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RESUMO 

COMPORTAMENTO DE FOSFATOS SILICATADOS 
EM SOLO DE CERRADO 

· vi. 

Autor: MINORU YASUDA 

Orientador: TOSHIAKI KINJO 

Este trabalho teve como objetivo estudar os fo~ 

fatos silicatados na disponibilidade do fósforo em um Latos-

solo Vermelho Escuro-álico (LEa), classe textural franco ar-

gilo-arenoso da Fazenda Experimental Lageado da Faculdade de 

Ciências Agronômicas, UNESP, Campus de Botucatu. 

O experimento foi desenvolvido em casa-de-vege 

tação no Departamento de Ciências do Solo da Faculdade, em 

vasos cerâmicos com capacidade de 5 litros, utilizando-se 

alface como planta teste. 

Foxam utllízadostr_ês . fontes fosfata .... 

dos: YOOj<IN- (Yü), 'YObS~R~R_('YSj e SUPER-FOSFAT9 
_. 

TRIPLO (ST) , em 'quantidades·: equivalentes a 150 ppm, 

avaliando-se 7 épocas diferentes de incubação espaçados de 

15 dias. 

Conclui-se que o fosfatado de maior teor de si 
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lica, YS apresentou os maiores teores de f6sforo disponivel 

no solo e p~oporcionou maiores valores de pH. 

As produções de matéria seca obtidas com a a-

plicação das três fontes diferiram entre si, sendo 

que o Yoosirin proporcion~u maior produção que Yoorin e es

te suplantou o superfosfato Triplo. 



BEHAVIOR DF SILICATED PHOSPHATES 
IN CERRADO SOIL 

.viii. 

Author: MINORU YASUDA 

Adviser: TOSHIAKI KINJO 

SUMMARY 

The purpose of this work was to study the 

influence of silicated phosphates on some chemical properties 

of soil and on plant growth. The soil sample was collected 

from the Sandy Dark Red Latosol located a.:t Experiment. was carried 

out in greenhouse~ using pots of 5 liter ·capacity and 

lettuce as test planto The treatments consisted of three 

phosphorus sources, namely two magnesium thermophosphates 

YOORIN (YO), YOOSIRIN (YS) and triple superphosphate for 

compar4-son. , The amount of 150 ppm phosphorus was applied to 

the soil samples which were incubated at seven different 

periods, spa~ed 15 days from one to another period. It is 

concluded that treatmerit with the phosphate containing the 

largest amount of silicQn YS,showed,the highest value of 

pH and available phosphorus in the soil. The dry matter pro

duction obtained by the use of the three phosphorus sources 

were statistically different. Yoosirin produced more than 

Yoorin and the latt~r more than triple superphosphate. 
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1. INTRODUCÃO 

Com·o substancial aumento de taxa de crescimen 

to de produção agrícola brasileira nas últimas décadas, vem 

diminuindo a disponibilidade de áreas de cultivos tradicio

nais, normalmente mais férteis, principalmente nos Estados 

do Sul e Sudeste, chegando à necessidade do aumento da fron

teira agrícola, dispondo-se como grande opção, a região dos 

cerrados. ~~eica_ de 1,8 milhões de Km 2 ou seja 20% do 

território brasileiro, estendendo-se principalmente pela re

gião- Centro-Oeste e abrangendo parte da região Norte, "Nor

deste e Sudeste (EMBRAPA, 1978). 

As áreas sob vegetação de cerrado apresentam 

topografia em geral, adequada a expansão de uma agricultura 

mais avançada, mas um dos fatores limitantes para o cresci

mento agrícola deve ser os baixos níveis de quase todos os 

nutrientes essenciais para as plantas'. Inicialmente 

abrig~va _~ uma pecuária extensiva e de baixa produtividade, 

que subsistia extraindo-se carvão vegetal. Aos poucos foram 

implantadc>t:ambém projeto,s de reflorestamento e pastagens me

lhoradas, aproveitando-se de incentivos governamentais surgi 

dos na época. 
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Atualmente pode-se afirmar que a região dos cer 

rados representa a curto e médio prazo, a grande opção brasi 

leira para sustentação de indispensáveis e altos níveis de 

crescimento agrícola, desde que sejam corrigidas as deficiên 

cias generalizadas de nutrientes ea elevada acidez dos solos. 

Dentre os vários problemas nutricionais destes solos, ocupa 

lugar de destaque a baixa disponibilidade natural de fósforo 

e a aI ta capacidade de "fixação" deste nutriente, fazendo com 

que tenham uma baixa eficiência para as culturas quando nao 

-sao adequ~damente manejadas. 

A calagem adequada pode proporcionar diminui-

ção da f.ixação de fósforo. Alguns trabalhos têm demonstrado 

também o efeito positivo do silício no comportamento do fós-

foro em solos com alta capacidade de fixação. Este efeito po 

de ser devido principalmente ao aumento do aproveitamento de" 

fósforo pela elevação do pH, e competição de silicato com fo~ 

fato, pelos mesmos sítios de adsorção (HINGSTON et alii, 

1968). Se forem constatados esses efeitos benéficos de silí-

cio, na utilização desses fertilizantes fosfatados, de rea-

ção alcalina, poderá tornar a adubação fosfatada mais efi-

ciente. 

Nesse seritido, conduziu-se o presente trabalho 

com o objetivo de avaliar o efeito da combinação (fósforo 

silicato) na disponibilidade de fósforo em solo com alta ca-

pacidade de fixação deste nutriente. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Fósforo no solo 

o fósforo é um dos macronutrientes impor-

tante.f. possuindo um comportamento peculiar no solo. 

Ao estudar o fósforo, é necessário conhecer a 

forte interação com o solo, aliada à carência generalizada 

deste elemento nos solos brasileiros. 

A sua dinâmica no solo pode ser esquematizada 

como segue (Larsen, 1971; citado por VOLKWEISS & RAIJ, 1976) 

P (planta) 

t 

P(fertilizantes) -+ P (solução) +-
-+ P(lábil) -+ P(não lábil) 

+ 
p(águas de drenagem) 

Esta representação mostra que as plantas ab-

sorvem o fósforo da solução do solo, que está em equilibrio 

com o chamado fósforo lábil. 

A adição de fertilizantes fosfatados, princi-
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palmente solúveis ,aI tera o equilíbrio das formas de fósforQ, 

aumentando rapidamente o P(solução) , e o fósforo lábil que é 

disponível para as plantas. E com o tempo o fósforo lábil vai 

transformando-se gradativamente em fósforo não lábil que cons 

titui o fósforo imobilizado. 

O P-lábil entra em equilíbrio mais ou menos ra 

pido com o P da solução e o P não lábil entra em equilíbrio 

mais lentamente. O conjunto constitui o P-sólido(VOLKWEISS & 

RAIJ, 1976). 

A "fixa~ão" parcial como P-lábil e total como 

P-não lábil é explicada pelo mecanismo de adsorção dos íons 

fosfato junto às superfícies de óxidos de alumínio e ferro 

predominantes nos solos de características ácidas, como, em 

geral são os solos de cerrados. Uma vez a:dsorvidos, passam

se à cristalização. Inicialmente, fbrmam-secompostos amorfos 

e c()loidaisque l?Ode~ passar a cristalinos, . fixando..;; se de um mo 

do total se ficarem oclusos. A combinação Fe-P cristaliza 

mais rapidamente que a combinação AI-P, e sob forma cristali 

na, sua disponibilidade para as plantas torna-se muito bai-

xa.· 

·'2.2. Silício no solo e efeitos sobre plantas 

O silício é um dos elementos mais abundantes 

na crosta terrestre, ocorrendo principalmente na forma de si 

licatos e quartzo. 
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Os teores totais de silício na fração argila 

diminui com o grau de intemperismo. O aumento de intensidade 

do intemperismo provoca maior alteração dos minerais primá-

rios, com a conseqÜente perda dos elementos mais solúveis 

(Ca, Mg, Na, K, etc.) e uma posterior dessilicação desses mi 

nerais. Este e o processo qe formação de solos latossólicos, 

que possuem como minerais ~redominantes argilas cauliníti-

cas, óxidos e hidróxidos de Fe e AI. 

RODRIGUES (1977), observou em oxissolos do Bra 

sil Central, que os teores de aluminossilicatos amorfos va-

riam de 5 a 19%. Estes valores foram mais elevados nos hori-

zontes superficiais, decrescendo com a profundidade. Segundo 

Chwewtmann· et alii citado por RODRIGUES (1977), isto ocorre 

porque os compostos orgânicos podem reter os óxidos de Fe e 

AI amorfos, retardando a sua cristalização. 

O teor de silício na solução dos solos é resul 

tante da solubilidade dos compostos sólidos contendo silício, 

presente no solo. Assim, a concentração de sílica na solu-

ção dos solos deve ser bastante variável. CASTRO (1975), ci-

ta valores menores que 1 a mais de 20 ppm de Si02 . 

RAIJ & CAMARGO (1973), constataram que os teo-

res de sílica ex~raível com CaC1 2 0,0025M, variaram de 2,2 a 
ry-{)I+i 0'1" 5 

92,2 ppm do Si02 e que os valoreSY:Êoram encontrados nos so-

los mais argilosos, havendo também uma relação de intemperi~ 

mo. Para os solos com os mesmos teores de argila, os teores 

de sílica solúvel foram maiores nos solos com horizonte B la 

tossólico. 
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HINGSTON et alii (1968, 1972), observaram que 

a máxima adsorção de silicato por gibbsita e goetita ocorre 

em pH próximo do pKa1 (9,6) do ácido silícico, sendo menor em 

pH baixo e mais altos. McKEAGUE & CLINE (1963) pesquisaram 

muitas substâncias com capacidade de remover Si da solução; 

hematita e goetita mostram adsorção moderada, minerais sili

catados e solo alcalino carbonatado apresentam pequena ou 

nenhuma capacidade de adsorver Si. 

O silício não é reconhecido como elemento es

sencial às plantas, faltando ainda informações na area de a

ção bioquímica, sendo este, talvez, o motivo pelo qual nao 

desperta muito interesse para os pesquisadores. A literatura 

intê};haciOnal mo~tra resultados de trabalhos sobre a ação do 

Si no desenvolvimento e na produção de algumas culturas. 

Frey Wyssling, citado por JONES & HANDRECK (1967) 

relata que o silício é absorvido pelas gramíneas através do 

fluxo de massa por processo não seletivo. O silício absorvi

do acumula-se nas células epidérmicas, aparentemente propor

cionando uma certa resistência às doenças. Segundo JONES & 

HANDRECK (1977), quase a metade do total de sílica da parte 

aerea se localiza nas inflorescências, e o resto se distri

bui entre as folhas e os colmas. 

A maior parte do silício encontra-se nas plan 

tas na forma inor~ânica e pequena parte em combinação como 

proteína nas plantas superiores (Ozaki & Higashiro, citados 

por OKUDA & TAKAHASHI, 1964). Grossebrauckmann citado por JO 
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NES & HANDRECK (1967), comparando gramíneas e leguminosas em 

solo húmico arenoso de pH 5,2 encontrou valores de 1,95 e 

1,58% de Si02 em cevada e centeio, ao passo que no trevo ver 

melho, tremoço azul havia somente 0,12 e 0,24% de Si02 res

pectivamente. 

Em plantas ricas em silício, inclusive o arroz, 

as concentrações chegam até 10%. Geralmente, tecidos 

mais velhos da planta contêm maior teor de silício do que os 

mais jovens. Conforme MENGEL & KIRKBY (1982) os cereais e as 

gramíneas contêm de .. 0,2 a 2% na de matéria seca, en

quanto que as dicoti1edôneas podem conter apenas um décimo 

desta quantidade ou menos. 

HALAIS & PARISH (1963), constataram que a ab

sorção de silício aplicado no solo está relacionada ao teor 

de óxido de Fe e de AI. Embora as espécies sejam diferentes 

na capacidade em absorver silício na solução de solo é ames 

ma encontrada na planta (Fox et alii, 1967, citado por HA

LAIS & PARISH, 1963). CLEMENTS (1967) observou que a aplica 

ção de silício causou uma redução significativa de manganês 

na planta e admitiu que um dos efeitos do silicato consiste 

na redução dos efeitos tóxicos do manganês, cobre, ferro e 

de 6utr6s~ 

° silício e necessário à cultura de arroz pe

las suas peculiaridades fisiológicas, atuando todo o período 

de desenvolvimento da planta e na formação do grao, segundo 

OKU,DA & TAKAHASHI (1964). LEWIN & RElMANN (1969), destacam a 
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importância do silício nas plantas, na fertilidade do solo e 

na resistência ao ataque de pragas e doenças. 

A função específica do silício nas plantas e 

pouco conhecida, mas a presença deste elemento na cana-de-a

çúcar em quantidades variáveis foi constatado por HUSZ (1972). 

Ainda que o silício seja normalmente abundante, alguns solos 

são deficientes. A aplicação de silicatos em solos do Havaí 

é feita em quantidades maiores do que 7 toneladas por hecta

re. Conforme RAUPACK & PIPPER (1959) a produtividade da ca

na-de-açúcar foi significativamente aumentada com a aplica

ção de silicatos em duas variedades de cana-de-açúcar, tendo 

os efeitos desaparecidos com a soqueira. A baixa produção de 

cana-de-açúcar foi melhorada pela aplicaçaõ de 7 a 17 tonela 

das de silicato de cálcio por hectare no plantio. 

A concentração de silício na solução do solo 

foi diminuída na. presença de carbonato de cálcio, reduzindo 

deste elemento pela cana-de-açúcar, AYRES (1966). Por outro 

lado, o silicato de cálcio foi responsável pelo aumento do 

pH do solo e diminuição de manganês e alumínio. Este pesqui

sador propos que algum nível de disponibilidade de silício 

no solo deve existir, o qual é essencial para o crescimento 

. normal da cana-de-açúcar.· Segundo BAIR (1966), o teor de si

lício na folha foi mais elevado em plantas crescendo em so

los de alta produtividade do Havaí e para algumas áreas de 

baixa produtividade o teor de silício estava abaixo do nível 

limitante de produção de cana-de-açúcar. Fox et alii 



.9. 

citado por BAIR (1966), sugerem que o silicio solúvel pode 

fornecer suficiente informação sobre o teor do elemento na 

planta, sendo este maior na bainha que nas folhas de cana-de 

-açúcar. Constataram ainda que, embora os compostos solúveis 

de silicio em tecido de cana-de-açúcar não sejam abundantes, 

ele se encontra em maior concentração nos tecidos menos ,ati-

vos metabolicamente e também com elevado teor de fósforo. YO 

SHIDA (1982) et alii estudaram novo método para determinação 

da localização da silica nos tecidos das plantas de reação 

com ácido hidrofluoridrico e-verificaram a possibilidade de de-
- - -. . .. " ~ 

terminar precisamente a localização de silica depositada. 

PARRY et alii (1984), observaram que as grami-

neas sao ricas em silicio, no entanto há uma variação de teo 

res entre diferentes espécies. ° acúmulo ocorre freqüentemen 

te nas camadas de paredes celular de endoderme da raiz, ha-

vendo também nas brácteas da inflorescência de gramineas. No 

entanto foi obtido urna boa resposta da silica no desenvolvi-

mento e produção de cevada podendo ser considerado como im-

portante para a cultura, (ESTEBAN et alii, 1984). MIYAKE & 

TAKAHASHI (1983), observaram que em solo aluvial, aplicando 

700 a 1400 kg Sio2/ha/ano, promovem maior desenvolvimento e 

produção de pepino, reduzindo a incidência de doença. 

2.3. Interação entre silício e o fósforo 

Um aspecto importante relacionado ao comporta-
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mento do silício, diz respeito ao fósforo no solo e na plan 

ta. 
----

A li teratura :im"t~rn-ac.ional apresenta alguns tra-

balhos de pesquisa nos quais tem sido demonstrado que a pre-

sença de silício aumenta o aproveitamento de fósforo aplica-

do no solo. KHAN & ROY (1964) constataram que o silício pode 

exercer algumas funções do P inclusive substituí-lo parcial-

mente. Foi constatado também por DEWAN & HUNTER (1949), que 

a aplicação de silicato de sódio e magnésio aumentou o teor 

de P na soja, porém, a absorção de P, aumentou somente em 

presença de baixas relações de fósforo, concordando com as 

observações de RALEIGH (1953). Por outro lado, ROTHBUHR & 

SCOTT (1957), usando silício radioativo, mostraram que a adi-

ção de fósforo reduz levemente a quantidade de silício, ab-

sorvido pelo trigo, tendo o silicato acelerado a absorção de 

fósforo. Segundo estes autores, existe uma estreita relação 

do metabolismo do silício e fósforo. 

Segundo Roy, citado por GURGEL (1979), a absor 

çao de fósforo e silício pelas plantas cultivadas em solução 

nutritiva é função das espécies, sendo que a presença de si-
. '- . 

lício e~ósfQro ~celerou a absorção de P em alface e milho, 

inibindo-a em arroz e cana-de-açúcar. De modo geral, a pre-

sença de fósforo inibiu a absorção de silício pelas plantas, 

sendo essa inibição maior" quando o fósforo e o silício foram 
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fornecidos as plantas na mesma proporçao. 

Conforme Gaussamn, citado por JONES & HANDRECK 

(196:7), o aumento do fornecimento do fósforo produz aumentos 

sistemáticos na produção de matéria seca, acompanhado pela 

diminuição de concentração de sílica nas plantas. 

Em solos havaianos, SHERMANN (1969) obteve res 

posta à aplicação de Si na forma de silicato de cálcio no ren 

dimento de capim sudão. Notou-se neste trabalho que a respos 

ta à aplicação de P pela cultura foi bem maior com a aplica

ção de silicato de cálcio do que com carbonato de cálcio; com 

a metade da aplicação de P nos vasos contendo silicato de cál 

cio, o rendimento de capim sudão foi bastante considerável 

em relação à produção dos vasos contendo carbonato, 

com maiores níveis de P. 

mesmo 

Além do fosfato, o silicato e outros ãnions co 

mo nitrato, bicarbonatQ, molibdato, selenito, etc., são capa 

zes de coordenar-se com Fe e AI para formar compostos está

veis (HINGSTON et alii, 1968 e 1972). Estes ânions devem en

tão, em princípio, serem capazes de competir com os ânions 

fosfatos pelos mesmos sítios de adsorção do solo. 

Vários autores (RÃJAN, 1975; RÃJAN & PERROT, 

1975; RÃJAN & WATKINSON, 1976; KAFKAFI, 1968; OBIHARA & RUS

SEL, 1972; REIFENBERG & BUCKWOLD, 1954) observaram liberação 

de Si para a solução, com adsorção de P em argilas, alumino~ 

silicatos e solos. Esta liberação de Si tem sido explicada 

em termos de deslocamento do Si das estruturas da argila e 
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aluminos$il_ica~()s pelo P (KAFKAFI, 1968; RÃJAN, 1975). 

Segundo PLUCKNETT (1972), a aplicação de sili-

cato aumenta a solubilidade de fósforo no solo, diminui a fi-

xação de fertilizantes fosfatados, corrige as deficiências 

de cálcio e magnésio e aumenta o pH do solo. Foi verificado 

por SCARSETH (1965) que quantidades crescentes de silicato 

de sódio adicionado em solos ácidos, aumentava o P na solu-

ção. Da mesma forma, ROY et alii (1971) observaram que a adi 

ção de doses crescentes de silicato de cálcio ~"basic slag" 

da TVA) a solos havaianos diminui a adsorção de P. Estes e-

feitos tanto poderiam ser devidos a uma competição de silica 

to pelos sítios de adsorção como o aumento do pH, ou ainda 

devido a ambos os fatores. 

Na Austrália, HINGSTON et alii (1968) constata 

ram um decréscimo na adsorção de P pela goetita devido à adi 

çao de Si, fato que atribuiram à capacidade do Si em aumen-

tar a carga negativa da superfície ao ser adsorvido. Estes 

dados indicam que a aplicação do Si deve aumentar a disponi-

bilidade do P para as plantas pelo aumento da solubilidade do 

P adsorvido e decréscimo da capacidade de adsorção de P pe-

los solos. 
. . 

Uma rEüa.çãO linear entre 'a quantidade de sili-

cato adsorvido e o fosfato liberado foi mostrada por OBIHARA 

& RUSSEL (1972). Esta relação foi de 3 a 4 moles de silicato 

adsorvido por moI de fosfato liberado. Portanto, a correçao 

da acidez do solo com silicato além de aumentar o pH, pode-

/ 
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ria favorecer a disponibilidade de P para as plantas, devido 

a este efeito adicional de deslocamento do P adsorvido para 

a solução pelo silicato. Mas, segundo os dados de OBIHARA & 

RUSSEL (1972), esse efeito adicional parece ser significante 

somente a pH acima de 7. porém, RAUPACK & PIPPER (1959), em 

experimento de laboratório observaram um efeito depressivo do 

silicato de potássio na adsorçâo de P em um solo laterítico 

da Austrália, mesmo em pH abaixo de 6. Contudo o efeito maior 

foi também observado em pH acima de 7. 

Nos solos, os íons silicatados e fosfatos com-

petem pelos mesmos sítios de adsorção (McKEAGUE & CLINE, 

1963; OBIHARA & RUSSEL, 1972). Aumentos do teor de P disponí 

vel no solo pela adição de escórias e outros componentes si
I 

licatos são citados por TAYLOR (1961) e SMITH & SANCHES(1980). 

Trabalhando com amostras de dois latos solos do Estado de Mi-

nas Gerais (LRD & LEdm), GLIVElRA (1964) observou um desloca 

mento recíproco fósforo-silício, sendo o silício mais facil-

mente deslocável pelo fósforo do que o contrário, quando pre 

sentes em aI tas concentrações. Sob aI tas concentrações de fó~ 

foro, o silício pode ser trocado, inclusive aquele da estru-

tura da argila (RÃJAN, 1975; RÂJAN & FOX, 1975; 

alii, 1982). 

ADAMS et 

A partir desses trabalhos, é de se prever que 

a aplicação de quantidades crescentes de fósforos em solos 

oxídicos desloquem cada vez mais silício para a solução de 

solo. Em se tratando de solos pobres de silício, esse deslo-
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camento poderia afetar aspectos pedogenéticos, com consequen 

cias indesejáveis. BROWN & MAHLER (1987) observaram que o au 

mento de acidez na presença de fósforo aumentou a concentra

ção de sílica em níveis elevados. 

LIN & HUNG (1980) pesquisaram o efeito sinergé 

tico entre Si e fósforo na nutrição mineral de arroz e con

clui que há uma relação entre Si, e P semelhante a Ca e K. 

Foi constatado também por DONG et alii (1981) que o silica

to e o zinco proporcionaram maior crescimento e aumentaram o 

nº de panículas e de grãos de arroz. Verificaram também que 

o silicato contribuiu para o aumento da disponibilidade de P 

no solo. 

2.4. Termofosfato magnesiano e seu emprego na agricultura 

o terrnofosfato magnesiano, conhecido no País 

como YOORIN (YO) , da Fertilizantes Mitsui é obtido por via 

térmica, pelo aquecimento de rocha fosfatada à temperatura 

aproximada de 1.S000 C, com silicato de magnésio, possibili

tando aumentar a solubilidade de fósforo. 

Os produtos fosfatados proveniente do tratamen 

to térmico caracterizam-se por serem praticamente insolúveis 

em água, solúveis em ácido cítrico e em citrato 

mais água. 

de amônio 

Estudando a eficiência agronômica de 11 fontes 

de fósforo, mais especificamente" em solos sob vegetação de 
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cerrado, durante oito anos~ GOEDERT & LOBATO (1984) concluí

ram que o termos fosfato magnesiano e hiperfosfato de gafsa 

foram similares ao Superfosfato Triplo corno supridores de fó~ 

foro para as plantas, desde o primeiro cultivo, quando foram 

aplicados a lanço e incorporados ao solo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Localização dos ensaios 

o ensaio foi instalado e conduzido em casa de 

vegetação no Departamento de Ciências do Solo da Faculdade 

de Ciências Agronômicas "Campus" de Botucatu-UNESP, Estado 

de são Paulo. 

3.2. Solo utilizado 

Foi utilizada amostra superficial (O-20cm) de 

um 5610, classificado por CARVALHO et alii (1983), como per

tencendo ao Grande Grupo Latossolo Vermelho Escuro-álico (LEa), 

classe textura 1 franco argila-arenoso, Unidade Patrulha, co

letado da Fazenda Experimental Lageado da Faculdade de Ciên

cias Agronômicas de Botucatu-UNESP. 

A terra coletada, foi secada ao ar e peneirada 

a uma malha granulométrica de 4 mm. Uma parte da terra foi 

destinada para sua caracterização. As análises físicas e quí 

micas foram feitas com terra fina seca ao ar. 
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Na análise granulométrica seg~iu-se o método 

de KILMER & ALEXANDER (1949). A dispersão foi feita com hexa 

metafosfato de sódio e agitação lenta por 10 minutos seguida 

de agitação em alta rotação (12000 rpm) por 5 minutos. A fra , -

ção areia foi separada utilizando-se de peneira e a fração 

argila por meio de pipeta. ° silte foi determinado por dife-

rença. Os resultados encontram-se na Tabela 1. 

As análises químicas iniciais foram executadas 

sendo: a) valor pH determinado em potenciômetro "MICRONAL B 

374,", cºm elet:t;"odo de vidro , empregando-se a relação solo: solu 

ção 1:2,5 (pH em água); b) matéria orgânica, pelo método Wal 

kley & Black e cálcio, magnésio e potássio trocáveis extraí-

dos por acetato de amônio N pH 7,0 (JACKSON, 1964); C) fósfo 

ro solúvel em H2so4 0,05Ne hidrogênio + alumínio extraídos 

por ,'acetato de cálcio N - pH 7, ° (CATANI, et alii,,_ 

1955). Foram determinados também os teores de Si02 , Al 20 3 e 

Fe 20 3 da fração argila ; a partir de ataque sulfúrico (CAMAR 

GO et alii, 1986). Os resultados encontram-se na Tabela 1. 

3.3. Tratamentos 

As' fontes de fós foros utilizadas e quantidades 

aplicadas, bem como as composições percentuais, são as se-

guintes: 



FONTE 

YOORIN (YO) 

YOOSIRIN (YS) 10 

SUPERFOSFATO TRIPLO (ST) 42 

YOOSIRIN (YS) e 

adição de silicato de cálcio 

gicas) com alto teor de SiO~ 
L. 

Mg 

% --------------09 25 

24 04 30 

18 

.18. 

Adubo 
g/vaso 

10,5 

18,9 

4,5 

um produto termosfosfato com 

(subproduto das usinas siderúr-

e de Ca. 

As diferentes fontes foram repetidas por sete 

vezes, resultando nas seguintes épocas e dias de incubação. 

1ª epoca - 90 dias - aplicação em 07/04/88 

2ª epoca - 75 dias - aplicação em 22/04/88 

3ª epoca - 60 dias - aplicação em 07/05/88 

4ª epoca - 45 dias - aplicação em 22/05/88 

5ª época - 30 dias - aplicação em 06/06/88 

6ª época - 15 dias - aplicação em 21/06/88 

7ª época - O dias - aplicação em 0.6/07/88 

Tabela 1. Característica física e química do solo utilizado. 

Kr 

;--~---------------~------------%------------------------
50,1 14,9 35 3,68 2,76 5,00 0,02 12,96 0,48 0,39 

pH M.O. P (H + AI) K Ca Mg. S CTC V 
H20 

% ppm ---------------meq/100g de TFSA-------------- % 
4,4 2,5 4 4,6 0,02 0,6 0,2 0,82 5,42 15 
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Após a coleta de amostras de solo para análi- . 

se química (06/07/88) foram transplantadas, em cada vaso, mu 

das de alface (Lactuca sativa L.) da variedade Brasil 201, 

com a finalidade de se verificar o desenvolvimento vegetati-

vo em função do teor de fósforo disponível. 

Durante todo o período do ensaio vegetativo, a 

cada quinze dias, foi fornecido solução nutritiva isenta de ! 
fósforo, cálcio e magnésio, seguindo bases preconizadas por 

WAUGH & FITTS (1966). A irrigação foi feita com água desmine 

ralizada. 

A colheita :foi feita aos, 46 dias após o transplan 

te determinando-se o peso de matéria seca produzida em cada I 
vaso. Em seguida as plantas foram lavadas com solução de de-

tergente"Extran" 0,1% seguida de lavagem com água desminerali 

zada, secas em t:=stufa a~OoC:até ati.Ilgir: peso constante e,em cori-

tinuidade, eram pesadas para obtenção do peso de matéria seca 

moídas em moinho tipo Wiley para posterior análise química dos 

~ teores de fósforo, potássio, cálcio e magnésio. 

'. ,': 

3.4. Ensaio em casa,vegetação 

ApÓ~ a colocação de 5,0 litros de terra passa-

da em peneira a malha de 4 mm em cada vaso, foram aplicadas, 

a cada quinze dias, . quantidades equivalentes de 150 ppm de 

P das diferentes fontes, umedecidás à aproximadamente 70% do 

poder de embebição, mantendo-se incubação em ambiente escu-

ro. 
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3.5. Delineamento experimental 

o experimento constou da aplicação de 3 fontes 

de fósforo em 7 épocas diferentes, com 4 repetições, total i

zando 84 parcelas distribuídas num delineamento inteiramente 

ca§ualizado e, esquema fatorial (GOMES, 1984): . 

Causas de Graus de 

Variação Liberdade 

Fontes (F) 2 

Épocas (E) 6 

Interação F x E 12 

(Tratamentos) (20) 

Resíduo 63 

TOTAL 83 

3.6. Análise quimica do solo apos a incubação 

Após completado o período de incubação corres

pondente a cada tratamento, foram retiradas amostras de solo 

. de cada vaso para análise química, conforme métodos 

tos em 3.2. Foram também determinados os teores de-

extraído por resina trocadora (RAIJ & QUAGGIO, 1983). 

descri

fósforo 
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3.7. Análise química do material vegetal 

As análises químicas do material vegetal foram 

feitas seguindo técnica descrita por MALAVOLTA (1964). 

o material vegetal foi digerido com adição de 

ácido nítrico e ácido perclórico, sendo a solução mineral re 

colhida em balão de 50 ml donde se tomaram alíquotas para a 

determinação de fósforo por fotocolorimetria e de potássio, 
I 

cálcio e magnésio em espectrofotômetro de absorção atômica de 

(Perkin-Elmer, modelo 305-B.). 

3.8. Análise estatística 

As análises estatísticas foram executadas no 

polo Computacional do Lageàdo da Faculdade de Ciências Agro-

nômicas de Botucatu-UNESP, utilizando-se de programas já es-

tabelecidos. Todos os dados obtidos foram submetidos à análi 

se de variância e Teste de Tukey. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Fósforo solúvel, bases trocáveis e acidez do solo 

Os efeitos da aplicação das 3 diferentes fon

tes de fosfato em diferentes épocas nas propriedades quími

cas foram avaliados em amostras coletadas no dia do trans

plante da alface e os resultados estão apresentados a seguir. 

4.1.1. P solúvel em H2 S04 0,05 N e extraído~por resi 

na trocadora, 

Os teores de fósforo solúvel em H2S0 4 O,05N en 

contram-se na Tabela 2 e são apresentados graficamente na Fi 

gura 1. Verifica-se que houve diferença significativa entre 

as fontes, com exceção da época 4 (45 dias de incubação), sen 

do que YO e ST apresentaram médias estatisticamente iguais e 

ambas diferentes da fonte YS, que apresentou teores 

fósforo disponível maiores que as outras fontes, 

ttando· Uma:' maior' efiçiência na' diminuição 

insolubilidade de fósforo pelos componentes do solo. 

de 

demons

da 

Ainda 

com relação à Tabela 2 verifica-se que a época de incubação 
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influi apenas na fonte YS, com acentuada diferença entre as 

épocas 3 (60 dias) e 4 (45 dias). Essa acentuada reação na 

disponibilidade de fósforo numa determinada época de incuba

ção, que pode ser melhor visualizada na Figura 1, também foi 

observada por NAKAGAWA et alii (1983) em trabalhos semelhan

tes utilizando-se termofosfato Yoorin (fonte YO), que no pre 

sente experimento não apresentou a mesma tendência. Isto, se 

gundo aqueles autores, pode levar a supor que após uma fase 

de solubilização, o fósforo solúvel reagiria com componentes 

minerais, principalmente de ferro e alumínio deslocando o 

equilíbrio entre os fosfatos solúveis e não solúveis, e apos 

um período mais longo de incubação ocorreria um estabeleci

mento de equilíbrio entre aquelas duas formas de fosfato. Um 

fato bastante interessante foi observado quando o fósforo foi 

extraído por resina trocadora onde o YS mostrou-se bastante 

solúvel no início do período de incubação (Tabela 3). Esses 

dados estão representados graficamente na Figura 3. Deste fa 

to, presume-se que no início houve uma influência de outros 

íons que possa' ter elevado o valorobtido. Com o passar do tem 

po, o produto provavelmente reagiu com as partículas do solo 

normalizando as reaçoes. .Observbu-se~ que _aes 60 dias 

tambéin houve uma acentuada diferença, coincidindo com a ex

tração feita pelo H2S0 4 ,OS N quando a fonte utilizada foi 

o YS. Porém quando comparamos as duas formas de extrações de 

fósforo utilizando-se a fonte YS, observou,.. se 

SO 4 0,05 N apresentou um comportamento que mais se assemelhou 

às curvas do fósforo absorvido pela planta e produção de matéria 

seca. 
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Tabela 2. Teores de fósforo solúvel em H2S04 0,05 N, obtidos 
em amostras de terra após diferenees tempos de in
cubação para 3 fontes de fósforo. 

p solúvel em H2 SO 4 0,05 N_ 

FON
TE(F) 

ÉPOCA(E) 
DIAS 7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) 

---------------------P, ppm-----------------------------
ST 

YO 

YS 

66b 60b 60b 68 

80b 64b 63b 58 

118ABa 105Ba 114;ABa 72C 

88A 77AB 79AB 66B 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 14 iiiF = 7 

65b 68b 58b 64b 

66b 60b 58b 64b 

l34Aa 104Ba 106Ba 108a 

88A 77AB 74B 

EF= 25 FE = 20 

1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 
ferem estatisticamente entre si. 

2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna di 
ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro época 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

L Significativo ao 
2. não significativo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7-

nível de 

GL F 

6 5,69*1 
2 136,41* 

12 3,83* 
63 

CV% = 14,6 

6 0,52n.s2 
6 1,76n.s 
6 10,81* 

2 68,41* 
2 83,25* 
2 86,89* 
2 81,39* 
2 75,80* 
2 78,98* 
2 110,12* 

5% 
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Tabela 3. Teores de fósforo extraído por resina trocadora, 
obtidos em amostras de terra após diferentes tem
pos de incubação para 3 fontes de fósforo. 

P extraído por resina trocadora 

ÉPOCA(E) 
FON- DIAS 7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) mF 
TE(F) 

--------------------p, ppm------------------------------
ST 170Ab 86B 94Bab 118Ba 104Bb 114Ba 97Bab 112b 

YO 170Ab 108B 7lBb 69Bb 87Bb 72Bb 80Bb 94c 

YS 232Aa 106BC 114BCa 98Cab 146Ba . 132Bca 127Bca 136a 

mE 191A 100B 93B 95B 112B 106B 101B 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 26 mF = 13 EF = 45 FE = 36 
1. Médias com letras maiúsculas diferentes da mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 
2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna di 

ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro epoca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
F'ontes- dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro época 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

L Significado ao nível de 

GL F 

6 32,38*1' 
2 29,14* 

12 2,64* 
63 

CV% = 18,4 

6 7,13* 
6 11,93* 
6 18,59* 

2 48,92* 
2 60,60* 
2 56,74* 
2 64,07* 
2 43,77* 
2 59,39* 
2 175,63* 

5%. 
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Figura 3. Teores de fósforo extraído por resina trocadora 
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4.1.2. Ca2 + e Mg3+ trocáveis 

Os valores médios de cálcio e magnésio trocá

veis estão representados respectivamente nas Tabelas 4 e 5. 

O _ resultado, obtido para valores médios de Ca trocável é de 

0,84 para ST, 1,59 para o YO e 2,38 para YS (valores em meq/ 

100 g TFSA). Este resultado e coerente quando' se observa a 

composição das fontes, onde o YS possui maior teor de Ca que 

o YO e este por sua vez possui maior teor que o ST. 

O comportamento dos valores médios para o mag

nésio se assemelham aos obtidos para o cálcio, porém estes 

valores não seguiram a mesma tendência em relação aos teores 

do elemento nas fontes, pois o YO, neste caso, contém maior 

teor de magnésio em sua composição que o YS. Uma provável ex 

plicação para este fato pode ser aomaior teor de silício no 

YS do que no YO, que aumentaria a disponibilidade do magné

sio. 

Com relação às três fontes de fósforo, observa 

-se que na Figura 4 também houve uma acentuada diferença nos 

teores de Ca + Mg aos 60 dias. 

4.1.3. Acidez do solo 

O pH elevou-se desde os primeiros dias de incu 

bação, quando da aplicação do YS ao solo, acentuando-se mais 

aos 60 dias (tabela 6). Este fato é muito "~±mportante na 
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Tabela 4. Teores de cálcio trocável, obtidos em amostras de 
terra após diferentes tempos de incubação para e 
fontes de fósforo. 

ÉPOCA (E) 
FONIE(F) DIAS 

SI 

YO 

YS 

Ca Trocável 

7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) 

---,;. .. ---.;.:.------"-."---.-:.-:- rrieq/100" .TFSA--------.:."-",;;------------.----------"-

0,88c 0,90c 

1,10Db 1,72ABb 

0,85c 

1,48Cb 

0,80 0,78c 0,85c 

1,62BCb 1,85Ab 1,60BCb 

1,55Da 2,40BCa 2,35Ca 2,30Ca 2,90Aa 2,58Ba 

1,18E 1,68BC 1,56D 1,58CD 1,84A 1,68BC 

0,85c 0,84c 

1,75ABb 1,59b 

2,60Ba 2,38a 

1,73AB 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 0,12 ffiF = 0,06 
1. Médias com letra maiúsculas diferenres 

ferem estatisticamente entre si. 

EF = 0, 21 FE = ° , 16 
na mesma linha di-

2. Médias com letra minúsculas diferentes 
ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro época 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro época 
Fontes dentro época 
Fontes dentro época" 

1. ao 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

nível s!gnificativo 
2. nao significativo. 

GL 

6 
2 

12 
63 

CV% 

6 
6 
6 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

de 5% 

na mesma coluna di 

F 

57,23*1 
1.756,68* 

21,87* 

= 6,0 

0,77ns 2 

25,84* 
74,36* 

324,35* 
316,85,-* 
478,15* 
239,03* 
240,44* 

50,03* 
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Tabela 5. Teores de magnésio trocável, obtidos em amostras de 
terra após diferentes tempos de incubação para 3 
fontes de fósforo. 

Mq-trocável 

ÉPOCA(E) 
FONTE DIAS 7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) õiF 
(F) 

---------------------------meq/100ml TFSA-----------------------------

ST O,15e 0,12e O,10e 0,15e 0,10e 0,12e 0,10e 0,12e 

YO O,68Db 1,22Bb 1,02Cb 1,l5'BCb 1, 5 OAb 1, 22Bb 1,28Bb 1,15b 

YS 0,92Da 1,72Ca 1,70Ca 1,75Ca 2,30Aa 1,98Ba 2,02Ba 1,77a 

mE, 0,58E 1.02CD 0,94D 1,02CD 1,30A 1,llBC 1,13B 

D. M. S. (Tukey) a 5 % mE = O, 10 mF = O, 05 EF = O, 1 7 FE = O, 14 
1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 
2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna di 

ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

~pocas (E) 
Fontes (.) 
Interação E x F 
Resíduo 

~pocas dentro ST 
~pocas dentro YO 
~pocas dentro YS 

Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

1. Significativo ao 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

nível 
2. Não significativo. 

de 

GL F 

6 92,58*1 
2 3.045,59* 

12 32,11* 
63 

CV = 7,9 

6 0,32n.s 
6 40,75* 
6 115,75* 

2 589,33* 
2 542,00* 
2 776,21* 
2 409,23* 
2 403,76* 
2 419,40* 
2 97,81* 

59, o. 

2 
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Tabela 6. Valores de pH obtidos em amostras de terra após di 
diferentes tempos de incubação para 3 fontes de fós 
foro. 

Valores de pH (H2O) 

ÉPOCA(E) 
FONTES DIAS 7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) IDF 
(F) 

ST 4,20Dc 4, 38CDc 4,38CDc 4,60ABc 4,47BCc 4, 62ABc 4,72Ac 4,48c 
YO 5,35BCb 5,50Bb 5,30Cb 5,42BCb 5,75Ab 5,72Ab 5,77Ab 5,55b 
YS 5,90'ça 6,05BCa 5,90Ca 5,87Ca 6,32Aa 6,20ABa 6,15ABa 6,06a 

mE 5,15D 5,31B 5,19CD 5,30BC 5,52A 5,52A 5,55A 

D. M. S. (Tukey) a 5 % mE = 0, 12 InF = O, 06 EF 0,2 ° FE = O, 16 
1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 
2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna di 

ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

1. Significativo ao 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

nível de 

GL F 

6 35,91*1 
2 1.980,87* 

12 4,73* 
63 

CV% 1,8 

6 14,31* 
6 17,66* 
6 13,40* 

2 238,00* 
2 284,72* 
2 391,05* 
2 182,38* 
2 257,45* 
2 317,89* 
2 328,25* 

59" o. 
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utilização do mesmo na região dos cerrados, cujos solos nor

malmente apresentam acidez alta e teores baixos de fósforo., 

sendo necessária a prática da calagem e fosfat.agem. Normal

mente até a época da semeadura, o índice pluviométrico nes

sas localidades é baixo dificultando a solubilidade dos cor-

retivos de acidez. Nessas cqndições do ensaio o YS atingiu 

praticamente o pH 6,0, apresentando um poder corretivo da a

cidez do solo, caracterizando urna redução na quantidade de 

calcário a ser aplicado e conseqüentemente urna diminuição no 

custo de produção. 

° pequeno aumento no pH pela aplicação de ST 

contraria os dados obtidos por BRAGA & AMARAL (1971) que ob

servaram um abaixamento do pH pela acidificação causada pela 

decomposição dupla, dando origem à formação do ácido fosfóri 

co: 

H3P04 + CaHP04+ 

Esta alteração leva a presumir que houve urna diluição do adu 

bo no solo (quantidade pequena de adubo em relação à terra). 

Alie-se ainda, que além de não proporcionar a elevação do pH 

(Figura 2), a fonte ST, pela própria característica e compo-

sição, não foi eficiente em aumentar os níveis de Ca e Mg 

(Figura 4 e Tabelas' 4 e 5).' Decorrente disto, não houve modi 

ficação na saturação de bases do solo (Figura 5), ao contrá

rio ao que ocorreu com as outras duas fontes sendo que houve 

um incremento quando utilizou YO e YS demonstrando urna boa 

avaliação na fertilidade do solo (Tabela 7). 
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Tabela 7. Porcentagem de saturação de bases obtidos em amos
tras de terra após diferentes tempos de incubação 
para 3 fontes de fósforo. 

Porcentagem de saturação em bases (v%) 

ÉPOCA(E) 
FONTE DIAS 7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) 
(F) 

-------------------------- %------------------------------------------
SI 
YO 

YS 

15,Oc 

24,ODb 

31,8Da 

23,6E 

15,Oc 13,2c 

40,5Bb 35,2Cb 

55,2Ca 53,OCa 

36,9C 33,8D 

15,Oc 14,2c 15,8c 16,Oc 14,9c 

40,2Bb 45,8Ab 43,5ABb 47,2Ab 39,5b 

55,OCa 68,8Aa 62,8Ba 63,2Ba 55,7a 

36,8C 42,9A 40,7B 42,2AB 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 2,2 ffiF = 1,2 EF = 3,9 FE = 3,1 
1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem" estatisticamente entre si, 
2. Médias com letras minúsculas diferentes na·mesma coluna di 

ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇ!O 

tpocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

tpocas dentro ST 
tpocas dentro YO 
tpocas dentro YS 

Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1. Significativo ao nível 
2. Não significativo. 

de 

GL F 

6 161,05*1 
2 3.594,37* 

12 45,'14* 
63 

CV% = 4,9 

6 1,10n.s. 
6 76,26* 
6 174,29* 

2 1.406,14* 
2 1.181,02* 
2 1.334,41* 
2 1.007,44* 
2 771,88* 
2 1.020,78* 
2 357,91* 

5~ o. 

2 
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Tanto para pH como para teor de Ca + Mg e por-

centagem de saturação de bases no solo, a fonte YS 

tou sempre índices estatlsticamente superiores aos 

com a aplicação de YO. 

apresen

obtidos 

Houve diferenças na acidez potencial comparan

do-se as três fontes (Tabela 8) sendo que YO e YS apresenta-

ram menores valores. Estas diferenças podem estar relaciona-

das aos materiais silicatados corretivos de acidez, sendo 

que o YS por possuir maior teor de silício, está demonstran

do melhor efeito, chegando a diminuir até a metade do valor 

inicial como verificado nas épocas 3 (60 dias de incubação). 

Como o pH é reflexo do conteúdo de bases de so 

lo, é de se esperar que exista uma estreita correlação entre 

o pH e o grau de saturação de bases do solo (CATANI & GALLO, 

1955). Em vista disto, para compreender as inter-relações 

que existem entre cátions trocáveis e pH em solos foi feita 

a correlação entre fontes (Figura 6). Constatou-se uma corre 

lação linear dada aproximadamente a esta equaçao: 

pH = 0,03176V + 4,288 

confirmando os estudos por CATANI & GALLO (1955). 
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Tabela 8. Valores da acidez potencial obtidos em amostras de 
terra após diferentes tempos de incubação para 3 
fontes de fósforo. 

FONTE 
(F) 

EPOCA (E) 
DIAS 7(0) 6(15) 

Acidez Potencial 

5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) IiiF 

ST 

YO 

YS 

------------------------meq H + Al/100g TFSA------------------~------
5,88ABa 5,90ABa 6,20Aa 5,52BCa 5,48BCa 5,40BCa 5,10Ca 5,64a 

(" 

5,65Aab 4,35BCtlt,. 4,65Bb 4,18BCDb 4,OCCDb 3,68DEb 3,38Eb 4,27b 

5,38Ab 3,38Bc 3,62Bc 3,35Bc 2,38Cc 2,72Cc 2,72Cc 3,36c 

5,63A 4,54BC 4,82B 3,95D 3,93D 3,73D 3,73D 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 0,34 rnF = 0,18 EF = 0,59 FE = 0,46 

1. Médias com letras maiúsculas diferentes 
ferem estatisticamente entre si. 

2. Médias com letras minúsculas diferentes 
diferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro' epoca 
Fontes . dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

1. Significativo ao 

GL 

6 
2 

12 
63 

CV% 

6 
6 
6 

1 2 
2 2 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 

nível de 5%. 

na mesma linha di 

na mesma coluna 

F 

69,45*1 
493,52* 
10,16* 

= 6,2 

7,40* 
29,48* 
52,90* 

80,94* 
98,81* 

129,19* 
64,78* 
90,30* 
87,12* 

3,37* 
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Figura 6. Relação entre porcentagem de saturação de bases e 

pH para todos os tratamentos. 

4.2. Produção de matéria seca, absorção de P e bases tro-

cáveis 

4.2.1. Produção de matéria seca 

A maior produção de matéria seca, quando se 
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utilizou a fonte YS pode ser explicado pela maior quantidade 

de fósforo extraido (Tabela 2 e Figura 1) al~m dos fatores-

relacionados à elevação do pH. Entretanto embora não houves-

se diferença entre as fontes YO e ST quanto à quantidade de 

fósforo disponivel H2S04 0,05 N (Tabela 2 e Figura 1), a pro 

dução de mat~ria seca quando se utilizou a fonte YO foi esta 

tisticamente superior à obtida com ST (Tabela 9 e Figura 7), 

sugerindo que essas diferenças podem ser atribuidas aos fato 

res relacionados a reaçao do solo. Dentre estes fatores po-

de-se considerar o efeito corretivo da acidez do solo promo-

vida pela aplicação tanto de YS corno de YO (Tabela 6 e Figu-

ra 2) fontes que apresentam silicatos nas suas composições, 

mantendo condições de reação do solo mais adequados ao desen 

volvimento da planta, enquanto os valores de pH no solo com 

a aplicação de ST·se manteve num nivel bastante inferior. Es 

te efeito de mudança de pH concorda com os dados obtidos por 

NAKAGAWA et alii (1983). SILVA -- , et alii (1977), es-

tudando por seis anos agricolas sucessivos com superfosfatos 

e termofosfatos concorreram para estabilizar o indice de pH 

e elevar o nivel de magn~sio no solo, al~m do teor do próprio 

fósforo. Um outro fator pode estar associado ao maior desen

vólvimento vegetativo ~as fontes com silicato em relação ao 

ST, vem a ser o provável aumento na eficiência do aproveita-

mento de fósforo pela planta na presença de Si. De acordo com 

HINGSTON et alii, 1968 e 1972, a insolubilização de fósforo 

e reduzida· na presença de Si, em razão da competição entre 



.39. 

os ânions silicato e fosfato pelos si tios de adsorção do so

lo. Resultados semelhantes foram obtidos também por OBIHARA 

& RUSSEL (1972) & RAUPACH & PIPER (1959). Para este experi

mento o teor de silica do YS aplicado foi de duas vezes maior 

em relação ao YO. 

4.2.2. Absorção de P 

o comportamento do fósforo foi analisada em 

termos de valores percentua1s· e quantidade de P (mg/vaso) cu 

jos resultados encontram-se nas Tabelas 10 e 11, respectiva

mente. O fósforo foi melhor aproveitado pela planta quando a 

fonte utilizada foi o YS, com 31 mg P/vaso contra 18 mg P/va 

so do YO em 4 mg P/vaso do ST, com diferenças significativas 

entre eles. Porém, este resultado obtido pelo YS está abaixo 

dos valores encontrados por Fernarides· et alii (1971) citado 

por MALAVOLTA et alii (1974) que foi de 46,9 mg P/vaso, para 

o mesmo periodo de colheita. GARCIA et alii (1988) também en 

contraram valores maiores do que YS apresentou neste ensaio, 

com aproximadamente 70 mg P/vaso para um periodo de 62 dias 

de idade. Avaliando-se as diferentes épocas em que o YS foi 

aplicado, nota-se que o fósforo foi melhor aproveitado aos 

60 dias de incubação. Os valores percentuais de P na matéria 

seca confirmam os melhores resultados obtidos pelo YS, quan

do foi analisado em termos de valores totais por vaso. Porém 

este resultado também está abaixo do valor encontrado por 
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Tabela 9. Peso de matéria seca total obtidas de plantas cul-

tivadas em diferentes tempos de incubação para 3 

fontes de fósforo. 

Peso da matéria seca total 

FONTE, EPOCA(E) 
cF') _ DIAS 7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) iiÍF 

__ ,;.;.; ___ ,;; ___ ~~-:_:- ______ ...; c g/vas·o--~----------...;-------_._--;.,----~:-------_· . 
ST 2,9 2,7 2,8 3, o 3,8 3, o 2,5 3, Oe 

YO 7,8 10,9 6,8 

YS 9,1 8,4 8,6 

mE 6,6AB 7,3AB 6,lB 

8,4 

10,0 

7,2AB 

9,9 

13,0 

8,9A 

7,6 

10,2 

6,9AB 

9,0 8,6b 

11,5 10,la 

7,6AB 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 2,5 mF = 1,3 EF = 4,4 FE = 3,5 

1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 

2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna 

diferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO GL 

Épocas (E) 6 

.Fontes (E) 2 

Interação E x F 12 

Resíduo 63 

1. Significa~ivo ao nível de 5%. 

2. Não significativo. 

F 

96,18* 

2 1,23 n.s. 
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Tabela 10. Porcentagem de fósforo na matéria seca obtidas de 

plantas cultivadas em diferentes tempos de incuba 

ção para 3 fontes de fósforo. 

P na matéria seca 

.. ÉPOCA~E") 
FONTE . DIAS - 6Ü~.5) 5 (39) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) mF 
(F) . I 

..;:_.;.:.:_ . .:._~-:~,.. ___________ . rng de P/vaso-,_.,..-;...,..,. _________________________ _ 

ST 0,11 0,12 0,11 0,14 0,12 

YO 0,20 0,21 0,19 0,22 0,22 

YS 0,26 0,31 0,30 0,30 0,32 

IDE 0,19 0,21 0,20 0,22 0,22 

D.M.S. (I'ukey) a 5% 'm. = 0,04 rnF = 0,02 EF 

L Médias com letras maiúsculas diferentes 

ferem estatisticamente entre si. 

2. Médias com letras minúsculas diferentes 
.. 
diferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÂO GL 

~pocas (E) 6 

Fontes (F) 2 

Interação E x F 12 

Resíduo 63 

CV% 

1. Significàtivo ao nível de 5%. 
2. Não significativo. 

0,14 0,11 0,12c 

0,21 0,20 0,21b 

0,30 0,32 0,30a 

0,22 0,21 

= 0,07 FE = 0,05 

na mesma linha di 

na mesma- coluna 

= 

F 

2 1,84 n.s. 

244,31*1 

0,60 nos. 

14,5 
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Tabela 11. Quantidade de fósforo absorvido pelas plantas cul 

tivadas em diferentes tempos de incubação para 3 

fontes de fósforo. 

p absorvido 

:l!:POCA(E) 
1(90) iiiF FONTE DIAS 7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 

(F) 

-------------------------mg de P/vaso----------------------------------

ST 3 3 3 4 4 4 3 4c 

YO 16 23 l3 20 21 16 18 18b 

YS 24 26 25 30 41 30 37 31a 

mE 14B 18AB 14B 18AB 22A 17AB 19AB 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 8 mF = 4 EF = 14 FE = 11 

1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 

2. Médias com letras :ininúscula~s< diferentes na mesma coluna 

diferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 

Fontes (F) 

Interação E x F 

Resíduo 

1. Significativo ao nível de 5%. 

2. Não significativo. 

GL 

6 

2 

12 

63 

CV% = 

F 

123,26* 

2 1,40 n.s. 

.36,8 
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GARCIA et alii (1988) que foi de 0,8 a 0,92. Estes resulta-

dos podem estar relacionados ao maior valor de pH alcançado 

com a aplicação de ,'YS,' qtie foram" sempre maiores que as 

outras fontes, 'independentes de época de inôubação, conforme 

mostra a Tabela 6 e Figura' ,2., 

+2 +2 + 
4.2.3. Absorção de Ca , Mg e K 

Os valores percentuais ,e 'os. ,valores médios de 

quantidade ge cálcio absorvida pela planta encontrados na 

matéria seca estão contidos nas Tabelas 12 e 13 respectiva-

mente. O YS novamente apresentou melhores resultados, sendo 

que aos 60 dias houve maior absorção do elemento, porém em 

termos percentuais não houve diferenças significativas entre 

os períodos de incubação. Com relação à quantidade de Mg ab-

sorvida (mg de Mg/vaso) encontrados neste ensaio (Tabela 14) , 

mostram serem superiores aos valores encontrados por GARCIA 

et alii (1988) e Fernandes et alii (1974), citado por MALA-

VOLTA et alii (1974) quando a fonte foi o YS. No caso do YO, 

os valores encontrados neste ensaio sao semelhantes aos ci-

tados por estes mesmos autores. Interessante notar o fato de 

que o' tra,tamento com YS apresentou maior quantidade de Mg 

absorvido pela cultura, uma vez que o YO contém maior porcen 

tagem deste elemento em sua composição. Uma provável explica 

ção para este fato talvez se deva ao maior teor de Si em sua 

composição. já argumentado anteriormente. De modo semelhante 
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Tabela 12. Porcentagem de cilcio na mat~ria seca obtidas de 
plantas cultivadas em diferentes tempos de incuba 
ção para 3 fontes de fósforo . 

FONTE 
(F) 

.ÉPOCA(E) 
DIAS 7(0) 

.. Ca na ma t~r ia seca 

6(15) 5(30 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) mF 

------------------------------- % -----------------------------------
ST 

YO 

YS 

mE. 

0,54 

0,56B 

0,62B 

0,58 

0,61 0,49 

0,61AB 0,68AB 

0,76AB 0,69AB 

0,66 0,62 

0,50b 0,44b 0,50b 0,51b 0,51c 

O, 84Aa 0,59ABb 0,52Bb 0,59Ab 0,63b 

0,76ABa 0,95Aa 0,80ABa 0,85ABa 0,78a 

0,70 0,66 0,61 0,65 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = -- rnF = 0,08 EF = 0,27 FE = 0,21 
1. M~dias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 
2. M~dias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna di 

ferem estátisticamente entre si. 

FONTE DE VARIACÂO 

Épocas (E) . 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Epocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 
Fontes. dentro. ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

1. Significativo ao 

1 
2 
3 

A 
5 
6 
7 

nível 

2. Não significativo. 

de 

GL F 

6 1,29 2 
!l.S. 

2 30,78*1 
12 2,46* 
63 

CV% = 19,8 

6 0,78 n.s. 
6 2,69* 
6 2,81* 

2 7,81* 
2 6,68* 
2 17,50* 
2 7,81* 
2 3,12 n.s. 
2 1,88 n.s. 
2 0,50 n.s. 

59, o. 
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Tabela 13. Quantidade de cálcio absorvido pelas plantas cul
tivadas em diferentes tempos de incubação para 3 
fontes de fósforo. 

Ca.absorvido 

ÉPOCA(E) 
FONTE, DIAS 
(F) 

7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) íiiF 

=...; .. ------------------------mg deCa/vaso--------------------------------
ST 
YO 
YS 

D.M.S. (Tukey) 

16b 18b - 14b 16b 16c 15b 12c 15c 
45ab 68a 46ab 74a 58b 39b 54b ·55b 
57Ca 64BCa 59BCa 78BCa 123Aa 82ABCa 100ABa 80a 

39B 50 AB 40B 56AB 66A 45AB 55AB 

a 5% mE = 24 -rnF = 12 EF = 42 FE = 33 
L Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 
2. Médias com letras minúsculas diferentes 

diferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro epoca 
Fontes dentro época 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1. Significativo ao nível 
2. nao significativo .. 

GL 

6 
2 

12 
63 

CV% 

6 
6 
6 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

de 59, o • 

na mesma coluna 

F 

2,97*1 
80,28* 

2,49* 

= 38,7 

0,04 2 n.s. 
1,73 n.s. 
6,18* 

20,45* 
12,24* 
30,79 
12,9.3 

5,78* 
8,20* 
4,80* 
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Tabela 14. Quantidade de magnésio absorvido pelas plantascul 
tivadas em diferentes tempos de incubação para 3 
fontes de fósforo. 

FONTE 
(F) 

ÉPOCA(E) 
DIAS 7(0) 6(15) 

Mg absorvido 

5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) mF 

--------------------------mg Mg vaso ---------------------------------
ST 

YO 

YS 

mE 

8b 9b 7b 9b llb 9b 7c 9c 

33a 44a 30a 50a 45b 30b 38b 39b 

40Ca 44BCa 46BCa 49BCa 85Aa 61ABCa 70ABa 56a 

27B 32AB 27B 36AB 47A 33AB 38AB 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 16 rnF = 8 EF = 28 FE = 22 
1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 
2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna 

diferem estatisticamente netre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

~pocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro época 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1. Significativo ao nível 
2. Não significativo 

de 

GL F 

6 3,42*1 
2 97,03* 

12 2,37* 
63 

CV% = 37,4* 

6 0,05 
2 n.s. 

6 1,64 n.s. 2 
6 6,48* 

2 23,47* 
2 16,30* 
2 32,79* 
2 13,40* 
2 9,20* 
2 9,65* 
2 6,45* 

59" o. 
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ao comportamento observado para cálcio, o magnésio também a-

presentou maior quantidade absorvida aos 60 dias (Tabela 14) , 

porém percentualmente não apresentando diferenças estatísti-

cas entre as diferentes épocas (Tabela 15). 

No caso do potássio, tanto na porcentagem corno 

na quantid~de absorvida ~da matéria seca (Tabela 16 e 17, re~ 
. 

pectivamente) o YS e o YO apresentaram resultados melhores 

que o ST. Convém lembrar que o fornecimento de potássio foi 

igual para todas as fontes, no entanto, este melhor aprovei-

tamento do elemento pode ser atribuída à mudança do pH influ 

enciado pelos silicatos. 
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Tabela 15. Porcentagem de magnes10 na matéria seca obtida de 
plantas cultivadas em diferentes tempos de incuba 
ção para 3 fontes de fósforo. 

FONTE 
(F) 

EPOCA(E) 
DIAS 

, Mg na matéria seca (g de Mg/100 g m.s.) 

7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) mF 
------------------------------- % ------------------------------------

ST 

YO 

YS 

mF 

0,29b 0,32b 0,24b 0,28b 0,29b 0,30b 0,29c 0,29c 

0,42Ba 0,44Ba 0,58Ba 0,58Aa 0,46ABb 0,40Bb 0,42Bb 0,44b 

0,44Ca 0,52ABCa 0,53BCa 0,48BCa 0,66Aa 0,58ABCa 0,60ABa 0,54a 

0,38 0,41 0,41 0,45 0,47 0,42 0,44 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE - mF = 0,04 EF = 0,15 FE = 0,12 

1. Médias com letras maiúsculas diferentes 
ferem estatisticamente entre si. 

na mesma linha di 

2. Médias com letras minúsculas diferentes 
diferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro época 
Fontes dentro época 
Fontes dentro época 
Fontes dentro época 
Fontes dentro época 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro epoca 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

L Significativo ao nível 
2. Não significativo. 

GL 

6 
2 

12 
63 

CV% = 

6 
6 
6 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

de 59, o. 

na mesma coluna 

F 

2,13 n.s. 2 

98,60*1 
3,13* 

16,2 

0,46 n.s. 
3,42* 
4,52* 

20,08* 
17,97* 
27,48* 
19,03* 
19,02* 

8,34* 
5,66* 
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Tabela 16. Porcentagem de potássio na matéria seca obtida de 
plantas cultivadas em diferentes tempos de incuba 
ção por 3 fontes de fósforo. 

"EPOCA(E) 
FONTE) DIAS 

o. (F 

ST 

YO 

YS 

mE 

K na matéria seca 

7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 

----------___ ;;;,;::;;;i.-__ " _________ ;.. _____ 
% 

2,05 1,96 1,71c 1,79b 

2,13 .2,19BC 00 3,SOAa co 3,08ABa 

2,09 2,21 • 2,68b 2,28b 

2,09 2,12 2,63 3,38 

3(60) 2(75) 1(90) 

----------------------------------
1,86b 1,92 1,61b 1,84b 

2, 66ABCa: 2,04C 2,09Cab 2,S3a 

2,78a 2,51 2,70a 2,46a 

2,13 2,16 2,13 

D . M. S . ( Tukey) a 5 % mE = 0, 56 mF = 0, 29 EF = O, 98 FE = 0, 77 
1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 
2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna di 

ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇÃO 

Épocas (E) 
Fontes (F) 
Interação E x F 
Resíduo 

Épocas dentro ST 
Épocas dentro YO 
Épocas dentro YS 

Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro epoca 
Fontes dentro época 
Fontes dentro época 
Fontes dentro ~poca 
Fontes dentro epoca 

L Significativo ao 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

nível 
2. Não significativo. 

de 59, o. 

GL F 

6 2,48*1 
2 19,45* 

12 2,87* 
63 

CV% = 19,9 

6 0,44 2 n.s. 
6 6,36* 
6 0,12 n.s. 

2 5,73* 
2 1,87 n.s. 
2 4,86* 
2 8,21* 
2 15,55* 
2 0,36 n.s. 
2 0,29 n.s. 

----
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Tabela 11. Quantidade de potássio absorvido pelas plantas 

cultivadas em diferentes tempos de incubação para 

3 fontes de fósforo. 

K absorvido 

ÉPOCA(E) 

FONTE DIAS 
. (F) 

7(0) 6(15) 5(30) 4(45) 3(60) 2(75) 1(90) rnF 

- .. 
_.- . 

k/vaso-~~~------------~------------;~-----~--~-"'--o":,----",--,,,.';'----- .~. de 

ST 
YO 
YS 

-
fi. 

60 53 

166 237 

192 188 

137B 159AB 

48 54 

231 250 

225 228 

168AB 178AB 

70 55 40 54b 

256 169 195 215a 

370 257 309 253a 

232A 160AB 182AB 

D.M.S. (Tukey) a 5% mE = 80 ffiF = 41 EF = 138 FE = 109 

1. Médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha di 

ferem estatisticamente entre si. 

2. Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna di 

ferem estatisticamente entre si. 

FONTE DE VARIAÇAo 

Épocas (E) 

Fontes (F) 

Interação E x F 

Resíduo 

1. Significativo ao nível de 5%. 

2. Não significativo. 

GL 

6 

2 

12 

63 

CV% = 

F 

2,47*1 

77,37* 

1,62 n.s. 

39,9 

2 
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5. CONCLUSÕES 

Para as condições em que este trabalho de pes-

quisa foi realizado e com base nos dados obtidos, pode-secon 

cluir que: 

- A fonte Yoosirin apresentou teores de fósfo 

ro disponível no solo maiores que o Yoorin e o Superfosfato 

Triplo, sendo que es:tas~apresentaramct:eores estatisticamente 

iguais. 

- A aplicação das três fontes proporcionou va-

lores de pH diferentes, no solo independente da época de in-

cubação, sendo o Yoosirin maior que o Yoorin e esta maior que 

o Superfosfato Triplo. 

- As produções de matéria seca obtidas com a 

aplicação das três fontes no cômputo geral, diferiram entre 

si, sendo que o Yoosirin proporcionou maior produção que o 

Yoorin e esta suplantou o Superfosfato Triplo. 
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