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Resumo: O objetivo do trabalho foi verificar a eficiência do adubo organomineral no plantio da soja em relação a 

recomendação da adubação mineral padrão na região e controle zero. O presente trabalho foi realizado na área 

experimental do Núcleo de estudo e pesquisa em fitotecnia - FELEOS/MINEIROS (GO) no ano agrícola 

2016/2017. Os tratamentos foram constituídos T1:zero Kg ha-1; T2:300 Kg ha-1 (A. M.); T3:150 Kg ha-1(A.O.M.); 

T4:300 Kg ha-1(A.O.M.); T5:450 Kg ha-1; T6:600 Kg ha-1(A.O.M.); T7:750 Kg ha-1(A.O.M.); T8:900 Kg ha-

1(A.O.M.); T10:1.200 Kg ha-1(A.O.M.); T11:1.350 Kg ha-1(A.O.M.). Com isso a adubação organomineral teve 

respostas significativas sobre o Sistema convencional de adubação da região tendo resultados satisfatórios de 79,22 

sc ha-1 Superando os dois comparativos (T1) e (T2). 

 

Palavras-chave: Material orgânico. Oleaginosa. Produtividade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A cultura da soja [Glycine max (L.) Merrill] é considerada uma das oleaginosas mais 

importantes e também mais produzidas no mundo.  De acordo com dados da (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2019) a produção brasileira houve um decréscimo em 

relação ao ano passado, ficando 3,6% abaixo do volume colhido em 2017/18 porem esta safra 

ainda foi considerada a segunda maior da série histórica da Companhia. 

 Fator primordial da produção da oleaginosa são as características químicas, físicas e 

biológicas do solo, sendo estes auxiliadores do alto desempenho que a cultura poderá expressar 

diante do seu desenvolvimento. 

 Dentre os precursores da maximização do solo esta os adubos orgânicos e o plantio 

direto aliado com o imenso volume de palhada, no qual a matéria seca propicia vários benefícios 

como: proteção de raios solares e impactos de gotas das chuvas, alta capacidade de retenção de 

umidade no solo, mineralização de nutrientes provenientes da decomposição do material 

orgânico, auxiliando desde a parte biológica da micro e macro fauna do solo e da capacidade 

física e química na nutrição de plantas.  

Entretanto os principais benefícios  da  adubação  orgânica  sobre  o  solo  são  de 

natureza física (ROZENO et al., 2011). 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi comparar a eficiência de diferentes 

doses do fertilizante organomineral no plantio da soja em relação a recomendação da adubação 

mineral padrão na região. 

 



 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi conduzido no ano agrícola de 2016/2017 na área experimental do Núcleo 

de estudo e pesquisa em fitotecnia - FELEOS/MINEIROS/GO, apresentando como 

coordenadas geográficas aproximadas, 17° 58’ S de latitude e 45°22’ W de longitude e com 

845 m de altitude. 

O clima predominante da região, conforme classificação de Köppen (2013) é do tipo 

Aw, definido como tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno. A 

precipitação pluvial média anual é de 1.830 mm, com temperatura média anual de 

aproximadamente 25°C e umidade relativa do ar média anual de 66%. 

 O solo predominante da área, conforme a nova denominação do Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos Embrapa (2013), é classificado como Neossolo Quartzarênico e de 

textura arenosa, o qual foi originalmente ocupado por vegetação de Cerrado e vem sendo 

explorado por culturas anuais há mais de 15 anos. 

 O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 11x1e 

quatro repetições. Cada parcela experimental será constituída de quatro linhas de 4,0 metros de 

comprimento e espaçamento de 0,5 metros ocupará uma área total de 8,0 m2 (4,0 m x 0,5 m x 

4,0) e uma área útil de 2,0 m2, 2,0 metros de comprimento e descarte de 1,0 m nas extremidades 

e 2 linhas centrais com espaçamento entre blocos de 2,0 metros. 

 Os tratamentos foram constituídos: Adubo organomineral 04-14-08 (A.O.M.) é adubo 

mineral 05-25-15 (A.M.), T1:zero Kg ha-1; T2:300 Kg ha-1 (A. M.); T3:150 Kg ha-1(A.O.M.); 

T4:300 Kg ha-1(A.O.M.); T5:450 Kg ha-1; T6:600 Kg ha-1(A.O.M.); T7:750 Kg ha-1(A.O.M.); 

T8:900 Kg ha-1(A.O.M.); T10:1.200 Kg ha-1(A.O.M.); T11:1.350 Kg ha-1(A.O.M.).  

 A cultivar de soja foi avaliada rendimentos de sacas por hectares. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação a produtividade de sacas por hectare avaliado na cultura com a utilização do 

adubo organomineral, pode encontrar no tratamento (T1):zero Kg ha-1 a menor quantidade de 

sacas por hectare chegando  no equivalente de 58,89 sc ha-1 e o tratamento (T6) 600 Kg ha-1 de 

adubo, teve uma produção de sacas por hectare de 79,22 sc ha-1 sendo assim houve uma 

diferença estatística significativa entre os tratamentos de 20,33 sc ha-1.  



 

 

 

Figura 1. Produtividade em sacas por hectare em função das doses crescente de adubação organomineral (A.O.M.) 

e mineral (A.M.), T1: zero Kg ha-1; T2: 300 Kg ha-1 (A. M.); T3: 150 Kg ha-1(A.O.M.); T4: 300 Kg ha-1(A.O.M.); 

T5: 450 Kg ha-1; T6: 600 Kg ha-1(A.O.M.); T7: 750 Kg ha-1(A.O.M.); T8: 900 Kg ha-1(A.O.M.); T10: 1.200 Kg 

ha-1(A.O.M.); T11: 1.350 Kg ha-1(A.O.M.); para cultivar CD2737 RR, plantada na região de Mineiros - GO. Brasil; 

Safra 2016/2017. 

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).  

 

De acordo com (ROZENO et al., 2011). A adubação orgânica deve ser complemento da 

adubação química favorecendo assim maior incremento na produção da cultura. 

É importante ressaltar que os fertilizantes organominerais podem ser mais viáveis com 

relação os granulados químicos (BENITES et al., 2010). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A utilização do adubo organomineral propiciou rendimentos produtivos em comparação 

ao sistema convencional da região, tendo uma diferença de 20,33 sc ha-1. 
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