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Resumo 
A fertilidade do solo possui atributos que influenciam diretamente na produtividade da soja. A 
quantidade de fertilizantes aplicados é um dos fatores que contribuem para a construção da 
fertilidade do solo, e que pode assim interferir na produtividade da cultura da soja. Este 
trabalho teve por objetivo verificar possíveis correlações entre atributos de fertilidade do solo 
com a produtividade da soja, em área sob plantio direto na região do Sudoeste Goiano. Foram 
selecionadas 31 áreas de produção de soja, sendo amostradas a camada de 0-20 cm para 
análises de atributos químicos, sempre em cinco repetições de campo. As amostras de solo 
foram submetidas à análise de rotina de fertilidade. Os resultados mostraram a importância em 
se fazer um bom manejo do sistema de plantio direto, utilizando culturas na entressafra que 
produzam quantidades suficientes de resíduos vegetais que favoreçam o aumento no teor de 
matéria orgânica do solo para que se obtenham melhores rentabilidades das culturas e maior 
sustentabilidade das áreas de cultivo de soja sob plantio direto no Sudoeste Goiano. 
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Introdução 

O sistema de plantio direto é a forma de cultivo predominante para plantio da soja na 
região do Sudoeste Goiano. O cultivo sob sistema de plantio direto está promovendo ao solo 
algumas características próprias aos solos cultivados sob este sistema. Alguns estudos em 
áreas cultivadas sob plantio direto, vêm mostrando acúmulo superficial de nutrientes nas 
camadas superficiais do solo (0-10 cm) (Guimarães et al., 2003; Silveira et al. 2000; 
Martinazzo, 2006; Cavalcante et al., 2007), principalmente de P, devido a aplicação superficial 
de nutrientes, liberação de nutrientes dos restos de culturas na superfície do solo e o não 
revolvimento do solo nestas camadas. Contudo estudos realizados por (Kluthucouski, 2000; 
Silveira & Stone, 2003), comparando a produtividade da soja cultiva sob diferentes preparos do 
solo em comparação com plantio direto, mostraram que este sistema de cultivo não diminui a 
produtividade da soja. 

A soja é uma cultura que se adapta bem a condições adversas e também a 
concentração de nutrientes na superfície do solo não prejudica a produção desta cultura devido 
à maior umidade na superfície do solo e ao maior desenvolvimento radicular na camada 
superficial. 
 
Material e métodos 

Foram amostradas 31 áreas de produção de soja em quatro municípios do Sudoeste 
Goiano: Rio Verde, Montividiu, Santa Helena e Castelândia. Observou-se o histórico de 



sucessão de culturas utilizado em cada área nos últimos três anos e adubação da safra de 
verão 2006/2007. A coleta de solo para o referente estudo foi realizada antecedendo a safra de 
verão 2007/2008. O tipo de solo predominante nas áreas estudadas é o Latossolo Vermelho 
distrófico de textura média (35 a 60% argila) e argilosa (> 60% argila). 

O solo foi coletado na profundidade de 0-20 cm para análises de fertilidade com cinco 
repetições, cortando transversalmente a linha de plantio da soja. Para determinação da 
fertilidade foram realizadas análises de pH (CaCl2), P(mehlich), K, Ca, Mg, S, Al, H+Al, matéria 
orgânica (MO) segundo a metodologia da Embrapa (1997). 
 
Resultados, discussão e conclusão 
 

Não foram observadas correlações significativas entre os atributos de fertilidade e a 
produtividade da soja. Apesar de não haver correlação significativa, a M.O. e a CTC do solo 
apresentaram maiores coeficientes de correlação com a produtividade da soja, sendo de 0,29 e 
0,27, respectivamente. 

A baixa correlação dos atributos de fertilidade com a produtividade da soja pode ser 
explicada porque a fertilidade do solo nesta região já atingiu índices considerados satisfatórios 
para a produção da soja.  

Analisando as correlações entre adubação fosfatada e potássica com a produtividade 
da soja (Figuras 1 e 2), verifica-se que as doses de P2O5 e de K2O aplicadas no solo nas áreas 
de produção de grãos no Sudoeste Goiano, não estão promovendo o aumento da 
produtividade da soja. Estes resultados estão de acordo com (Kluthcouski et al., 2000) que não 
observaram maiores produtividades da soja em função da adubação em solos com níveis 
médios e/ou altos de nutrientes.  

Nas áreas de produção de grãos no Sudoeste Goiano parece estar havendo uma 
generalização em relação à adubação fosfatada e potássica, onde nem sempre as doses 
aplicadas no solo destes nutrientes então de acordo com a recomendação para adubação nas 
regiões do cerrado segundo Souza e Lobato (2004).  
 Benites (2008) observaram que na região do Sudoeste Goiano são utilizadas as 
mesmas formulações de adubos para diversas áreas, e que nem sempre a adubação nas 
áreas desta região é feita com base em análises de solo. O que pode estar levando a um 
desequilíbrio de nutrientes no solo e em conseqüência disso a não resposta da adubação com 
P2O5 e de K2O sobre a produtividade da soja.  
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Figura 1. Relação entre a produtividade da soja e a adubação com fósforo, divida em faixas de 
alta (acima da linha vermelha), média (entre as linhas) e baixa produtividade (abaixo da linha 
azul). 
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Figura 2. Relação entre a produtividade da soja e a adubação com potássio, divida em faixas 
de alta (acima da linha vermelha), média (entre as linhas) e baixa produtividade (abaixo da 
linha azul). 
 

Conclui-se que os atributos químicos do solo não estão influenciando a produtividade 
da soja nos atuais níveis em que se encontram no sudoeste goiano. Há margem para a 
redução da adubação em várias situações e os parâmetros técnicos para essa decisão devem 
ser melhor estudados, considerando o efeito residual de sucessivos anos de cultivo. 
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