
DECOMPOSIÇÃO RESIDUAL DE CULTURAS DE SAFRINHA NO 

DESEMPENHO AGRONÔMICO DA SOJA SOB DOSES DE FÓSFORO.

MOURA,  B.F.S.  (Universidade Federal  de  Goiás,  Estudante  de MS do PPGA, 

Bolsista da CAPES; COSTA, C.H.M (Orientador, Universidade Federal de Goiás); 

CRUZ, S.C.S (Coorientador, Universidade Federal de Goiás). Apoio da CAPES.

  A dinâmica dos nutrientes no solo e o aproveitamento destes pelos cultivos, 

é bastante variável. Neste contexto, o fósforo é um dos nutrientes que merece 

maior atenção no planejamento da adubação, devido à sua baixa disponibilidade 

natural, forte interação com a maioria dos tipos de solos do cerrados e exportação 

pelas espécies cultivadas nestes sistemas. Diante do exposto, o presente trabalho 

objetiva avaliar o efeito da decomposição residual das culturas: milho, braquiária, 

milheto e milho consorciado com braquiária, no desempenho agronômico da soja 

sob  diferentes  doses  de  fósforo.   O  experimento  será  conduzido  em  blocos 

casualizados, no esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. As 

parcelas serão constituídas por quatro sistemas de produção (1- milho/soja; 2- 

braquiária/soja;  3- milho consorciado com braquiária/soja;  4- milheto/soja) e as 

subparcelas por três doses de fósforo na semeadura da soja (100%, 75% e 50% 

em função  da  quantidade  recomendada para  a  cultura  da soja  após análise). 

Serão  avaliados:  persistência  da  palhada  e  liberação  de  macronutrientes  dos 

resíduos das espécies que antecederam a cultura da soja, os componentes da 

produção e produtividade de grãos da soja,  e características químicas do solo 

após  a  colheita  da  soja.  Os  dados  obtidos  serão  submetidos  à  análise  de 

variância. Para persistência de palhada e liberação de macronutrientes as médias 

dos  tratamentos  do  fator  sistemas  de  produção  serão  comparados  pelo  teste 

Tukey a 5% de probabilidade e as épocas de coletas serão ajustados a funções 

matemáticas a 5% de probabilidade. Para as demais variáveis as médias serão 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Espera-se que esses 

resultados possam auxiliar no estabelecimento de novos critérios para adubação 

fosforada na região, dependendo do efeito de resíduos das culturas antecessoras, 

relacionando  estas  características  às  melhores  alternativas  de  rotação  em 

safrinha. 




