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RESUMO 

Este trabalho buscou mostrar como podem ser usadas a palhada deixada pela 
cultura da soja, as palhas se caracterizam pela abundância e baixo custo relativo, 
porém apresentam baixo valor nutritivo, com teores de proteína, energia e minerais 
baixos. Além disso, possuem altos teores de fibra devido aos carboidratos 
estruturais e fração indigerível alta na alimentação de bovinos. Como na maioria das 
vezes essa palhada é usada como cobertura de solo a palhada da cultura de 
cobertura poderá afetar tanto a germinação das sementes das plantas cultivadas 
quanto a germinação de sementes de algumas plantas daninhas  ,também ira liberar 
para o solo os nutrientes contidos na palhada ajudando assim na próxima cultura a 
ser implantada. 
 

Palavras chaves: soja, palhada, alimentação de bovinos, cobertura de solo. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to show how they can be used the trash left by the soybean crop 
straws are characterized by abundance and relatively low cost, but have low 
nutritional value, protein, energy and minerals low. Also, they have high fiber 
contents due to structural carbohydrates and indigestible fraction high in cattle feed. 
As in most cases this straw is used as ground cover to trash the cover crop can affect 
both seed germination of cultivated plants as seed germination of some weed, also 
will release to the soil the nutrients contained in the straw thus helping the next crop 
to be located.  
 
Key words: soybeans, straw, cattle feed, ground cover. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção agrícola envolve vários fatores que devem ser controlados 

racionalmente visando a maximização da produtividade com minimização de 

impactos ambientais. O solo, parte crucial desse processo, exerce funções 

fundamental tais como retenção e fornecimento de água e nutrientes que são 

imprescindíveis ao desenvolvimento das plantas. E, portanto, este deve ser usado e 

manejado de tal maneira que possa exercer suas funções adequadamente e com 

perpetuidade. 

A manutenção de uma cobertura sobre o solo representa a diferença 

importante entre plantio direto e convencional cujos principais efeitos são verificados 

pelo controle da erosão, menor variação da temperatura e umidade do solo, maior 

eficiência agronômica e flexibilidade operacional: melhoria na dinâmica da matéria 

orgânica e do complexo de carga do solo; reestruturação física e seus efeitos na 

dinâmica da água e do ar do solo. Com o aumento da população mundial, faz-se 

necessário aumentar a produção de alimentos. Dentre os produtos agrícolas que 

alimentam o mundo, a soja (Glycine max (L.) Merill) vem ocupando uma posição de 

crescente destaque e expansão se considerada sua recente introdução na 

agricultura ocidental visando a produção de grãos. É uma leguminosa originária do 

Sudeste Asiático, com grande utilização na 2 alimentação humana e animal, por se 

tratar de uma planta que produz grãos ricos em proteínas (40 - 45%) e óleos (18 - 

20%). Considerando que sua proteína é de elevada qualidade e de baixo custo, a 

cultura assume um papel de grande importância na solução da alimentação dos 

povos. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a palhada deixada pela cultura 

da soja onde essa palhada ira servir de cobertura do solo deixando nutrientes 

essências para o solo e para a próxima cultura a se implantada. 

 Objetivo do trabalho foi verificar a quantidade de palhada deixada pela soja e 

como essa palhada pode ser aproveitada tanto pra fazer silagem ou como cobertura 

seca onde essa vai liberar para o solo os nutrientes existentes na palhada. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICA 

2.1.1 História da Soja 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) que hoje é cultivada mundo afora, é muito 

diferente dos ancestrais que lhe deram origem: espécies de plantas rasteiras que se 

desenvolviam na costa leste da Ásia, principalmente ao longo do Rio Amarelo, na 

China. Sua evolução começou com o aparecimento de plantas oriundas de 

cruzamentos naturais, entre duas espécies de soja selvagem, que foram 

domesticadas e melhoradas por cientistas da antiga China. Sua importância na dieta 

alimentar da antiga civilização chinesa era tal, que a soja, juntamente com o trigo, o 

arroz, o centeio e o milheto, era considerada um grão sagrado, com direito a 

cerimoniais ritualísticos na época da semeadura e da colheita ( EMBRAPA, 2007) 

A primeira referência à soja como alimento data de mais de 5.000 anos atrás. O 

grão foi citado e descrito pelo imperador chinês Shen-nung, considerado o “pai” da 

agricultura chinesa, que deu início ao cultivo de grãos como alternativa ao abate de 

animais. 

Um dos principais indicativos que atestam a importância cultural e nutricional da 

soja para os chineses é o fato de que já nos anos 200 antes de Cristo (a.C.) o grão 

era a matéria-prima essencial para a produção do tofu (leite de soja coalhado), tendo 

representado por milhares de anos a proteína vegetal, o leite, o queijo, o pão e o 

óleo para os chineses. Além disso, a soja era uma espécie de moeda, porque era 

vendida à vista ou trocada por outras mercadorias (EMBRAPA, 2007). 

A soja de cinco milênios atrás difere muito da soja que conhecemos hoje: eram 

plantas rasteiras que se desenvolviam ao longo de rios e lagos – uma espécie de 

soja selvagem. O processo de “domesticação” da soja ocorreu no século XI a.C., a 

partir de cruzamentos naturais feitos por cientistas chineses.  

Neste momento, a soja era encontrada principalmente na região oriental do 

Norte da China, onde se cultivava trigo de inverno. 

A partir daí, a soja começa a ser introduzida no Sul da China, indo para a Coréia, 

o Japão e outros países do atual Sudeste da Ásia. Registros históricos indicam que 
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a expansão da cultura da soja foi lenta: teria chegado à Coréia e desta ao Japão no 

século III depois de Cristo (d.C.) – ficando até então restrita à China. No Ocidente, o 

grão surge no final do século XV e início do século XVI, época das chamadas 

grandes navegações europeias ( APROSOJA,2010) 

A adoção da soja como alimento é lenta no Ocidente. No século XVIII, 

pesquisadores europeus começam os estudos com brotos de soja como matéria-

prima para a produção de óleo e nutriente animal. O cultivo comercial se inicia nos 

primeiros anos do século XX nos Estados Unidos, e na segunda década do século 

XX o teor de óleo e proteína do grão passam a chamar a atenção das indústrias 

mundiais (APROSOJA, 2010). 

Foi após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, que o grão de soja se 

torna um item de comércio exterior importante. Pode-se considerar o ano de 1921, 

quando é fundada a American Soybean Association (ASA), como o marco da 

consolidação da cadeia produtiva da soja em esfera mundial (APROSOJA 2010). 

 

2.1.2 Soja no Brasil 

No final da década de 60, dois fatores internos fizeram o Brasil começar a 

enxergar a soja como um produto comercial, fato que mais tarde influenciaria no 

cenário mundial de produção do grão. Na época, o trigo era a principal cultura do Sul 

do Brasil e a soja surgia como uma opção de verão, em sucessão ao trigo. O Brasil 

também iniciava um esforço para produção de suínos e aves, gerando demanda por 

farelo de soja. Em 1966, a produção comercial de soja já era uma necessidade 

estratégica, sendo produzidas cerca de 500 mil toneladas no País (EMBRAPA, 

2007). 

A explosão do preço da soja no mercado mundial, em meados de 1970, 

desperta ainda mais os agricultores e o próprio governo brasileiro. O País se 

beneficia de uma vantagem competitiva em relação aos outros países produtores: o 

escoamento da safra brasileira ocorre na entressafra americana, quando os preços 

atingem as maiores cotações. Desde então, o país passou a investir em tecnologia 

para adaptação da cultura às condições brasileiras, processo liderado pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2007). 
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Os investimentos em pesquisa levaram à "tropicalização" da soja, permitindo, 

pela primeira vez na história que o grão fosse plantado com sucesso, em regiões de 

baixas latitudes, entre o trópico de capricórnio e a linha do equador. Essa conquista 

dos cientistas brasileiros revolucionou a história mundial da soja e seu impacto 

começou a ser notado pelo mercado a partir do final da década de 80 e mais 

notoriamente na década de 90, quando os preços do grão começaram a cair. 

Atualmente, os lideres mundiais na produção mundial de soja são os Estados 

Unidos, Brasil, Argentina, China, Índia e Paraguai (EMBRAPA, 2007). 

A cultura da soja vem assumindo um papel importante em todo o Brasil, sendo o 

terceiro produtor mundial de soja e um grande exportador deste produto anualmente 

grandes áreas estão sendo cultivadas com a cultura da soja, as principais áreas de 

cultivo no Brasil são Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa 

Catarina, além de grandes áreas em Goiás e Mato Grosso (Almeida A.MR,C,C 

MACHADO L,P.PEREIRA, P,S.LEHMAN, H. ANTONIO).  

            Sendo o Brasil hoje considerado o segundo produtor mundial de soja. 

2.1.3 Soja em números (safra 2013/2014) 

Soja no Mundo, de acordo com dados USDA (2014),  

Produção: 283,873 milhões de toneladas 

Área plantada: 113,049 milhões de hectares 

 

Soja nos EUA (maior produtor mundial do grão) de acordo com dados USDA (2014) 

Produção: 89,507 milhões de toneladas 

Área plantada: 30,703 milhões de hectares 

Produtividade: 2.915 kg/ha 

 

Soja no Brasil (segundo maior produtor mundial do grão) de acordo com dados da 

CONAB (2014) 

Produção: 85,656 milhões de toneladas 

Área plantada: 30,135 milhões de hectares 

Produtividade: 2.842 kg/ha (com quebra de produção) 
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Mato Grosso (maior produtor brasileiro de soja) de acordo com dados da 

CONAB(2014) 

Produção: 26,442 milhões de toneladas 

Área plantada: 8,616 milhões de hectares 

Produtividade: 3.069 kg/há 

 

Paraná (segundo produtor brasileiro de soja) de acordo com dados da 

CONAB(2014) 

Produção: 14,774 milhões de toneladas 

Área plantada: 5,017 milhões de hectares 

Produtividade: 2.945 kg/ha (com quebra) 

Fonte: CONAB 

 

Consumo interno: 38,5 milhões de toneladas 

Exportação de Grão: 42,8 milhões de toneladas - U$ 22,8 bilhões 

Exportação de farelo: 13,3 milhões de toneladas - U$ 6,8 bilhões 

Exportação de óleo: 1,4 milhões de toneladas - U$ 1,4 bilhões 

Total exportado: U$ 31,0 bilhões 

Com produção estimada em 1,76 milhão de toneladas para safra 2013/14, o Estado 

de Santa Catarina alcançou a autossuficiência na produção de soja. 

2.1.4 Estágios de Desenvolvimento 

Na atual agricultura global onde as margens de lucro são muito estreitas, as 

interpretações de manejo devem ser adotadas de maneira eficaz. Para isso o uso de 

uma linguagem unificada na descrição dos estágios de desenvolvimento é o 

instrumento que agiliza o seu entendimento e facilita a comunicação entre os 

diversos públicos envolvidos com a soja.  

A metodologia de descrição dos estágios de desenvolvimento proposta por 

Fehr & Caviness (1977) é a mais utilizada no mundo inteiro por ser única, objetiva, 

precisa e universal. O sistema proposto divide os estágios de desenvolvimento da 

soja em estágios vegetativos e reprodutivos. Com exceção de VE (emergência) e 

VC (cotilédone) as letras V e R são seguidas por índices numéricos.  
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O estágio vegetativo denominado VE representa a emergência dos 

cotilédones enquanto que VC representa o estágio em que os cotilédones se 

encontram completamente abertos e expandidos e as bordas de suas folhas 

unifolioladas não mais se tocam. 

Para os estádios V1, V2, V3, V4, V5, V6,...Vn, n é o número de nós, acima do 

nó cotiledonar, com folha completamente desenvolvida, isto é, quando os bordos 

dos folíolos da folha trifoliolada do nó imediatamente superior não mais se tocarem 

(EMBRAPA,  2007) 

Já os estágios reprodutivos são representados por R seguidos de seu 

respectivo número de 1 a 8. R1 representa o início do florescimento, quando surge 

uma flor aberta em qualquer nó da haste principal. R2 é o florescimento pleno, uma 

flor aberta num dos 2 últimos nós do caule com folha completamente desenvolvida. 

R3 é o início da formação das vagens, encontrando-se vagens com 5 mm de 

comprimento num dos 4 últimos nós do caule com folha completamente 

desenvolvida (FEHR & CAVINESS 1977) . 

O estádio R4 é quando as vagens estão completamente desenvolvidas, ou 

seja, vagens com 20 mm de comprimento num dos 4 últimos nós do caule com folha 

completamente desenvolvida. R5 é o início do enchimento do grão, ou seja, quando 

por tato na vagem pode-se sentir os grãos no seu interior (FEHR & CAVINESS 

1977). 

O R6 corresponde ao estádio de grão cheio ou completo, a vagem contém os 

grãos verdes preenchendo as suas cavidades de um dos 4 últimos nós do caule, 

com folha completamente desenvolvida. R7 representa o início da maturação 

fisiológica, quando uma vagem apresenta-se com coloração madura, variando de 

marrom à amarela, dependendo da variedade. R8 quando 95% das vagens 

apresentam-se coloração madura (NEUMAIER et al, 2000). 

A cultura da soja tem uma importância muito grande na economia do país, 

pois o farelo de soja é utilizado como principal fonte proteica nas rações animais no 

nosso meio. Além disso, grão e farelo são componentes importantes da entrada de 

divisas para o país em função da sua exportação. 
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 A produção média nacional de soja grão nos últimos nove anos foi de 

21.621.686 ton., sendo o Rio Grande do Sul responsável por 24,15% desse total 

(AGRIANUAL, 1997). 

2.1.5 Palhada 

Conforme citado por CARVALHO (1992), a relação de palhada com o peso do 

grão varia de 120 a 150%, mostrando que anualmente ficam nas lavouras no mínimo 

6.265.964 ton. de palha de soja só no Rio Grande do Sul. Parte dessa palha poderia 

ser utilizada na alimentação de bovinos de corte durante o inverno, contribuindo para 

diminuir as perdas de peso ou mesmo proporcionar ganho de peso aos animais. No 

Brasil a maior parte das palhas produzidas após a colheita de grãos ou sementes é 

desperdiçada, sendo pequeno o seu uso na alimentação dos animais. 

 Segundo ANDERSON (1978), nos EUA, as palhas participam com 25 a 50% 

das rações fornecidas aos animais nos meses de inverno, sendo utilizadas tanto na 

forma exclusiva, misturada a concentrados ou consumidas diretamente pelos 

animais no campo. 

 As palhas se caracterizam pela abundância e baixo custo relativo, porém 

apresentam baixo valor nutritivo, com teores de proteína, energia e minerais baixos. 

Além disso, possuem altos teores de fibra devido aos carboidratos estruturais e 

fração indigerível alta (MARTIN, 1987; NUCCI, 1994).  

A utilização exclusiva de palha de soja na alimentação de novilhos resulta em 

perdas de peso (BAGLEY et al., 1989), embora inferiores às perdas verificadas nos 

animais mantidos exclusivamente em campo nativo durante o inverno (MÜLLER et 

al., 1979) 

   As palhas podem ser associadas a outros volumosos de melhor qualidade e 

utilizadas na alimentação de bovinos, com bons resultados. RESTLE et al. (dados 

não publicados) utilizaram a palha de trevo vesiculoso como substituto parcial da 

silagem de milho para novilhos confinados na fase de terminação. Os autores 

verificaram que, apesar da inclusão da palha causar uma redução no ganho de peso 

dos animais, esse foi próximo a um quilograma por animal/dia, mesmo no nível de 

substituição mais elevado, que foi de 75%. Apesar do grande volume de palha de 

soja produzida, poucas são as informações geradas no nosso meio sobre os 
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resultados da sua utilização na alimentação de bovinos. O objetivo deste 

experimento foi de avaliar o potencial de utilização da palha de soja como substituto 

parcial da silagem de sorgo forrageiro na alimentação de terneiros, através do seu 

desempenho em confinamento. 

A palhada da cultura de cobertura poderá afetar tanto a germinação das 

sementes das plantas cultivadas quanto a germinação de sementes de algumas 

plantas daninhas (Almeida, 1988). O comportamento das sementes de plantas 

cultivadas expostas a diferentes tratamentos poderá ser verificado pelo índice de 

velocidade de emergência (IVEM), que permite identificar grupos de sementes, em 

condições de campo, que são influenciados por fatores externos, tais como: manejo, 

temperatura e teor de água no solo (Marcos Filho et al., 1987). 

Agronomicamente, é importante que a palhada esteja distribuída 

uniformemente sobre o solo, o que não ocorreu no manejo PRÇ, porque o 

implemento acumula palha em determinadas áreas em detrimento de outras, além 

de triturar os resíduos, favorecendo a sua decomposição. São vários os efeitos 

negativos ocasionados pela dês uniformidade da palhada, dentre eles estão 

relacionados o controle das plantas daninhas e a germinação das sementes das 

culturas (Bortoluzzi, 1999) 

2.2 CARACTERIZAÇÕES DO CAMPO DE ESTÁGIO 

Nome do estagiário: Angelo Rafael dos Santos 

 

Área de estágio: Linha Floresta Caçador - Tangará 

Orientador de estágio: Adriano Pasold 

Cultura: Soja 

 

Docente orientador de Estágio: Engº Agrônomo M.Sc. Amador Tomaselli. 

Carga horária: 300 horas.  
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2.3 CARACTERIZAÇÕES DO CAMPO DE ESTÁGIO 

O presente estudo foi realizado na cidade de Tangará na cultura da soja com 

o objetivo de avaliar a produção e a matéria seca deixada pela cultura. 

Características geográficas do município de tangara: 

Área: 389,184 km². 

População: 8777 habitantes (IBGE 2013). 

Densidade: 22,55 habitantes por km². 

Altitude: 641 m. 

Clima: mesotérmico úmido, com temperatura media anual de 18° c. 

Solos: latossolos 

 

O acúmulo de matéria seca, responsável pela produtividade das culturas, 

depende da assimilação de nutrientes pelas plantas ao longo de seu ciclo produtivo, 

sendo progressiva até o estágio final de produção e decresce após o enchimento de 

grãos.   VERNETTI (1983) conclui que as taxas de acumulação de Nitrogênio, 

Fósforo e Potássio na soja são lentas no início do ciclo, mas tornam-se rápidas do 

estádio R5 (nove a dez folhas trifolioladas completamente abertas e plantas na plena 

floração) ao R9.  

O experimento foi conduzido na linha floresta caçador município de Tangará, 

onde foram coletadas dez amostras de 10 metros cada em locais aleatórios na 

lavoura de soja. 

Época de plantio: 10\11\2015 

Variedade: AS 3570 IPRO 

Tratamento de semente: demacor 

Espaçamento de plantio: 50 cm, 12 sementes por metro. 

Área total: 17 hectares 

Adubação de plantio: 260 kg de super  simples por hectare 

Adubação de cobertura: 240 kg de cloreto de potássio por hectare. 

 

1 pesagem 4258 kg 

2 pesagem 3988 

3 pesagem 3962 
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4 pesagem 3732 

5 pesagem 3947 

6 pesagem 4268 

7 pesagem 4612 

8 pesagem 4414 

9 pesagem 3978 

10 pesagem 3470 

 

Media das pesagens: 4052,9 

Depois foi feito a pesagem da palhada e do grão da soja seca, 

Palhada: 2220 kg  

Grão:     1420 gramas 

Área coletada media: 47,33 sacas sem umidade  

Palhada deixado pela cultura. 4440 kg por hectare de matéria seca da parte 

aérea. 
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Figura 1-Área da Pesquisa 

 
Fonte: (SANTOS, 2015) 
 
Figura 2-Área da Coleta de Dados 

 
Fonte: (SANTOS 2015) 
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Figura 3-Medição da Área 

 
Fonte: (SANTOS 2015) 
 

Figura 4-definaçao das parcelas 

 
Fonte: (SANTOS 2015) 
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Figura 5-mediçao da parcela  

 
FONTE: (SANTOS 2015) 
 

Figura 6-Inicio da colheita 

 
Fonte: (SANTOS 2015) 
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Figura 7-resultado da colheita  

 
Fonte: (SANTOS 2015) 
 

Figura 8-volume das parcelas  

 
Fonte: (SANTOS 2015) 
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Figura 9-preparo para a pesagem 

 
Fonte: (SANTOS 2015) 
 
Figura 10 pesagem da Soja 

 
Fonte: SANTOS 2015) 
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Figura 11-anotaçao dos resultados 

 
Fonte: (SANTOS 2015) 

2.4 RESULTADO E DISCUSSAO 

Foi verificado que a soja deixa de palhada para o solo de acordo com o 

experimento feito cerca de 1420 gramas de grão e de 2,220 kg de palhada isso nos 

mostra que fica para o solo cerca de 4,440 kg  de palhada por hectare. 

Conforme citado por CARVALHO (1992), a relação de palhada com o peso do 

grão varia de 120 a 150%, mostrando que anualmente ficam nas lavouras no mínimo 

6.265.964 toneladas por hectare; no presente trabalho a palhada representou 156% 

do peso dos grãos. 

Isso nos mostra a importância da palhada para o solo para a manutenção dos 

microrganismos, para liberação de nutrientes para o solo, cobertura de solo evitando 

a germinação de plantas daninhas, evitando erosão.  

Hoje a produtividade do Brasil fica na media de 2842 kg por hectare (47,33 

sacas) (EMBRAPA 2007), no experimento deu 2840 kg de matéria seca de grãos  

por hectare (47,3)isso representa 54,4 sacas com 13% de umidade ficando dentro 

da media nacional. 
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Então pode se observar no experimento que ficou dentro das medias 

nacionais tanto na produção de grão quanto na produção de palhada deixada pela 

cultura da soja. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular é uma forma de complementar a formação acadêmica, 

pelo aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante a graduação por meio 

de atividades e situações reais de atuação profissional. No curso de Agronomia este 

estágio é fundamental, pois possibilita aos alunos que retomem muitos dos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação. Também traz a possibilidade de 

vivenciar situações ainda desconhecidas, fazendo com que o aluno use os 

conhecimentos adquiridos para resolver alguns problemas e assim adquirir a 

experiência necessária para desempenhar a profissão de Engenheiro Agrônomo. 

Conclui-se com os resultados do presente trabalho que a palhada deixada 

pela soja pode ser aproveitada tanto para a alimentação de animais, como cobertura 

de solo e libera nutrientes para o solo mantendo a vida microbiana do solo.    
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