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AVALIAÇAO AI3RIJNOM I CA 00 SUPORTE SOLIDO CAPILAR PARA 

FERTILIZANTES FLUIDOS 

Autor: GERD SPAROVEK 

Orient~dor: PROF. DR. ANDR~ MARTIN LOUIS NEPTUNE 

RESUMO 

o comportamento 

agronOmico do Suporte Sólide Capilar para Fertilizantes 
.!E. 

Fluidos (SC) - efeito sobre as plantas e sobre os solos além 

de compará-lo com fertilizantes convencionais através de 

três ensaios: a) Ensaio de Efeito Residual com o objetivo de 

Lenta (FeL); b) Ensaio com Micronutrientes com o objetivo de 

avaliar a possibilidade de aplica~~o de micronutrientes via 

se e c) Ensaio de Lixivia~~o, a fim de verificar a 

lixivia~~o de cátions devido ê presen~a do SC no solo. 

O se n~o apresentou caracter1sticas de FSL, 

mostrou-se viável na aplica~~o de micronutrientes no solo e 

n~o provocou a lixivia;~o de cátions ou a neutralizaç~o de 
·+-3 

.H-

o BC é um produto "fertilizaMte experimental desenvolvido 

pela ULTRAF~RTIL. 
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AGRONOMIC EVALUATION OF THE SOlNID CAPILAR SUPPORT FOR 

FLUXO FERTILIZERS 

Author: GERD BPAROVEK 

Adviser: PROF. DR. ANDRE MARTIN LOUIS NEPTUNE 

SUMMARY 

By conducting tree experiments the agronomic 

behavicur of the Bolid Capilar Support for Fluid Fertilizers 

* (SC) was evaluated: a) Residual Effect Experiment with the 

objective to verify the behaviour as Slow Release Fertilizer 

(SRF); b) Micronutrient experiment with the objective to 

evaluate the possibility Df application Df micronutrients 

via SC and, c) Leaching Experiment with the objective to 

verify the leaching of cationw due the presence Df the se in 

the soil. 

The se did nDt demonstrate FSL 

caracteristics; it is viable way of applying 

micronutrients to the soil, and did not induce leaching of 
+3 

cations or the neutralizatiDn Df deep plmced AI 

* SC is an experimental fertilizar developped by 

LLTRAFERTIL. 



1. INTRODUÇAO 

Define-se a regi~o tropical como sendo a 

parte do globo onde a variaç~o da temperatura média mensal 
o 

dos três meses mais quentes do ano difere em menos de 5 C 

da temperatura média dos três meses mais frios. Esta regi~o 
o 

estende-se geograficamente do equador a Norte ou Sul, 

aproximadamente. 

o clima chuvoso predomina em 25% das éreas 

tropicais e o clima estacionaI, com uma estaç~o seca 

definida, em 50% das 6reas. Nesses dois casos ocorrem 

chuvas de alta intensidade e curta duraç~o. 

dessa regi~o é no minimo perigosa. Afirmar que todos os 

soloa tropicais s~o bastante lixiviados e pouco férteis, 

seria o mesmo que dizer que todos os solos temperados s~o 

jovens e férteis (SANC~EZ, 1981). Apesar disso, sem dúvida 

alguma, uma parte considerável dos solos tropicais reune as 

seguintes caracteristicas: avançado estágio de 



intemperismo, consequentemente baixa reserva mineral; 

b) baixa capacidade de troca de cátions, devido à dominéncia 

de argila de atividade baixa e baixo teor de matéria 

orgénica; c) alta intensidade de lixivia~~o, devido à boa 

permeabilidade e à elevada intensidade das chuvas e d) 

caráter distrOfico e acidez, 

de Alumfnio. 

associados ou n~o à toxicidade 

Em resumo, s~o solos que necessitam de 

corre~~es, principalmente do ponto de vista químico, para se 

tornarem mais produtivos. 

Dessa forma, nos trópicos os rendimentos dos 

cultivos e a produç~o de alimentos podem aumentar 

drasticamente mediante à aplica~~o de técnicas modernas. 

Pelo exposto acima, fica clara a necessidade 

de corrigir o solo e adubar as plantas para atingir niveis 

razoéveis de produ~~o em grande parte das terras dos 

trópicos. 

regi~o 

Os fertilizantes normalmente utilizados na 

tropical têm em comum com aqueles de regi~es 

temperadas sua alta solubilidade em égua. Na maioria dos 
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fertilizantes, os elementos fertilizante est~o presentes na 

sua maior propor~~o, em formas prontamente solúveis. ficando 

assim imediatamente disponiveis à absorç~o pelas raizes das 

plantas. Entretanto temos o seguinte a considerar, a) as 

plantas n~o absorvem os nutrientes de uma vez, fazem-no ao 

longo de todo o seu ciclo; b) estando dissolvidos, os 

nutrientes n~o ser~o necessariamente absorvidos pelas raizes 

das plantas, participar~o dos processos quimicos, fisico

quimicos e biológicos do solo como um todo e c) esses 

processos levam, principalmente no ambiente tropical, a 

perdas ou a uma indisponibilizaç~o dos nutrientes em relaç~o 

às plantas cultivadas. 

Em relaç~o ao nitrogênio, metade do N 

aplicado pode ser perdido por lixiviaç~o~ volatilizaç~o ou 

imobilizaç~o, sendo a lixiviaç~o o processo mais importante 

(ALLISON, 1966). Como vimos, lixiviaç~o assume 

intensidades muito pronunciadas nos trópicos. 

apesar de ser menos móvel no 

solo, também pode sofrer perdas por lixiviaç~o. A fixaç~o ou 

imobilizaç~o do K nas condiç~es tropicais n~o assume papel 

importante. 
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Normalmente, para evitar essas perdas, 

principalmente a lixivia~~c do nitregénio, procede-se o 

parcelamento da aplica~~e, ao longo do ciclo da cultura. 

o fósforo, apesar de n~o ser lixiviado em 

cendi~ôes normais, liga-se muito fortemente aos óxidos de 

ferro cristalinos, ficando ligado ou fixado a esses 

miner~is de forma praticamente irreversfvel. 

A maneira encontrada de contornar esse 

problema é aplicar doses muito superiores às necessárias ou 

exigidas pelas plantas e diminuir o contato do fertilizante 

com o solo. 

Uma outra maneira de amenizar esses 

problemas, principalmente a perda de N e K por lixiviaç~o em 

solos de baixa atividade de cargas e sujeitos a chuvas muito 

intensas, seria reduzir a solubilidade dos fertilizantes 

(ENGELSTAD • RUSSEL, 1971). 

A libera~~o lenta dos nutrientes, ao longo do 

ciclo das culturas, propcwciona uma relaç~o entre a 

quantidade absorvida pelas plantas e a quantidade perdida 

·(lixivia~~o, imobiliza~~o e volatiliza~~o) mais favorável às 
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plantas, -aumentando a eficiência dos fertilizantes. O 

p~rcel~m~nto da aplic~;~o n~~~e~ c~~o~v pMra ~vit~r mw 

perdas por lixivia~~o, também n~o seria t~o necessário. 

Diversos Fertilizantes de 8olubiliza~~o lenta 

(F8L) , principalmente nitrogenados, têm sido estudados e 

utilizados nas mais distintas condi;ees. 

No Brasil a utiliza;~o em escala comercial de 

F8l nitrogenados ou potéssicos ainda inexiste. Poucas 

pesquisas vêm sendo conduzidas. O número de trabalhos 

publicados por autores nacionais a respeito de FSl é muito 

pequeno" 

produtos. 

frente à complexidade e potencialidade desses 

Os produtos tOm potencialidade de utiliza;~o 

como FSl apresentam duas limita;~es, apontadas na maioria 

dos estudos a seu respeito: elevado custo de produ;~o e/ou 

eficácia questionável e pouco previsível. 

Nesse contexto, a busca de novos produtos 

fertilizante, com 

comportamento de 

utilizando matéria 

potencialidade de 

8olubiliza;~o lenta, 

prima disponível com 

apresentarem 

de custo baixo 

facilidade é 

um 

e 

de 
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extrema import~ncia. 

A ULTRAFERTIL desenvolveu em caráter 

experimental um produto com potencial de comport~r-Me como 

um FSl, chamado de Suporte Capilar para Fertilizantes 

Fluidos ou sc. O se consiste de um cilindro de gesso 

compactado, formando um corpo sólido e poroso, que é imerso 

numa solu~~o aquosa de fertilizantes sol~veis. 

fertilizantes sol~veis, absorvidos pelo SC da soluç~o, 

ficariam retidos no seu interior ou associados ao mesmo, 

sendo liber~dos por difus~o para a solu;~o do solo d~ uma 

maneira mais lenta. 

Partindo da hipótese de que o se é um 

fertilizante de solubilizaç~o lenta em potencial e a fim de 

avaliar o comportamento desse novo produto fertilizante, 

montou-se um ensaio de efeito residual. Nesse ensaio o SC 

foi comparado a formas sol~veis. 

A fim de avaliar se o gesso aplicado via BC 

provocaria a lixi~iaç~o de outros cátions foi conduzido um 

ensaio de lixivia;~o em colunas de solo. 

Dada a dificuldade de aplica~~o uniforme de 
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micronutrientes na forma sólida no solo e a facilidade com 

que os mesmos poderiam ser ~dicionados. soluç~o que é 

absorvida pelo se, conduziu-se um ensaio a fim de avaliar a 

possibilidade de aplicaç~o de micronutrientes via SC. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Problemàtica 

Em extenso trabalho de revis~o bibliográfica, 

a respeito do uso de fertilizantes em condiç~es tropicais, 

ENGELSTAD & RUSSEL (1975), concluem que os maiores problemas 

nessas condiçôes s~o a lixiviaç~o e a fixa~~o dos nutriente. 

aplicados via fertilizantes. A lixiviaç~o do N e do K pode 

ser resolvida diminuindo-se a solubilidade, consequentemente 

a liberaç~o dessas nutrientes. Cobrir formas soldveis de 

fósforo com enxofre pode reduzir sua fixaç~o. 

Estudando o destino das formas de nitrogênio 

aplicadas ao solo, ALLISON (1966), afirma que na maioria dos 

casos apenas a metade do N aplicado é aproveitado pelas 

plantas. O restante é perdido por lixiviaç~o, volatilizaç~o 

ou imobilizaç~o, sendo a lixiviaç~o a responsável pela maior 

parte das perdas. A maneira de solucionar o problema, 

segundo o autor, é fornecer apenas o necessário às plantas e 

em doses que possam ser absorvidas prontamente. Decorre dai 

a necessidade de parcelamento das adubaç~es nitrogenadas, 



principalmente quando realizadas com fertilizantes altamente 

splL\veis na sc.')ll.\C;~o do ffi;C) 1 c:) (Vl')l..l< Se HORN, 1975J GAf.'~CHc:l S( 

SNYDEF< , 1976 a SHEL TON , 1 c'J7 6; NNAD I Se A [-<E O , 1983; PUCHADES et 

alii, 1984 e MAQUIEIRA, 1984). 

fertilizante 

VERSTRAETEN Se LIVENS (1975) consideram que o' 

nitrogenado ideal é aquele que libera o 

nutriente numa intensidade que se aproxima 

das plantas evitando assim perdas por 

da necessidade 

1 i)1 i vi ac;~o ou 

desnitrifica~~o. Uma fonte dessas poderia ser aplicada em 

dose ~nica pré-plantio, evitando as coberturas. NNADI Se ABED 

(1983) afirmam que o uso de formas muito sol~veis de N 

aplicadas em culturas: como o algod~o e o sorgo em pré

plantio, levam a perda.s devido • lixiviac;~o. Essas culturas, 

absorvem muito pouco N no inicio ficando o fertilizante 

sujeito à lixiviac;~o. 

A reduc;~o da solubilidade dos fertilizantes 

principalmente os nitrogenados, parece ser uma soluC;~o para 

os problemas acima apontados, minimizando as perdas dos 

nutrientes e liberando-os numa proporc;~o ligeiramente acima 

da demanda das plantas (CHITOLINA Se GLORIA, 1980; EGELSTAD 

Se RUSSEL, 1975 Se TISDALE Se NELSON, 1974). 

Em boletim editado pela FAO (1984) indica-se 

o uso de fertilizantes de solubilizac;~o lenta para 
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culturas de ciclo longo como a cana-de-a;ócar e abacaxi e 

recomenda-se sempre verificar a relaç~o custo/beneficio. 

Os solos de baixa eTC e baixa capacidade de 

tamponamento como é o caso dos solos das savanas africanas, 

s~o quimicamente pouco tamponados, podendo por exemplo 

ocorrer uma acidificaç~o drástica capaz de diminuir a 

produç~o pelo simples uso de sulfato d~ amOnio como fonte de 

nitrogênio CBACHE & HEATHCOTE, 1968). 

Nesses casos, deve-se estudar n~o apenas o 

efeito dos fertilizantes nas culturas, mas também avaliar o 

efeito dos fertilizantes no solo, em ensaios de longa 

duraç~o (NNADI & ABED, 1983). 

2.2. Tipos de fertilizante de solubiliza~~o lenta (FSL) 

De uma maneira geral os FSL podem ser 

divididos em três grupos: 

i) produtos cujos constituintes apresentam 

baixa solubilidade na solu;~o do solo; ii) materiais que 

precisam passar por transforma;~es microbiológicas antes de 

serem disponiveis às plantas e iii) produtos solúveis que 

foram envolvidos por materiais pouco permeáveis, pouco 

solóveis ou degradáveis lentamente pelos microorganismos do 
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so I o ( J ARRELL Se BOERSMA, 198(1). 

No primeiro grupo, isto é, fertilizantes que 

apresentam baixa solubilidade na soluç~o do solo podemos 

citar oxamida, isobutileno-diuréia, crotonilidina-diuréia 

com'o fontes de \'li (PRASAD et aI i i , 1971>. Como fontes de 1< o 

fosfato de amOnio e potássio e K-fritas CHOLCOMB, 1981) e de 

P o fosfato de rocha (ENGELSTAD & RUSSEL, 1975). 

Como produtos que precisam passar por 

transformaçees microbiológicas antes de serem disponíveis às 

plantas podemos citar diversas combinaç~es de uréia com 

formaldeido, uréia-form CHAAN & WERKHOVEN, 1975) e as 

triazinas (PRASAD et alii, 1971). 

No ~ltimo grupo, isto é, em produtos solúveis 

que foram envolvidos por materiais pouco permeáveis, pouco 

solúveis ou degradáveis lentamente pelos microorganismos do 

solo, pode-se utili2ar como subst~ncia envolvente polímeros 

(polietileno, acrilico, acetato e outras resinas), ceras, 

parafinas, borrachas, piches, metais evaporados, substéncias 

asfálticas, enxofre (PRASAD et alii, 1971), óleos vegetais 

(KHANDELWAZ et alii, 1977) ou acondicionar os produtos em 

sacos plásticos ou de celofane (SNVDER & VOUNG, 1974 e 

PEREGRINE et alli, 1981). 



A vermiculita, expandida ou n~o, quando 

tratada com gás de ambnia resulta num produto no qual o N 

nitrifica de forma lenta. O produto é considerado um 

excelente meio de cultura, tanto pelas proprieddes fisicas 

como pela lenta libera;~o de N (STONE L WILD, 1977). 

Interessante trabalho vem sendo feito por 

HOROWITZ et alii (1978) no qual os pesquisadores fundem 

fosforita, micaxisto e biotita matérias primas de 

ocorrência comum no nordeste brasileiro - e vem obtendo 

produtos cujos testes de solubilidade 

comportamento de solubil~zaç~o lenta. 

2.3. Comportamento dos FSL 

indicam um 

Estudante a libera;~o de nutrientes de FeL 

através de uma série de testes de lixivia;~o, OERTLI & LUNT 

(1962) descreveram o fenOmene como sendo uma difus~o na qual 

há a entrada de água através da pelicula que envolve o 

fertilizante, formando uma solu;~o saturada que se difunde 

para o exterior onde a ccncentra~~o é mais baixa. Com isso 

as perdas por lixivia;~o, imobilizaç~o, volatiliza;~o ou 

fixaç~o s~o menores, bem cemo o consumo de luxo é evitado. 

Como todo processo de difus~o a libera;~o de nutrientes 

pelos FSL é dependente da temperatura. 
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Trabalhando com isobutileno-diuréia 

(IBDU) VOLK ~ HORN (1975) perceber~m que a di~solu~~o ou 

libera~~o de nitrogênio foi maior quando a granula~~o do 

produto é pequena, indicando tratar-se de um fenômeno de 

superficie sendo consequentemente regulado pela superficie 

esp~cifica. PRASAD et alli (1971) afirmam que para a maioria 

dos fertilizantes de solubiliza~~o lenta nitrogenados, a 

libera~~o é afetada pela superficie exposta. 

HOLCOMB (1981) estudou a libera~~o de 

pDt~ssio de fertilizantes potássicos solúveis envolvidos por 

enxofre (SCK) e por resina (OSMOCOrE) e observou que a 

libera~~o se dá de forma linear. Produtos potássicos de 

baixa solubilidade com K-fritas, liberaram muito potássio 

inicialmente, desintensificando-se liberaç~o 

posteriormente. O autor lembra que a absor~~o de potássio 

pelas ~lantas é praticamente linear. Num estudo semelhante 

SNYDER ~ GASCHO (1976) trabalharam com uréia e cloreto de 

SCK, potássio envolvidos 

respectivamente). O 

'semelhantes, sendo 

por enxofre (SCU e 

comportamento do K e do N foram 

que a diminuiç~o da espessura 

muito 

da 

cobertura de enxofre, elevadas temperaturas e precipitaç~o 

favoreceram a libera~~o dos nutrientes. Nas condi~~es de 

trabalho dos autores (Podzois arenosos, cana-de açócar, 

ensaio de campo, FI6rida-USA) 10 X do N permaneceu insolóvel 

por vários anos. 
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JARREL ~ BOERSMA (1980) quantificaram e 

equacionaram a libera~~o de nitrog~nio pelos microporom da 

SCU, através de modelos matemáticos. A libera~~o dep.nde 

principalmente do tamanho dos poros na cobertura de enxofre 

e da temperatura do meio. 

Num estudo realizado na Espanha com laranja 

PUCHADES et alii (1984b) observaram que seu manteve teores 

adequados de N na 50Iu~~o do 5010 mesmo nas épocas de 

lixivia~~o e perdas mais intensas, quando comparada a formas 

mais sol~veis. NNADI ~ ABED (1983) chegaram à conclus~o 

semelhante trabalhando com ~lgod~o e sgrgo na Nigéria. 

As perdas de nutrientes por lixiviaç~o, 

principalmente de N e K, s~o muito inferiores nos FSL quando 

comparados às formas mais sol~vei5 nas mais variadas 

condiç~es (ENGELSTAD ~ RUSSEL, 1975; PUCHADES et alii, 1984a 

e CHITOLINA, 1978). 

ATANASIU (1959) estudou de 

nitrifica~~o da uréia-formaldefdo (UF) comparada ao nitrato 

de amOnio <NA), observando que durante um ano a nitrific~~o 

da UF foi mais lenta. MATOCHA (1976) mediu a volatiliza~~o 

da amOnia em Podzólico distrófico textura média no Texas

USA, após incorpora;~o de NA, seu, uréia (U) e sulfato de 

amOnio (SA). As perdas de N por volatiliza;~o foram 
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inferiores a 1 % no NA, BA e seu e 18,5 % na U. DALAL (1974) 

volatiliza~~o ou desnitrifica~~o. 

NNADI & ABED (1983) observaram que a seu n~o 

alte~a o pH de solos com baixo poder de tamponamento na 

Nigéria. Observa~~o semelhante foi feita por DALAL (1975), 

comparando SCU e uréia. A uréia diminuiu o pH do solo e 

aumentou a quantidade de AI trocével. A SCU n~o afetou 

significativamente o pH ou o teor de AI trocável no solo. 

No caso de gramíneas, que permitem vários 

cortes sucessivos, quando comparamos FSL com fertilizantes 
. 

sol~veis, podemos esperar uma resposta inicial rápida das 

formas sol~veis refletindo em colheitas iniciais maiores. 

Contudo as formas de FSL proporcionam, principalmente nos 

~ltimos cortes, teores mais elevados de N nas plantas, 

colheitas maiores e maior recupera~~o final do N aplicado 

(BEATON et alli 1967 e BOONDUANG et alli, 1976). 

As dosas elevadas de FSL aplicados de uma só 

vez n~o afetam negativamente o desenvolvimento das plantas 

ou a germina~~o das sementes (SHELTON, 1976 e OERTLI & LUNT, 

1962). Trabalhando com trigo no campo na Bélgica, testando 

diversas combina~~es de uréia-aldeído em compara;~o com 

formas sol~veis de nitrogênio, VERSTRAETEN & LIVENS (1975) 
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observaram que a incidência de doenças foi menor nos 

tratamentos com FSL. Na cultura do arroz, inundado 

intermitantemente no Arkansas-USA, WELLS & SHOCKLEY (1975) 

observaram através da produç~o de gr~os, peso da matéria 

seca e absorç~o de nitrogênio das plantas que as formas de 

FSL podem regular a absorç~o de N e o crescimento durante a 

fase vegetativa. As plantas dos tratamentos com FSL 

cresceram inicialmente menos do que aquelas com aplica~~o de 

formas mais solóveis. 

WATSCHKE & WADDINGTON (1974) relacionaram o 

teor de carboidratos livres na folha de gram1neas com sua 

resistência a doenças e ao calor e o~servaram que formas de 

FBl nitrogenadas n~o causam distórbios ou provocam 

comportamento diferente no teor de carboidratos livres em 

relaç~o a uréia em <E9! er!~~Q!1! L.). 

DALAL et alii (1974) num estudo realizado com 

milho e uma gramfnea forrageira em vaSOS comparou a absorç~o 

de diversos nutrientes em relaç~o • utiliza~~o de seu, U e 

SA como fontes de Nitrogênio. O uso de seu fez com que as 

plantas absorvessem mais K e Mg. 

2.4. Manejo dos FSL 

Os FSL s~o indicados para uso em condiç~es 



onde ~ intensidade de li~ivi~ç~o e a temper~tura s~o muito 

elevadas, como as condiç~eM tropicaim (EN8EL8TAD ~ RUS8El, 

1975) ou lavouras inundadas como o arroz (PRASAD et alii, 

1971). 

A utiliza~~o de FSl nitrogenados dispensa o 

fracionamento do fertilizante. WATSCHKE ~ WADDIN8TON (1974) 

observaram que uma aplica~~o de FSl equivalem à aplica~~o 

continua de pequenas doses de uréia em gramínea forrageira. 

A aplica~~o ónic~ pré-plantio de SCU em tomate, na Carolina 

do Norte-USA, substitui cinco aplica~~es em cobertura de NA, 

suprindo toda a necessidade de N da cultura CSHELTON, 1976). 

Na Nigéria, NNADI & ABED (1983) constataram que a aplica~~o 

de seu ~roduziu um resultado melhor do c~e duas coberturas 

de nitrato de amOnio e c.lcio (CAN) em sorgo e algod~o. A 

aplica~~o dnica de F8L nitrogenados em vérias gram!neas 

produziu resultados semelhantes à aplica~~o semanal de NA 

(VOLK & HORN, 1975). Em cana-de-a~ócar num Podzol arenoso da 

FI6rida-UBA, GASCHO & SNYDER (1976) observaram que a seu 

aplicada uma vez substitui quatro coberturas de sulfato de 

amOnio (SA). Resultados semelhantes foram observados por 

SHARMA et alii (1976) para uma série de hortali~as. SHELTON 

(1976) lembra que pelo fato do FSL n~o precisar ser 

fracionado a dose a ser aplicada antes do plantio é maior, 

sendo por isso mais facil distribui-la eficiente e 

uniformemente na área. 
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Na cultura da laranja na Espanha, MAQUIEIRA 

(1984) e PUeHADES et ali! (1984) observaram qu~ a 

aplica~~o de seu na metade da dose de uma forma mais solúvel 

- sulfato de amOnio nitrato (ANS) - atingiam produç~es 

equivalentes. 

o nitrogênio quando aplicado via FSL n~o 

precisa necessariamente preceder imediatamente o plantio, a 

aplica~~o pode ser feita um bom tempo antes (SANCHEZ et 

alli, 1973). 

NO caso de seu e calcário, ambos n~o devem 

ser aplicados conjuntamente. Quando isso ocorre aumenta a 

perda devido a volatili%a;~o do nitrogênio (MATOCHA, 1976). 

Segundo DALAL (1975) a aplicaç~o de seu deve 

ser feita na superflcie, produzindo assim melhores 

resultados. A uréia por outro lado deve ser incorporada a 

pelo menos 5 cm de profundidade. 

Trabalhando com NA envolto por uma membrana 

de resina LUNT. OERTLI (1962) constataram que o teor de 

água no solo entre o ponto de murcha permanente e a 

capacidade de campo n~o afeta a liberaç~o do nitrogênio. A 

aplicaç~o em cobertura, quando comparada à incorporaç~o, 

diminui e retarda muito a liberaç~o. 
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LIEGEL ~ WALSH (1976) trabalhando com milho e 

constataram que a seu quando aplicada numa porç~o do solo 

que sempre permanece ~mida sua eficiência aumenta muito. 

~.5. Resultados experimentais 

Apresentaremos inicialmente o~ resultados que 

atribuiram alguma vantagem pela utilizaç~o de FSL e 

posteriormente aqueles em que os resultados foram 

mais semelhantes 

solúveis. 

ou inferiores em relaç~o às fontes 

2.5.1. Resultados favoráveis 

DALAL (1975) trabalhou com milho em Trinidad, 

num solo ~cido de textura média numa época chuvosa. Utilizou 

seu e U e constatou que em todos os tratamentos a seu se 

comportou melhor, levando a maior produtividade das plantas. 

Resultados semelhantes foram obtidos para a cultura do milho 

por DALAL (1974) e FRVE (1977). 

KHANDELWAL et alii (1977), obteve maiores 

de trigo com uréia coberta por óleo de 

CAz&dirachta indica), tanto de palha como de gr~os, do que 

com uréia. 
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Citru~ tiveram produ;~e~ maiores e tom doses 

menores de N quando adubada~ com FSL em relaç~o às fonte$ 

mais sol~veis (PUCHADES et alii, 1984b). 

A produç~o de batata, aveia e trigo foi maior 

no campo e em casa de vegeta~~o quando foi utilizada a 

combina~~o uréia formaldeido em rela~~o a NA (ATANASíu, 

1959). 

Diversas gramíneas forrageiras responderam 

melhor a F8l em relaç~o às fontes solÚveis ao longo de 

cortes sucessivos em ensaios conduzidos por BOONDUANG et 

alii (1976) e por WADDINGTON & DUICH (1976). 

Nas culturas de algod~o e sorgo na Nigéria, 

NNADI & ABED (1983) obtiveram melhores resultados com fontes 

nitrogenadas de F8l comparadas às fontes mais solúveis. 

BANCHEZ et alii (1973) trabalhando com arroz 

irrigado intermitentemente na Peru, obtiveram Uma colheita 

59 % superior com seu em rela~~o a U e SA. 

A produ~~o e a qualidade de hortali~as 

CSHARMA et alii, 1976) e plantas ornamentais (SCOTT et alii, 

1984) também melhoradas devida à utiliza~~o de FSl. 
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LIEGEL WALSH (1976) encontraram um 

desempenho melhor do milho e d~ batatinh~ irrigada da seu em 

rela~~o a U, s6 quando n~o houve coberturas no tratamento 

com U e quando a intensidade de lixivia~~o foi muito 

intensa. 

TERMAN & MORTVEDT (1978) trabalhando diversos 

tipos de FSL nitrogenados e NA com milho e arroz inundado em 

vasos alertam para o fato de elevadas doses de P (mais 

elevadas do que em condi~~es de campo) terem que ser usadas 

para avaliar qualquer fonte de N ou K, sen~o esse nutriente 

se torna limitante e n~o hã diferen~as entre as fontes. 

2.5.2. Resultados daufavorévais 

VAUGHN et alii (1979) aplicaram Uréia, Uréia 

+ Enxofre em p6 e SCU numa pastagem natural na Calif6rnia

USA e estudaram o efeito da aplica~~o durante cinco anos. 

Constataram que a SCU se comportou de maneira semelhante a 

t~éia + Enxofre em rela~~o a efeito residual, absor~~o de N 

e diminui~~o da sazonal idade da pastagem. O efeito faVorável 

desses dois tratamentos em rela~~o a Uréia foi atribu!do à 

presen~a do enxofre e n~o à cobertura com enxofre. 
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TERMAN et alii (1970) compararam superfosfato 

simples coberto com enxofre (sess) com muperfo~f~to simples 

(S8) em arroz inundado num ensaio em vasos. Constataram que 

o scse n~o ficou disponfvel às plantas no primeiro ano de 

cultivo e que as formas mais soldveis' de f6sforo produzem 

resultados melhores. 

BEAUCHAMP (1977) estudou a aduba~~o. do milho 

no outono e plantio na primavera de FSL nitrogenados em 

compara~~o • uréia. N~o foi observado nenhum efeito residual 

dos FSl em rela~~o à uréia, n~o havendo vantagem na ~rodu~~o 

pela aplica~~o de FSL no outono ao invés da uréia. 

GIllIAM et ali! (1993) compararam a aduba~~o 

de samambaia ornamental (~~ebtgl~e!l! !~ªllªlª) com FSL e 

fertilizantes fluidos e n~o encontraram diferen~a na 

qualidade ou na produ~~o das plantas. 

A predu~~o de feno de diversas espécies no 

Colorado-USA, em três Molisseis a grande altura (aprox. 

2.400 m NM) n~e fei aumentada pelo uso de FBl nitrogenados, 

n~o sendo detectado efeito residual dessas fontes" 

HAAN WERKHOVEN (1975) estudaram 20 

produtos da condensaç~o da 

ensaios de incubaç~o por 

uréia com algum aldeldo em 

16 semanas. Os produtos 
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apresentaram um comportamento muito variado e foram menos 

recomendado~ do que am fonte~ mais sol~vei~ para utili2aç~o 

na agricultura. 
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3. MATERIAL E M!TODOS 

8.1. Suporte capilar para fertilizantes fluidos (SC) e 

seu preparo 

(Ca80 .2H O) 
4 2 

o 8C , basicamente um cilindro de gesso 

compactado. Esse cil indro é imerso numa 

solutio, contendo fertilizantes fluidos. Essa soluçio fica 

retida no interior do SC. 

3.1.1. Preparo do se nos ensaios de efeito residual 

gesso agr1cola 

e de micronutrientes 

No caso desses dois ensaios foi utilizado 
1 

p o produto final, sem ter absorvido a 

solutio de fertilizantes fluidos, apresentou as seguintes 

caracter1sticBs: 

1 O gesso agr1cola , um gesso residual (Ca80 .2H O) sub-
4 2 

produto da produçio de ácido fosf6rico. 



• 6,0 em de comprimento 
forma ci11ndrica 

H 2,0 em de diâmetro 

• 14,0 9 de massa 
3 

• 84% de poros ou 31 em por se 

A capacidade de absorver uma soluçio 

cristalina foi da ordem de 13,0 g. Preparou-se a seguir 

utilizando KOH. H PO e uréia três solutBes: 
8 4 

Solutlo 1 300 mg N, 250 mg p, 800 mg K 

por 18 9 de soluçiol 

corresponderite ao nlvel 1 

(800 mg N/vaso 5,0 kg TFSA, 250 

ms P/vaso 5,0 kg TFSA, 300 mg 

K/vasc 5.0 kg TFSA). 

Soluçio 2 600 mg N. 500 mg P, 600 mg K 

por 13 9 de solutiol 

correspondente ao nfvel 

(600 ms N/vaso 5.0 kg TFSA , 500 

ms P/vaso 5.0 kg TFSA , 600 mg 

K/vaso 5.0 ks TF8A). 

Solu~io 8 900 ms N. 750 ms p, 900 mg K 

por 13 9 de solutiol 

correspondente ao nlvel 8 

(900 ms N/vaso 5.0 ks TFSA, 750 

ms P/vaso 5,0 kg TFSA, 900 mg 

K/vaso 5,0 ks TFSA'. 



Os sem foram imersos nessas soluçôes, . até 

absorverem 13 9 de SOlU;~D e posteriormente mecos ao ar. 

Dessa maneir~ foram preparados os se. dos 

nivela 0, 1, 2 e 3 do ensaio de efeito residual. 

No ensaio de micronutrientes procedeu-se de 

maneira semelhante para o preparo dos se.. Nos sem que 

continham micronutrientes utiliZOU-se .os seguintes 

compostos: 

Mg(NO ) ~t~ O como fonte de Mg 
3 2 ~ 

~ 

H BO como fonte de B 
3 3 

CuSO 5H O como fonte de Cu 
4 2 

Fe SO 7H O como fonte de Fe 
2 4 2 

MnSO H O como fonte de Mn 
4 2 

Na MoC 2H O como fonte de Mo 
2 4 2 

ZnSO como fonte de Zn 
4 

Preparou-se . duas solu~~es que em 13 g 

corresponderam aos niveis finais seguintes: 



com 
.)(. 

........ y 
\'::.l n 

m i c!"onutl" i (·?ntE'·~;; (.:: tn:i:I.~;Jné-·::; i D: 

300 mg N/vaso • 250 m9 P!v~so. 300 m9 K/vaso. 

'.'.:.i li"! ~j El / v ::~. ::: o I ':;i !"tl!3 CIJ./V:::I.·;:;C), 

0.5 m9 Mo/vaso. 25 mg Zn/vaso e 25 m9 

Fi:'~ /\1:;:1.';;;0 I. 

2 com micronutriEntES e magnésio: 600 
\1(. 

m9 N/vaso I 500 mg ~/Yaso. 600 m9 K/vaso. 150 

Mci/vaso, 25 m9 Zn/yaso e 25 m9 fe/vaso. 

Adicionou-se as soluç6es com mic~onutrlPntes 

3.1.2. Preparo do se no ensaio de lixivia,io 

CaSO .2H O para análise, 
·4 

..... 
r::. 

de massa. Cada se com N. P e K abSOFveu 5,O 9 de solu~io 

contendo os fertilizantes. 

Como fontes de N, P e K ut ilizou-se uma 

soluçio de uréia. 1cido oFtofcsf6ric:c e hidr6xido de 

.)(. 
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pl3tássi o respectivamente. A mesma soluç~o foi utilizada 

como fonte de fertilizantes solúveis (FS). 

A dose utilizada em todos os tratamentos que 

receberam adi~~o de fertilizantes foi de 46 ppm de K, 23 ppm 

de p'e 23 ppm de N. 

3.2. Ensaios realizados 

ensaio de efeito residual, 

iii) ensaio de lixivia~~o. 

li) ensaio de micronutrientes e 

- Ensaio de efeito residual: os fertilizantes 

de solubilizaG~o lenta (FSl) apresentam, quando comparados a 

fertilizantes mais solúveis (FS), uma resposta inicial mais 

I ent.a. Se considerarmos entretanto, cultivos ou cortes 

sucessivos espera-se que ao longo do tempo os FSL mantenham 

produ~~es mais elevadas de que os FS CBEATON et alii, 1967 

e BOONDUANG et alii, 1976). 

nessa observa~~o instalou-se um 

ensaio em vasos, utilizando Capim Coloni~o cv tobiat~ 

(~ªnlsYm mª~lmYm cv tobiat~) como planta teste, procedendo

se quatro cortes sucessivos. Ainda nesse ensaio, utilizou-se 

tratamentos com e sem cal agem, dois tipos de solos e quatro 
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doses de N, P e K. 

Or • tratamentos básicos consistiram de uso de 

se com soluç~o de fertili~~nte~, fertili~~ntes sol~veis (FS> 

misturados ao solo e se sem soluç~o de fertilizantes (apeMas 

o cilindro de gesso) + aplicaç~o de F8 misturados ao solo. 

- Ensaio de micronutrientesa pensou-se na 

aplica~~o de micronutrientes via SC, isto é incluídos na 

de fertilizantes fluidos que é absorvida e 

armaze~ada dentro do SC. 

A fim de avaliar possibilidade, 

instalou-se um ensaio em vasos, utilizando a colza (ª~~§!lS~ 

doses de N, P e K~ 

Os tratamentos básicos consistiram de: 

* se com micro BC armazenando solu~~o de 

fertilizantes fluídos N, P e K + micronutrientes; 

* se micro no solo - BC armazenando soluç~o 

de fertilizantes fluídos N, P e K e os micronutrientes 

misturados ao solo; 

* se sem micro se armazenando solu~~o de 

fertilizantes fluídos N, P e sem aplica~~o de 
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micronutrientes; 

* FS + se micro no solo se sem 

fertilizantes (apenas o cilindro de gesso) + fertilizantes 

de alta solubilidade (FS) e micrcnutrientes misturados ao 

solo e 

* FS + se sem micro - BC sem fertilizantes + 

FB misturados ao solo sem aplica~~o de micronutrientes. 

- Ensaio de lixivia~~o: a fim de avaliar a 

lixivia;~o de nutrientes do BC instalou-se um ensaio em 

colunas de solo. Provocou-se a lixivia~~o adicionando-se 

égua às colunas. 

Os tratamentos básicos consistiram: 

armazenando solu;~o de fertilizantes fluidos N, P e K, 

se 

se 

sem fertilizantes (apenas o cilindro de ges~o) + aplica~~o 

de fertilizantes de alta solubilidade CFS), FS e uma 

testemunha. 

3.2.1. Ensaio de efeito residual 

3.2.1.1. Tratamentos bésicos 

Os tratamentos básicos foram os seguintes: 

i) Suporte Capilar com Fertilizantes Fluidos-
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se comi 

Fertilizantes de Alta Solubilidade mais Suporte Capilar sem 

Fe~tilizantes Fluidos - F8 + 8C sem. 

Os SCs do tratamento se com foram p~eparados 

conforme descrito no item 3.1.1 •• Os SCs desse tratamento 

contém os elementos N, P e K, referentes aos n(veis 1. 2 e 

3 armazenados nos seus poros. 

No tratamento FS, fertilizantes de alta 

H PO e KOH rEspect ivamente. Esses fertilizantes 
::l 4 

foram misturados com o solo na forma de solu~io. 

No tratamento FS + se sem procedeu-se da 

mesma maneira do que no tratamento FS, Isto é, o N, P e K 

f () i mim t 1.1.1" <:lo d <) <: Ct m o \r. o "1 () e m \,; <:i 11,1, (; ~r o" í-~I 1. é IH d i s \1:. o J f o i 

adicionada a cada pa~cela um se sem N, P ou K. Dessa forma, 

pode-se aYalia~ o efeito isolado da presenta do se sem 

fertilizantes (apenam o cilindro de gesso). 

D BC 'r e) I 1 Clc·iil.l i;:~,:\dD nB, POI"<;:W:'() m(;,:'dl,:\n"., dI.:) 

vaso" Em todos os vasos foi adicionado, na forma de solu~io 

30 ppm M9. 1. ppm 8, 1. ppm Cu. 0.1 ppm Mo. 5 ppm Mn. 5 ppm Zn 

(~: ~:i ppm d(~~ Fe. 
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As dosagens utilizadas nos niveis O, 1, 2 e 3 

est~o representadas a seguir: 

Nível 

Dose ppm 
O 1 2 3 

----------------------------------------------------.-------
N O 60 120 180 

p O 50 100 150 

K o 60 120 180 

N~o foi utilizada adubaç~o em cobertura ou 

qualquer outro tipo de adiç~o de N, P ou K ap6s a instala~~o 

do ensaio. 

3.2.1.3. Solos 

Foram utilizados dois sol051 i) Latossolo 

Vermelho Escuro distrófieo, A moderado, textura média - LE e 

ii) Latossol0 Roxo distrófieo, A moderado - LR. 

Os dois solos foram eolatados no Munieipio de 



Piracicaba, utilizando-se a camada de O a 30 cm. 

Análises químicas para fins de fertilidade 

foram realizadas e os resultados est~o representados a 

seguir: 

.~ _.~ n ___ ••• .. 'O- ____ • __ ... ___________ • __ ... ___ ... __ ... _ ... ______ ..... _______ ... _~ ____ • ____ • ______ ._ ... _ • _______ ... _______ ... ____ ... ____ •• _______ .... _ 

3 3 
119/01 ------~---- .... -·····---·····-------···----meq/i 00 em .---._.--- -..• -.---~---.---.. -----

SOLO . ftl.C12 M.O. resina K Ca. Mg AJ Al'l+1 T 

LE 1,6 l2,6 0,17 2.77 0.97 3.74 33 

LR 4.4 2.9 34,2 O,54 0,9B 0.43 i, 12 7.16 ~j . 16 

.... _ ... --_ ... _--

o terra foi destorroado e peneirado com 

peneira de 2,0 mm. A terra foi acondici.onada em vaSos de 

cer~mica impermeabilizados interhamente com "neutrol". Em 

cada vaso foram colocados 5,0 kg de terra fina seca ao ar 

(TFSA). 

Para todos OS tratamentos básicos e para os 

dois solos foram utilizados tratamentos com e sem cal agem. 
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3.2.1.4. Calagem 

Nos tratamentos com cal agem, a aplica~~o do 

calcário precedeu a acomoclaç~o da terra nos vasos. 

Utilizou calcário comercial da regi~o, tendo 

o mesmo as seguintes características: 

PRNT PASSOU CaO/. MgO/. 

Peneira 10 Peneira 50 

58,78 99,12 51,85 24,08 16,12 

Estimou-se a quantidade necessária para 

elevar a saturaç~o por bases a 70%. A terra, após peneirada, 

foi misturada com o calcário e mantida próximo. capacidade 

de campo por 60 dias. Ao término desse período, nova amostra 

foi coletada e submetida a análise química para fins de 

fertilidade. Os resultados~ após a cal agem s~o apresentados 

a seguir: 
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----------------·----------~--·-3---··----------------.. -._----- --------.---------,;.?'-------____ .. _____ .. ____________ _ 
Ug/CIll " -.. -----------·-·----·------·---------me: ql1. 00 em --•. --_______ . __ _ 

.... _------_. -------

SOLO CaC12' MO' •• reSlfla K r. r 
. -___ .. _________ urt 19 A1 AJ·I·H S T Vi. roi. 

---------_ .. _--------_ .. _----_ .. -'--.. " ._------------ ....... _-------_:.-:-- .. _-------------------------

LE 6,4 1,3 13,S 0.10 2.90 2,0~ 0,0(, '.,20 5,09 6,29 80,92 1,2 

LR 5,9 3,3 24,00 0,50 4,00 2,80 O,O3 2,50 7,30 9.30 74,49 Li 

-------_ .. _-_._- .. _----_._-_ ... -•.. _._---------------------~-------------------------------------_._--------------------
- .. _-~----------

3. 2. 1 • 5. Cu 1 t ur a 

A cultura vegetal utilizada foi o Capim 

Coloni~o 

escolhido devido a sua alta eMigéncia e possibilidade de 

efetuar cortes sucessivos. Foram plantadas 5 mudas de 10 

dias em cada vaso e 10 dias após o plantio, procedeu-se o 

desbaste dei Mando apenas duas plantas em cada vaso. 
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3.2.1.6. Cortes 

Os cortes do capim foram feitos a 5 cm de 

altura da superf(cie do vaso. Ao todo foram real izados 4 

cortes sucessivos. Ap6s o quarto corte nio houve mais 

rebrota significativa do capim. Os per1odos correspondentes 

aos quatro cortes foram os seguintes: 

o 
1 'corte 05/02 a 12/03/86 

o 
~ 
~ corte 12/03 a 15/04/86 

o 
3 corte 15/04 a 20/06/86 

o 
4 corte 20/06 a 27/08/86 

3.2.1.7. Tratos e considerac6es gerais 

Os vasos foram colocados sob~e mesas de 

madeira de 1,30 m de altura l em cima de pratos de plástico 1 

dentro de casa de vegetacio, 

A água utilizada para as regas foi 'gua comum 

de torneiral sendo DS vaSDS irrigados pelo menos uma vez por 

dia. O excesso de isua era retornado ao vaso. 

Lagartas e outras pragas foram na medida do 

possrvel eliminadas manualmente. Foi necessiria uma 

pulveriza~iD para prevenir um ataque de tripes (Ih~lRS 



taba~l) realizada no dia 12/02/86. Utilizou-ie o produto 

comercial FOLIDOL (Paratiom met11 ico) na dosagem recomendada 

pelo fabricante. 

No dia 20/02/86, isto é, na metade do periodo 

do pr~meiro corte, as plantas começaram a evidenciar um 

distdrbio fisiológico; cujos sintomas eram o enrugamento dos 

bordos das 'olhas; semelhante à uma deficiência de Zn. Foi 

aplicada uma solu~lo de 15 ppm de Zn - 1n90 .7H O via 
4 2 

fatiar. Os sintomas, apesar de terem diminuído um pouco, nia 

desapareceram por completo. Descartou-se a possibilidade de 
i 

deficiência de Zn. O pesquisador J. USBERTI, depois de 

analisar uma amostra do material; pensou na possibil idade 

de algum resíduo de herbicida presente na terra poder estar 

causando o distórbio. 

A fim de aumentar a atividade biol6gica dos 

microorganismos na terra do vaso e, consequentemente. 

degradar rapidamente qualquer res1duo de herbicida presente, 

irrigou-se os vasos com aproximadamente 0.5 1 de uma solu,lo 

de sacarose a 10 % durante quatro semanas. uma vez por 

semana. Logo sintomas 

diminuiram sensivelmente. desaparecendo por completo ap6s a 

1 
USBERTI, J. (Instituto AgronOmico do Estado de Sio Paulo 

- Campinas). Comunicaçio pessoal, 1986. 



quarta semana e n~o voltando a se manifestar. Consideramos 

dimt~rbio n~o af~tou uignificativamente 

comportamento das plantas, n~o comprometendo os reswltados. 

Os vasos, dentro de cada bloco, foram 

cas~alizados repedidas vezes durante o ensaio • . 

3.2.1.8. Delineamento experimental 

O ensaio foi instalado em Blocos Inteiramente 

Casualizados com 3 Tratamentos Bésicos x 2 Niveis de Calagem 

x 2 Solos x 4 Niveia de N, P e K x 3 Repeti~~es x 4 Epocas 

de Colheita (Sub-Parcelas) de modo fatorial. O total de 

tratamentos· é 48, totalizando 144 parcelas e 576 sub-

parcelas (4 épocas de colheita). 

3.2.2. Ensaio com micronutrientes 

3.2.2.1. Tratamentos básicos 

Os tratamentos bésicos foram os seguintes. 

i) Suporte Capilar com Fertilizantes NPK com 

Micronutrientes - SC com micro; ii) Suporte Capilar com 

Fertilizantes NPK e aplica~~o dos Micronutrientes no solo 

SC micro no solo; iii) Suporte Capilar com Fertilizantes 
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NPK sem aplica~~o de Micronutrientes se •• m micro; Iv) 

Fertilizantes de Alta Solubilidade no solo e aplica~~o dos 

Micronutrientes no solo - FS + se micro no solo e v) Suporte 

Capilar sem Fertilizantes NPK com dos 

Fertilizantes de Alta Solubili~ade no solo e sem aplica~~o 

dos Micronutrientes - FS + se sem micro. 

Os SCs foram preparados conforme o item 

3.1.1 •• No tratamento se com micro os fertilizantes N, P, K 

e os micronutrientes foram localizados no interior dos SCs, 

absorvidos de uma solu~~o. 

No tratamento se micro no solo, apenas os 

fertilizantes N, P e K foram aplicados no interior dos SCs. 

Os micronutrientes foram aplicados ao solo, através de uma 

solu~~o que foi misturada com a terra. 

No tratamento se sem micro os fertilizantes 

N, P e K foram introduzidos nos SCs e n~o houve aplica~~o 

adicional de micronutrientes no .010 ou pelo SC. 

As parcelas do tratamento FS + SC micro no 

solo receberam a aplica~~o dos fertilizantes de alta 

solubilidade no sblo, misturando-se a terra com uma solu~~o 

contendo KOH, H PO e uréia. Os micronutrientes foram 
3 4 
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misturados com a terra da mesma maneira. Os SCs utilizados 

nesse tratamento n~o continham nenhum tipo de fertilizante. 

No tratamento FS + SC sem micro procedeu-se 

da mesma maneira descrita no caso anterior, apenas omitindo-

se á ap 1 i c ae; ~o dos mi cronutr i en°t:..es no solo. 

Os SCs foram também localizados na pore;~o 

mediana dos vasos. 

Procedeu-se dois cultivos sucessivos. A 

~~. 2.2.2. Doses 

As dosesi> utilizadas corresponderam aos 

niveis 1 e 2 do ensaio de efeito residual (item 3.2.1.2.), 

conforme esquema abaixo: 

______________________________________ M __________ ~ __________ ~ 

N p 1< 
p p m 

N:i:vel 1 60 50 60 

N:l:vel 2 120 100 120 

----------------------------~-------------------------------
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Em todos os tratamentos com aplica~~o de 

micronutrientes G m~gnémio utili~ou-um as seguintmu domes I 

Mg 30 ppm, B 1 ppm, Cu 1 ppm, Fe 10 ppm, Mn 5 ppm, Mo 0,1 

ppm e Zn 5 ppm. 

No segundo cultivo (arroz) . reaplicou-se a 

metade da dose de N, P, K em tod6s os tratamentos sem 

contudo reaplicar os micronutrientes. Dessa forma, foram 

reaplicados no plantio do arroz no nivel 1: 30 ppm de N, 25 

ppm de P e 30 ppm de K e no nivel 21 60 ppm de N, 50 ppm de 

P e 60 ppm de K. Essa meia dose foi aplicada da mesma forma 

do. tratamento, isto é, na forma de fe~tilizantes de alta 

solubilidade nos tratamentos FS + se micro no solo e FS + 

se sem micro e armazenados nos SCs nos tratamento~ se com 

micro, SC micro no 5010 e se sem micro. 

3.2.2.3. Solo 

o solo utilizado foi uma Areia .Quartzosa, 

élica, A moderado - AQ, coletada próxima ao distrito de 

Artemis, no municipiQ de Piracicaba - SP. A camada coletada 

é de O a 30 cm de profundidade. 

A análise química para fins de fertilidade 

revelou os seguintes resultados: 
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----------------_ .. _--------------------------------------.. _---------"--------~-~------------------------------
3 3 

u!l/em ------- --------------------------meq/100 ell _o .• ---.-----------.-----------

SOLO CaC12· M.O. resina K Ca Mg Al AH·H s T V% . 
---_ .. _------~-----------------------------------------------------------------_ .. _---------~--------------------

1.44 1,63 0,01 82,2 

o terra foi destorroada e peneirada com 

peneira de 2~0 mm. A terra foi acondicionada em vasos de 

cer~mjca impermeabilizados com "neutrol". Foram utilizados 

5. 0 kg de terra fina seca ao ar por vaso. 

A calagem foi realizada em todos os 

tratamentos. O calcário utilizado foi o mesmo do ensaio de 

efeito residual (item 3.2.1.4.). A quantidade de calcário 

fol • estimada para elevar a saturaçio por bases a 70 %. 
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Misturou-se toda a terra com o calcário e foi mantida a 

capacidade de campo por 60 di~u. 

3.2.2.5. Culturas 

Realizou-se dois cultivos sucessivos. No . 
primeiro perfodo, de 15/06/86 a 27/08/86 optou-se pelo 

cultivo da colz~ (~tê&&l~ê OêQY! L.) ~ pelo f~to do pl~ntio 

ter sido realizado numa época mais fria do ano e esta planta 

adaptar-se melhor a essas condi~~es. O plantio foi feito por 

mudas, transferindo-se 6 plantas para cada vaso que foram 

posterior~ente desbastadas, permanecendo apenas duas. 

No segundo periodo de cultivo optou-se pelo 

arroz 

quente do ano é mais favorável ao desenvolvimento dessa 

espécie. O plantio foi realizado no dia 15/10/86 e a 

colheita no dia 20/01/87. Foram utilizadas mudas, sendo a 

popula~~o final de 5 plantas po~ vaso. 

3.2.2.6. Colheita 

Os cortes foram realizados na colza e no 

arroz quando a maioria das plantas já havia florescido, 

removendo-se toda a parte aérea das plantas. 
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Os periodos correspondentes a cada cultivo 

foram os seguintesl 

Colza 

Arroz 

15/06/86 a 27/08/86 (colheita) 

15/10/86 a 20/01/87 (colheita) 

3.2.2.7. Tratos e considera~~es gerais 

05 vasos foram colocados sobre mesas de 

madeira de 1,30 m de altura, em cima de pratos plásticos e 

mantidos em casa de vegetaç~o. 

Para as regas utilizou-se água destilada, 

sendo os vasos irrigados pelo menos uma vez por dia. Quando 

havia excesso de égua a mesma era retornada ao vaso. 

N~o houve necessidade de coritrole de pragas 

ou doenças. 

Os vasos foram casualizados repetidas vezes 

durante o transcorrer do ensaio. 

3.2.2.8. Delineamento experimental 

O ensaio foi instalado em Blocos Ínteiramente 

Casualizados com 5 Tratamentos Bésicos x 2 Níveis de 
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N, P e K x 4 Repetiç~es de modo fatorial. O total de 

tratamentos é 10, totali~~ndo 40 parc~l~s. Os ~nsaios com 

colza e arroz foram analisados separadamente. 

3.2.3. Ensaio de lixivia~~o 

3.2.3.1. Tratamentos béslcos 

Em colunas de terra provocou-se a liMiviaç~o 

nas seguintes condi~~es: 

a) Suporte Capilar para Fertilizantes Fluídos 

(SC) com N, P e K - SC com; 

b) Suporte Capilar para Fertilizantes Fluídos 

(Se) sem N, P e K + Fertilizantes de Alta Solubilidade (FS) 

como fontes de N, P e K - se sem; 

c) Fertili~antes de Alta Solubilidade como 

fonte de N, P e K - FS e 

d) Testemunha, sem aplicaç~o de N, P e K 

TEST. 

Os se foram preparados conforme descrito no 
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o solo utilizado foi o Latossolo Vermelho 

Escuro, distrófico textura média~ A moderado, do municfpio 

de Jaboticabal. o solo se encontrava sob uma mata de 

Eucalipto bastante ant.iga (aproM. 10 anoa) , n~o tendo 

sofrido correç~o ou adubaç~o durante esse periodo. A camada 

colefada é de 20 a 40 cm. Escolheu-se essa camada para 

evitar BeTe mais elevada da superficie, ocasionada pela 

presença de matéria orgêniea e pelo fato da lixiviaç~o ser 

um fenOmeno que ocorre em profundidade. 

As colunas de terra foram montadas a partir 

de sete segmentos de 10 em de altura de cano de PVC com 14,4 

em de diêmetro interno. 

o volume de Terra Fina Seca ao Ar CTFSA) 
~ 
~ 

adicionado a cada coluna foi de 11.400,2 cm e a massa dessa 

terra corresponde a 15.012,9 g. 
3 

valor de g/cm de densidade da terra dentro das 

colunas. Como a densidade das partfculas desse solo é de 
3 

2,34 g/cm (determinada pelo método do álcool) chegamos a um 

porcentagem de poros de 43,72 % em cada coluMa, com sete 

segmentos de 10 em cada. o volume total de poros é de 

4.984 cm em cada coluna. 



47. 

Os SC e os FS foram posicionados na parte 

superior do primeiro Begmento e cobertos com 3,0 cm da 

terra. 

Cada coluna foi repetida quatro vazes sendo o 

delineamento estatletico monta~o em Blocos Inteiramente 

Casualizados com 4 Tratamentos Básicos x 4 Repati~~es x 7 

Profundidad~. (sub-parcelas) de ~~do fatorial. 

Antes de iniciar o ensaio ae colunas foram 

levadas à capacidade de campo. 

3.2.3.3. Conduç~o do ensaio 

Após as colunas estarem montadas procedeu-se 

o inicio das lixivia~~as~ utilizando água destilada. A 

primeira lixivia~~o foi faita com 2,50 I de égua por coluna 

(adicionados em 10 x 250 ml com 15 minutos de intervalo 

entre cada nova adi~~o). Com essa quantidade de égua as 

colunas ficaram saturadas com água. 

Duas semanas após, iniciou-se novo ciclo de 

lixivia~~o com 750 ml de água (3 x 250 ml). Após novo 

perfodo de duas semanas foram adicionados mais 700 ml de 

égua (7 x 100 ml) e após igual pariodo mais 700 ml 

(7 x 100 ml). 
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C~da colun~ recebeu ac todo 4.650 ruI de égua, 

c que cDrre~pDnde ~ cerc~ d~ 1.030 mm de lémin~ de água, 

considerando a área da superfície das colunas. 

3.2.3.4. Coleta das amostras 

Após os ciclos de lixivia;~o os segmentos 

foram separados e foi coletada uma amostra de terra da parte 

mediana de cada segmento. A análise da terra foi feita 

seguindo metodologia descrita no item 3.3.1. 

3.3. MEtodolola analitica 

3.3.1. Anélis~s de terra 

Os vasos foram amostrados com cDlet~~ de 

amostras cilíndrico, retirando-se 5 amostras simples em 

diferentes posi~~es da superfície do vasti, obtendo-se dessa 

maneira uma amostra composta por vaso. 

Tomou-se o cuidado de n~o coletar amostras na 

posi;~o em que foi locali~adc o Suporte Capilar. 

As amostras de terra foram secas ao ar e 

peneiradas utilizando peneira de 2,0 mm. 



A matéria foi determinada, 

utilizando-rue 1,0 em da terra, paIo método de WALKLEY L 

BLACK (1934). Nesse método a matéria orgênica é oxidada por 

soluç~o de dicromato de potássio em presença de ácido 

sulfúrico. A titulaç~o do excesso de dicromato é feita com 

soluç~o de sulfato ferroso amoni~cal. 

o pH foi determinado em solu~~o centimolar de 

cloreto de cálcio, conformeRAIS L QUAGGIO (1983). 

A avalia~~o da acidez potencial, isto é, o 

valor de H + AI, foi feita pela depres.~o causada no pH de 

uma soluç~o tamp~o, conforme descrito em RAIS L QUAGGIO 

(1983). 

o fósforo, célcio, magnésio e potássio foram 

extraídos com resina trocadora de fons. Cálcio, magnésio e 

potássio foram determinados por erupectrofotometria de 

absor~~o atOmica o fósforo por determina~~o 

espectrofotométrica da cor azul do complexb forufomolibdico 

formado entre o fosfato e molibdato, segundo método descrito 

por RAIS L QUAGGIO (1983). 

o enxofre na forma de sulfato do solo foi 

determinado pelo método turbidimétrico conforme VITTI L 

SUZUKI (1978). 
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3.3.2. AnéliBeB do material vegetal 

As plantas coletadas foram pesadas 
o 

após 

secagem em estufa a 60 Todo e material fei molde w 

analisado quimicamente. Para o nitrogênio e fósforo foram 

utilizadas as metodologias do s~mi-micro Kjeldhal descrito 

per BATAGLIA et alii (1983) e de ácido fosfovanado molibdico 

conforme descrito por SARRUGE HAAG (1974), 

respectivamente. 

Para a determina~~o do potássio, cálcio, 

magn$sio e micronutrientes utilizou-se a espectrofotometria 

de ab50r~~o atómica, ccmforme descrito por JORGENBEN 

(1977). 
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4. RESULTADOS, DISCUSSAO E CONCLUSGES PARCIAIS 

4.1. Ensaio de efeito residual 

A abordagem dos resultados desse ensaio será 

feita da maneira descrita a seguir. 

A produç.o de matéria seca por vaso seré 

utilizada como indicador da eficácia dos diferentes 

tratamentos e os outros parêm~tros analisados (teor de 

alguns nutrientes na parte aérea das plantas e complexo de 

troca do solo) servir~o para explicar o comportamento das 

plantas. Para tanto apresentaremos inicialmente os valores 

da produ~.o de matéria seca, considerando as intera~~es 

duplas entre os tratamentos e as intera~~s entre os 

tratamentos p as épocas de corte do capim (quatro épocas 

sucessivas). Em seguida ser~o apresentadas as rela~~es 

significativas entre os tratamentos e entre os tratamentos e 

as épocas~ dos outros par.metros analisados e que podem 

explicar o comportamento das plantas. 

Os resultados apresentados ser.o 



posteriormente discutidos e se0io tiradas as conclusaes do 

ensaiQ~ 

No Quadro 70 a 72 ) estio as 

interatUes entre 05 tratamentos, no Quadro 8 (p'g. 78 e 74) 

as interatUes entre tratamentos e &pocas de corte e no 
, 

Quadro 1 (p6s. 69) as m&dias gerias dos tratamentos. 05 

resultados das an61ises de terra estio no Quadro 5 (pis. 76 

(médias gerais). 

4.1.1. Resultados da anilise das plantas 

4.1.1.1. Mat'ria seca (g/vaso) - M.S. 

a) Intera~5es entre tratamento. 

A maior produ~io de M.S. ocorreu nos 

tratamentos FS e FS + se (em média 8,6 s/vaso) e a menor 

- 7,6 g/vaso - no tratamento SC. Com o aumento das doses 

houve um aumento da produ~io at& a 6ltima dose. No LR as 

s/vaso no LE e 10,6 s/vaso no LR). A calagem nlo teve nenhum 

efeito expressivo nos tratamentos básicos» As produçBes com 

e sem calagem nos tratamentos SC, ·FS e FS + se foram muito 

semelhantes. 

~'. 



b) Intera~.o entre tratamentos e cortes 

Nos três tratamentos as prcdu~~es decresceram 

do primeiro ao quarto corte. Apenas no primeiro corte houve 

diferen~a significativé entre os tratamentos. Nesse corte o 

tratamento FS + se apresentou maicw produ~~o e o se a menor. 

Novamente a cal agem teve pouca influência na 

produ;~o ao longo dos cortes. o LR apresentou produ~~o 

significativamente superior nos quatro cortes. 

4.1.1.2. Nitrog.nio (% na folha) - N 

A média geral do teor de N~ em rela;~o aoS 

tratamentos básicos, à cal agem e aos solos é pouco variável 

<em média 1,3%). Em rela~~c as doses de N, P e K, há um 

aumento de 1,2% da dose O a 1,6% na dose 3. 

No LR, em todas as doses os teores de N foram 

significativamente superiores ao LE. 

b) Intera~~o entre tratamentos e cortes 

qu r.:\ 't: "" C) N ,foi 
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praticamente igual nos trés tratamentos básicos. Há um 

decré&cimo do primeiro para o Regundo crota, e os teera. R.e 

semelhantes do segundo ao quarto corte. 

No primeiro corte há um decréscimo do teor de 

N da'dose três para a zero. De segundo corte em diante, os 

teores da N n~o apresentam diferen~as nas quatro doses. 

4.1.1.3. Fósforo (% na folha' - P 

Dos três tratamentos básicos o SC apresentou 

os menores teores de P (0,75%). 05 tratamentos FS e FS+ SC, 

com 0,89%, apresentaram teores um pouco mais elevados. 

Com a cal agem houve uma diminui~~o do teor de 

P na folha. 

As doses dois e três se igualaram. no teor de 

P. Até a dose dois houve um aumento gradativo de P. 

Nos rés tratamentos há um aumento do teor de 

P do primeiro ao último corte. No último corte os teores se 

igualam nos três tratamentos básicos. No primeiro corte o 

teor mais elevado foi encontrado no FS (0,88%) seguido do 

FS + se (0,75%) e se (0,53%). 
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.':1 r.:.",l agem diminuiu 

significativamente os tecreB de P. 

Entre os dois 50105 n~o houve umiF.I tendência 

definida dos teores de P ao longo do tempo. 

Na primeira época~ as doses dois e três 

apresentaram teores significativamente mais elevados do que 

as duas doses inferiores. Cem o tempo, essas diferen~as 

diminuiram e cs tecres aumentaram. 

4.1.1.4. Potássio (X na folha) - K 

o teor de K foi mais elevado no tratamento se 

(4~(I%) em rela~~o ao FS (2,9X) e FS + se (3,OX) , se 

considerarmos as médias gerais. 

NO LR o teor de K foi maior se comparado ao 

LE. 

Com o aumento da dose de N, P e K há uma 

diminui~~o no teor de I." 
1', • 

diminuindo gradativamente até 2,82% na dose 3. Entretanto, 

com o aumento da dose há um aumento da absor~~o total de K. 

Na dose O Q total de K absorvido é de 19,8 mg/vaso e na 

dose 3 32,5 mg/vaso. 
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Nos três tratamentos básicos c LR apr~sentDu 

teores de K mai~ elevados e nOB doia Boloa OB se foi 

significativamente 5upe~ior. 

Nos três tratamentos há um decréscimo do teor 

de ·K da menor para a maior dose. Essa diferen~a é mais 

acentuada nos tratamentos FS e FS + se do que no se. A 

diferença entre as doses ae acentua com o passar do tempo. 

Nos três tratamentos básicos há uma 

diminui~~o do teor de K do primeiro ao quarto corte e em 

todos 05 cortes o se apresentou valores significativamente 

superiores aos outros dois tratamentos. 

4.1.1.5. C~lcio (X na folh~) - Ca 

A varia~~o das médias gerais do teor de Ca é 

muito pequena. As maiores diferen~as foram encontradas 

quando comparamos 05 tratamentos com cal agem (0,61%) e sem 

calagem (0,53%). Entre 05 deis solos o teor de Ca na folha 

foi maior no LE. Essas tendências se repetiram nas 

interaçees solo x tratamentos principais, cal agem x 

tratamentos principais, solo x doses e cal agem H doses. 

Nos três tratamentos básico~ há um aumento no 

teor de Ca ao longo do tempo, entretanto o total de Ca 
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certe a 2~7 mg/vaBo no quarto certe. 

Os tratamentos com cal agem mantiveram teores 

signi~icativamente superiores aos sem cal agem ao longo dos 

qu a '!:I'" o I: I::W"I:'. e!s • 

4.1.1.6. Magnésio (X na folha) - Mg 

Se considerarmos a varia~.o das médias gerais 

dos tratamentos percebemos que apenas a calagam motivou 

var:ia~.o sensfvel nos teores de Mg (O~70X nos tratamentos 

com calagem e 0,38% n05 tratamentos sem calagem). No 

tratamento se o efeito da cal agem nos teores de Mg foi menos 

expressivo. No LE a cal agem aumentou os teores de Mg mais do 

ql..If? nQ LR. 

Ao longo dos quatro cortes há uma tendência 

do aumento do teor de Mg nos três tratamentos básicos. Nos 

quatro cortes o teor de Mg no tratamento se foi menor. 

pe~r'mt:\necem 

1'" .?c€~bel'- ii:\nl 

Durante os quatro cortes os teores de Mg 

mais elevados nas folhas das plantas qUE! 

quando comparadas àquelas que 

receberam. Essa diferen~a permanece praticamente constante 

(em torno de 0,4%). 



58. 

4.1.1.7. M&nganês (ppm na folha) - Mn 

Considerando as médias gerais dos tratamentos 

isoladamente, perceba-se que apenas a cal agem e as doses de 

N, P e K afetaram sensivelmente o teor foliar de Mn. Nos 

tratamentos sem calagam o teor foi da 920 ppm e com calag~m 

190 ppm. Com o aumento da dose de N, P e K há também um 

aumento do taor de Mn, de 324 ppm na dose O para 799 ppm na 

dose 3. 

N~o há uma tendência muito bem definida de 

varia~~o do Mn ao longo dos quatro cortes em rela~~o aos 

tratamentos. 

4.1.1.8. Zinco (ppm na folha) - Zn 

o teor de Zn na folha apresentou intera~~o 

n~o significativa CTUKEV 5%) entre 05 tratamentos e entre os 

tratamentos e as épocas de corte. 

As médias gerais nos indicam grande 

uniformidade dos valores com uma amplitude de varia~~o de 

495 ppm na dose O a 551 ppm na dose 2. Os valores dos outros 

tratamentos s~o intermediários a esses. Os dados parecem n~o 

ter sido afetados pelos tratamentos aplicados. 
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4.1.1.9. Ferro (ppm na folha) - Fe 

As médias gerais nos indicam que o teor de Fe 

nas folhas das plantas cultivadas em LR foram sensivelmente 

superiores àquelas cultivadas em LE (LR = 566 ppm e 

L... E:. "". ~390 ppm). A época de corte parece n~o ter influenciado 

05 valores de maneIra a levá-los a assumir uma tendência de 

Os resultados est~o nos Quadros 5 C~ag. 76 a 78) e 

4.1.2.1. Atividade 

(pH CaCI ) - pH 
2 

do hidrogênio 

A média geral do vala~ pH dos tratamentos é 

muito semelhante, igualmente ocorre entre os solos e doses. 

Já nos tratamentos com cal agem o valor é bem superior aos 

sem calagem (6,2 com calagem e 4,5 sem calagem). 

05 valores mais baixos de pH nas c~atro doses 

ocorreram no tratamento F8. 

A cal agem elevou mais o valor ph no LE do que 



ne LR (LE cem calagem 6,5 e LR com calagem 5,9). 

3 
4.1.2.2. F6sforo solóvel (ug/em) - P 

Analisando as médias gerais dos tratamentos 

observa-se que o teor mais baixo de P ocorreu no tratamento 
3 

FS (85 ug/cm ) o LR apresenta teores de P mais elevados do 
3 

que o LE (87 no LE e 127 ug/cm no LR). 

Com o aumente da dose de N, P e K há um 

aumento equivalente do teor de P no solo, passando de um 

teor baixo a elevado ( 12 na dose ° a 246 ug/cm na dose 3). 

Nas primeiras três doses os valores de P s~o 

semelhantes entre os três tratamentos, já na dose mais 

elevada, o maior taor é encontrado no tratamento se e o mais 

baixo no FS. 

No LR com exce~~o da dose 0, em todas as 

outras, o teor de P é mais elevado do que no LE. 

3 
4.1.2.3. Potêssio trocével (meq/l00 em ) - K 

As médias gerais de teor de K no selo s.e 

nruito semelhantes. 
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Na intera~~o entre tratamentos, apesar de 

existirem diferen~as estatfstica. entre os valores, a 

varia~~o nominal é muito pequena, n~o sendo possivel 

estabelecer qualquer tendência de comportamento diferencial 

em rela~~o aos tratamentos. 

observa-se 

3 
4.1.2.4. Cálcio trocável (meq/100 cm ) - C. 

Analisando a5 médias geris dos tratamentos 

que os teores de Ca mais elevados est~D 

associados aos tratamentos com adi~~o de SCs (Se e FS + Se). 

A cal agem também aumentou 0& teores de Ca trocável no solo 

(3,47 meq/l00 em nos tratamentos com calagem e 1,64 no sem 

calagem, em média). 

o LR apresenou teores mais elevados do que o 
3 

LE (1,92 no LE e 3,18 meq/l00 em no LR). 

A dose de N, P e K pouco afetou o teor de Ca 

no solo. 

No tratamento FS n~o houve diferen~a do teor 

de Ca em rela~~o às doses, já nos outros dois tratamentos há 

uma tendência de aumento do teor de Ca com o aumento da dose 

de N, P e K. 
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3 
4.1.2.5. M~gné~io trocével (meq/l00 em )-Mg 

Analisando as médias gerais dos tratamentos, 

observa-se que n~o há grande diferen~a entre os tratamentos 

básicos. o intervalo de varia~~o em rela~~o aos tratamentos 

bás~cos é de 0,87 no se a 1,06 no FS. A cal agem por sua vez 

aumentou consideravelmente o teor de Mg. Nos tratamentos sem 

cal agem o teor médio é de 0,31 e nos tratamentos com cal agem 

1,61. No LR o teor de Mg também é mais elevado. 

Entre as diferentes doses de N, P e K n~o há 

grande varia~~o no teor de Mg. 

3 
4.1.2.6. 80ma de bases Cmeq/100 em ) - S 

Analisando-se a média geral dos tratamentos 

observa-se que a S é ligeiramente superior nos tratamentos 

SC e FS + SC 3,99 a 3~77, respectivamente. Os tratamentos 

com calagam também apresentam S muito mais elevada do que os 

sem cal agem, o mesmo ocorre com o LR em rela~~o ao LE. As 

doses de N, P e K pouco afetaram a soma de baBes. 

4.1.2.7. Capacidade de troca de cátions 
3 

(meq/l06 cm .) - CTC 

Analisandc-se a média geral dos tratamentos, 
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observa-se que hé pouco diferença entre a CTC dos 

tratamentos básicos, dos tratamentos com e sem cal agem e 

entre as diferentes doses. Apenas a CTC do LR é maior do c~e 

a do LE, 4,44 e 9,17, respectivamente. 

4.1.2.8. 8atura~~o por bases ex) - vx 

Pelas médias gerais observa-se que dos 

tratamentos isoladamente, apenas a cal agem afetou a varia~~o 

da satura~~o por bases em maior proporç~o (74% nos 

tratamentos com calagem e 31% no sem, em média). 

Nos tratame~to5 com e sem cal agem n~o hé 

grande diferen~a entre os tr6s tratamentos básicos. 

Nas quatro doses, o tratamento FS apresentou' 

V% ligeiramente inferior aos ,outros dois tratamentos. 

4.1.2.9. Enxofre 
-2 

solúvel 

(SO 
4 

ug/l00 cm ) - 80 
4 

As médias gerais nos mostram que nos dois 

tratamentos com adi~~D de se (se e FS + SC) o teor de SO é 
4 

maior do que no FS; SC ~ 99, FS + SC ~ 95 e FS ~ 55. 



NO LR o teor de SO é superior ao LE, LR = 
4 

Nesses dois solos o teor mais elevado foi 

observado no tratamento SC. 

4.1.3. Discuss~o dos resultados 

Segundo aa obBerva~~eB de BEATON et al11 

05 fertilizantes de 

Bolubiliza~~o lenta, especialmente Da nitrogenados, levam as 

culturas a terem produ~~eB mais elevadas com o tempo ou com 

cortes sucessivos quando comparados a formas mais solúveis. 

A produç.o inicial das formaa maia solúveis é maior. De!5S,'a 

forma, o fato dos três tratamentos básicos terem se igualado 

em tern~s de produç.o de Matéria Seca a partir do segundo 

indica-nos que o SC n~o se comporta como um 

fertilizante de solubiliza~~o lenta (FSl). 

o tratamento F8 + SC apresentou no primeiro 

a maior produ~~o de Matéria Seca, S!H~gui do do 

tratamento FS e por último o BC. da:f. '/ qu€-:! 

há um efeito benéfico causado pela presença do ~3t-:; sem 

fertilizantes, efeito esse, anulado quando os fertilizantes 

s~o introduzidos no SC. 



65. 

A constência do teor de Nitrogênio na foiha 

ao longo dos ~Jatro cortes em r~la~~o aos três tratamentos 

básicos, refor~o a afirma~.o de que o se n~o se comporta 

como um fertilizante de solubiliza~~o lenta. Resultados 

semelhantes foram obtidos por VAUGHN et alii (1979) 

com~arando uréia com uréia envolvida por enxofre 

pastagem natural na Califórnia-USA. 

o teor mais elevado de V 
h na 

(seu) em 

folha do 

tratamento se ao longo dos quatro cortes, nos dois solos, 

com e sem cal agem e nas quatro doses de N, P e K; indica que 

há um aproveitamento melhor do K quando aplicado dessa 

forma, uma vez que o teor no solo é semelhante em todos oS 

tratamentos. Este fato pode ser explicado devido a uma menor 

lixivia~~o do K aplicado dessa forma. 

Em rela~~o acs tratamentos principais os 

teores na folha dos outros elementos analisados (P, Ca, Mg, 

Mn, Fe Zn) apresentaram varia~~es ou 

significativas, mas n.o seguindo uma tendência que explique 

o comportamento (produ~.o d~ matéria seca) das plantas. 

A pequena varia~~o do N nos tratamentos 

ao longo dos quatro cortes, explica a semelhan~a 

das produ~ôes de matéria seca •. O teor mais elevado de K na 

folha, no tratamento se e em todas as B~as intera~~es, leva-



66. 

nos a inferir uma melhor absor~~o de K quando est. é 

aplicado via SC. 

A cala;e~~ quandb anal~ •• da 'saladam.ni. como 

tratamento, provocou um auemnto da produ~~o damatéria seca 

(M.S.), porém esse aumento foi muito inferior àquele devido 

ao efeito isolado dos solos. Com a cal agem observa-se teores 

menores de P e Mn nas folhas, em rela~~o aos tratamentos sem 

cal agem. O efeito da calagam desaparece a partir do terceiro 

corte~ igualando-se a partir dai a produç~o de M.S .• 

A média de produ~~o no LR é de 10,6 g/vaso e 

no LE 6~0 g/vaao. No LR observa-se teores na folha 

sensivelmente mais elevados de K e Fe. o teor de N é 

semelhante. A produ~~o nos dois solos diminui do primeiro ao 

quarto corte, mas nos quatro cortes D LR é em média 59% maia 

produtivo. 

Observa-se, analisando as doses isoladamente, 

que hé um aumento de produ~~o de M.S. da menor para a maior 

dose. Da dose ° para a 1 o aumento é de 64%, da 1 para a 2, 

78% e da 2 para a 3, 82%. 

Esae aumento vem acompanhado de um aumento do 

teor de N na folha de 1,2% na dose O para 1,6% na dose 3. O 

teor de K na folha~ pelo contrário, é mais elevado nas doses 
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As diferen~as de produ~~o entre as doses se 

mantém durante os quatro cortes, apesar de haver uma 

diminui~~o do primeiro ao quarto co~te em todas as doses. O 

teor de N na folha aumenta da dose O para a 3 apenas no 

primeiro corte, nos três corte. subse~~entes os valores n~o 

apresentam diferença significativa entre as doses. Apesar de 

n~o haver diferença no teor de N na folha, a di f en:'?1'II; a de 

o. principais efeitos dos tratamentos básicos 

nas propriedades do solo, relacionam-se aos teores de P, Ca, 

V% e 8-S0 no solo. O valor pH e os teores de K e Mg n~o 

4 
sensivelmente alterados. devido 

principalmente pela presen~a do se e n~o pela coloca~~o ou 

n~o dos fertilizantes em seu interior, uma vez que os 

tratamentos se e FS + se apresentaram varia~~es semelhantes. 
3 

o teor de P solúvel é de 127 ug/cm no tratamento se, 108 

no FS + SC e 85 no FS. 

O teor de c61cio a enxofre no solo tàmbém é 

elevado nos tratamentos se e FS + se e mais baixo no FS, 

o teor mais elevado de Ca 

I €~va neE.:;ses 

tratamemtos. 



4.1.4. Conclus~es do ensQio 

a) O se n~o se comporta como um Fertilizante 

de Selubiliza;~D Lenta; 

b) o K quando aplicado via se é melhor 

aproveitado pelas plantas; 

c) o efeito do tipo de solo na produ;~o, 

analisado isoladamente é maior do que o efeito da cal agem e 

d) os tratamentos básicos n~o afetaram o 

valor pH, e os teores de K e Mg ne selo. As varia;~es de P, 
-2 

Ca e 8-80 encontradas ne selo, devido a a;~o dos 
4 

tratamentos, devem-se principalmente à presen;a do SC. 



Quadro i - Médi~.!.c .. = ( .. :Jf"~.IP~.·.!.I·<.= j & t i 
J - f OS (ra~amen:os no ensaio de efeito 

I" (;,'~;; i d 1.1,:\ '1 <:11.' ·c··.·! ~'. I" ('.1 ( •••• ('.) I"~ ~'. (:.', '.':', /' 1'1' I . I • \ \ - rln~. Ise (as P·.antas 

P A ~ AM E T R O 

- ... -----------------------------------_.---_ .... _- ----_ .... _-------_ ..... _---_ .. - .......... -- .. -

M.S. N r K Gil ~1!j Mn In F~ 

9 ia X :'l:. X X Pl'nl l'Pffi Pflm 

--------- ------------------------_ .... ----_.----_. __ ._------_ ... _------'-- ----------
T 
R 
A se 7,61 1.34 0.75 3.% O,57 0,46 559 535 464 
T 
A 
!1 FS 9,4S' 1.40 0,Bv 2.73 2,94 0,56 509 511 4ü!. 
i:' 

N 
T FS+SC 8,72 1,35 0,39 2,% O,60 O,60 597 520 4aa 
o 

c 
A cltalagem IL48 1.38 0,73 3,24 0,M 0.70 lS0 502 5H 
L 
A 
B sicalagem 8,O7 1,34 0,% 3,33 0.53 0,3\i ~20 542 444 
E 
M 

S LE 5,98 1.38 0,84 2.94 O,60 0,54 5i2 532 390 
o 
L 
o LR 10,57 1,34 O,34 3,(,4 O,53 0,55 598 5j.2 56{' 

i 4,73 1.19 ~,74 4, \9 0,51. O,40 324 495 466 
D 

Ü i 7.39 1,27 0,81 3,1.6 0,{.0 0,57 49'5 541 540 

S 
2 9.45 1,43 0.91 2,95 0,5~ 0.[.1 {,02 55j 4613 

t 

3 H,52 1,56 O,91 2.!12 0,5B 0,5S' 79fJ 500 437 

----------------_ ... _--------------------_ ... _ .. -------------------_ ... _------_ .... _ ... -
-_.~- "-"----_. 
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- Anil ise (·.I·,~.·.:.l !JI.~.:.\I~t .. ~.,., •. :.·, \".I(·.)~ .. ~ L t " , ." ,<:P.1. lTn: '" !:) c <:11" .: (": ~:i 

(C:;~.P i lU Colem i ~~o) 

S O L O CALAGEli nos E 
TRATAMENTO 

lE LR COM SEM o '3 

se 7,55Ab 7,65Ab 4,6GDa b,34Cb 7,64B( 11,7BAiI. . rs 13,919A ... 1J,093AB 4, 7BOa 7,MCa 10,10B\J i1.2SAa .:1:' 
~: O" 

rs+sc 8,9c;'Aa B,4{.Aa 4,73Da 8,2).Ca 14,42Aa 1L53Ba 

... , se L 33Ao i, 35Aa. ... c: 
::2: 'õ IH L 44Aa L37Ba "I-

óI'-Il ~ F!3+SC t,40Aa 1,3030 

.... se 0,b7Bb 0,S3Aa 0,75Aa 0,74Ab 0,74Ab 0,7BAb . ~-:: ,-
rEi 0,94A ... 0.03Ba 0,nC<I. 0,84Ba L03Aa 0,97a.iI. o..'!2 

óI'-Il. I FS+SC 0,92Aa 0,136Aa 0,768a 0.35Ba 0,97Aa 0. 99A<I. 

." I se :J.7iijil . 4,2\.A 4,06Aa 3,353a 4,22A<I. 3, ?iAiia 3,b93a 4,0?Aa _c ,- FS 2.55Bb 3,33AB 2,77Bb 3,BAb 4,23Aa 2,7l,Bb 2.'543b 2,23Cb 1Io<:/i! 

___ • __ o õN! I rs+sc 2.5bBb 3,37Ao 2,?1Ab 3,02AI) 4,14Aa 2,tJ3Bb 2,65BÍI 2,24Cb 

... , SC 0,41Aa 0,3580 0,b2Aa 0,52Bb 0,55Ba 0,59Ab 0,59Aab 0,54Bb . .r:: 
.... o-' t_, o ! fS 0,37Ab 0,J5Ab 0,SflAh 0,5030 0,4530 0,57Ab 0,5UAtJ 0,57An It; ... 

õN! i FS+SC 0,43Aa 0,3BBa 0.b3Aa 0,579<1. 0,538a 0,b3Aa 0,1.2Aa 0,b3A!i. 

.... SC 0,50Ac 0,34&( 0,41na 0,4llAh 0.52Ab 0,433b ,.C: 

~~~ FS 0,7SAb 0,37B~ 0,31.Bb 0.biAa 01 b3Aa 0,65A" 
l1-li FSt5C 0,7BAii. 0,42oa 0,423a 0,b4Aa 0.b7Aa 0.ôRAa 

.tl ._c: 
se iBiHa 938Aa 334[;a 475Ca 5508b D7I3A~. .-o o 

C ":-
FS 1943a B?:lAb 300ea 4823t1. S563b 700Ab x: 

llIIl 
o- FS+EiC iS'5Ha 99%a 339Da 528Ca 700Ca 822Aa Q.. 

.... 
. 0&: se ,-

Q 
6.' .v,... FS u .. 

l!5l .,.. FS+Se a . 

. - -

i - Os espaços em branr.o re·j·erem-se à inhra\:ões não significativas 
2 - As letras maiúsculas diferentes indicil.m diferen,a~ ~ ígn i fic:at ivas Oi:!. 

horizontal (TUKEY 5%) 
3 - As letras lllinlÍscula!:! dHeré;ntes indicam diferen\:as significat ivas na 

vertical (TUKEY 5~) 
. cont inuiI. 
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Quadro 2 - Intera~aes entre os trat~mentos do ensaia de efeito 

residual - Anil ise das Plantas dos quatro cortes 

C A L A G E M o I) S E 

SOLO 
COK SEM o i 2 3 

--------------------------------------------------------------------------------
LE 

c.Õ LR . Dl 
:1t; 

n:I 
o.c: LE 2: ';: 
,,~. 

LR ,..t' 

.1;1 
,(': ,_. 

LE ",-. .;:t 
'~'h' 

ôr-I! LR 

n:I 
,.<:' 

LE ~-l:Ij; ,;:I 
I~t-

lR ;r .• ,!! 

01:' ,.(:: LE n:I ,-< t_, o 
,'''', LR a"l 

'1;' .. 1<:: lE 0'1.-
~:;: o .,.. 

a"l 
LR 

.tI 
... c~ ,-. 
c. lE t:: ",-::li:: 
e! LR o-
o-

.1;' 
. .-e-! ,.-

cu d.'r. : lE 
LL-

l5!i LR c. "'. 

1,42Aa 
1,35Ab 

0,66Aa 
0,57Ab 

0,73Aa 
0,60Ab 

i .35Ga 
i,33Aa 

0,S(,Ua 
0,50Bo 

0,340b 
0,49Ua 

ib9Ba 85Mb 
2413a ?B5Ai!. 

2.36Ob 
6,33Da 

1, 20Da 
J.,201)a 

0,64Bh 
0,35Aa 

e.,57Ca 
0,4Sab 

0,45Ca 
0.35Co 

. 
5,36Cb 
9.43Ca 

1.30Ca 
1.2SCa 

0,7SBa 
0,04AiI. 

0,63Aa 
0,5Mb 

0,59AiI 
0,S7iJil, 

7,23Bb 
1i,67:1a . 

L4(,Ba 
l., 39Rb 

0,97Aa 
0,35Ab 

0,b3Aa 
0,5l>Al:! 

0,5UAb 
0,MÁa 

1 - Os e~pa!:os em branco re{'erern-s€ à inten.d~es não si9f1dici!.t ivtl,~ 

8,70Ab 
14.B4Aa 

i.60Aa 
i,S2Ab 

0,7?Aa 
0,34A~ 

0,60Ba 
0,56Ab 

2 - As letras maiúsculas diferentes indicam di'ierenças ~igni1itativas na 
horizontal (TUKEY 5X) 

3 - As letras min(lscu}aS diferente\< inoit:<I.ffI diferenças !\igrdi'icat ivas na 
vertical (TUKEY 5%) 

_._------._-- . cont i nll~, 
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QuadFO 2 - Interaç5es entre os tratamentos do ensaie de efeito 

residual - An'lise das Plantas dos quatro cortes 

(C:':I.P i In Cc> 1 Orl i ~::i:C» 

o O S E 
CALAGEti 

o 3 
______________________________ . ________________ .1 ________ •• ________ _ 

. 
w COM 

o::n StM ;$;: 
I ,-
I 
! 

11:1 COM !,2l.Ca 1.27C<I .. 1,458<.1. l,55Aa ,.'" .-, 
:2: .fi!. ;SEM 1.13Db L27Ca L41Ba L56Aa 
~\ 

,ti COM ... e: 
.~ .... 

SHí 1:1... o 
-:.t-. 
ôr-l! 

ttI 
;:5 

~o 
COM 

," .... SEM 
õt-I! 

.. , 
COI1 0,578a 0,63A<I. 0,63Aa 0,1.1A<I . ... c: ro I-I 

(..l o StM 0, 45Cb 0,56Ab 0.5Mb 0, !)1!lb ~~ ... 
lt-II 

ttI ; COM 0,55Ca 0,733<1. 0,77Aa 0,76Ana .0::: 

:~ t'õ I ..... SEM 0,25Cb 0,4?A30 0,45Ah 0,4iBh 
õt-I! 

11:1 • 
.. r::: 
~-. o COM 95Bh )o54ADb 22iAb 290Ab .::: tt. ••• 

. ::c: 
el SEM 554Da fl36Ca 903Ba. i 309Aa Q.. 
0.. 

ltI . ..e: 
.&; 

11,. tt ..... COM 4S3Aa 51.5Aa ~;05Aa 495Aa '-Lo 
li!! 
Q.. snl 450ABa 5i7Aa 43iA\la ~ln00a Q • 

... _------------------------------------------_ ... _--------------

1 - Os eS(la~o~ em branco referem-se à inhn.(:õ~h não signil'iut ivas 
2 - As letras Illaiúsculas diferellhh ind iCi/.m d i ler~nr.as s ign i I' i cat lI/as. na 

horizontal nllKEY 5X) 
3 - A~ l~tras III i núsclllas diferentes inuicam diferenças signifit:ativas ni/. 

vertical nUKEY SI) 
__ o 



Quadro 3 - InteraçBes entre as épocas de corte e os tratamentos 

no ensaio de efeito residual - An'l ise das Plantas 

T R A T A M E N TOS C A L A G E M 

trocA se FS rs+sc COM SEM 

------_ .. _----_ ... _--------_ ... _-------------------.. ----... _----------------------

1 13,41Ca 15,25Ba i6,29Aa IA , l!5Aa !'5,31Aa . 2 9,20Bb 9.74Ab 10,i5Ab i0,SS'Ab O,76Gb o:.r.t 
:$;:: Dl 3 4,29Ac 4,93Ac 4,l!aAc 4,IJ7Ac 4,37Ac 

4 3,45Ad 4,05Ad 3,GiAe 3,70Ad 3,04Ac 

,,,; i 2,13Aa 2,22Aa 2,0?Aa. 2,2BAa 2,0i~a 
.-C: 2 L 03At i, i0Ae L06Ac t,07At L01.Ac. .-z o .... 

3 0,9bA,: L0BAe 1,07Abe l,01Ac ;',06Ac ;:-.e 

4 :l,25Ab 1,21Ab i, 17Ab 1, !.8Ab i, 23Ab 

11:' i 0,53Cc 0,OaAo 0,7'53c 0,6i8c 0,8:JAc 
-'" 2 0,591k 0,6BABc 0,76Ac 0,59Bc 0,76Ad 

.:L. ;~ 
N 

3 0,B3ABb 0,87a.b 0,93Ab O,72811 1,04A'~ 
--------,.--- 4 i,0SSa I., DADa L 14Ai!. i,0;Bi!. i,20Aa 

.~ i 4,72Ab 3,6?Ba 3,MBa 3,BBüa 4,!3Aa 
...::: 

2 4,25Ab 3,03Bb 2,~1Bc 3,37Ab 3,42Ab .... 
:boi: o ,+. 

3 3,16M L8'5Cc 2,iSBd 2,2?Ac 2,48Ac 
õNl 

4 3,70Ac 3,19Bb 3,18Bb 3,4l,Ab 3,28Bc 

rtl 1 0,35Ac 0,32Ac 0,35M 0,40Ac 0,2a;k 
~ ;:S ''') 

I~':I CI r.;. 0,45Bb 0,4GABb 0,50Ac 0,51Ab 0,44Bb .... 
3 0,73Ba 0,6?C~. 0,79Aa 0,7Ma 0,71Qa ót-J! 

4 0,74Aa 0,63B<I. 0,7Mb 0,76Aa 0,b~Ba 

1 0,31Br. 0,44Ad 0,45Ac 0,57Ac 0,233d 
I~ 

.~c: 2 0,4BCb 0,5/,Bc 0,MAb 0,73Ab 0,37Bc .... ~. x: c. i3 "I- 0,52ija 0,65A<I. 0,óBAa 0,B0A<I. 0,43!l\J 
.-----:J 4 0,53Ca 0.600b 0,b7Aa 0,71 Ab 0,49Ba 

I~' . 1 39Sec S03Aa 47BAc 20Mb 711Ab 
;::; : 2 S51Bb 5129a 624Ab 177Cb ~47Aa c: c.'2 ; 

= li!! i 3 6?Ma 536Ba b95Aa 18?aa 693Ao 
:i: : 4 S95Ab 4B7Ba 591Ab ta7Ha 591Ac 

1'tI ' 1 ~2Mn ?42Ab 2i?Ar. 263Ab 262A~ ._"" .- 2 599Ba 714ABa 8t0Aa 735Aa b01Aa o 
6,1 JU ••• 

1 .. 1.,. 

SI i 3 669Aa 733Ac. MliAb 760Aa 5973a o.. : 
Q. ' 4 

--- .. ~- 21.5Ab 23Mb 279Ac 232Ab 23CAb 

1 - O~ espaços eM branco referem-se à intenções não significat lvas 
2 - As letras maiúsculas diferentes indicil.m diferença~ significativas na 

horizontal (TUKEY S%l 
3 - As letras lIlin(lsculas diierentes indical!l diferentas ~i9nifi(ativas na 

vertical (TUKEY 5%) 
cont inlla 
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cont inuadio 

no ensaia dR efeito rRsirl~~l - Análise 

(C'':l.P im C()lon i~=:\I,) 

s O L O I) O S E 
--_ ... _-- ... _--_ .. ----------_ ... _---_ .... __ ... _ ... _------_ ... ------------------------------

(POCA LE LR 0 1 2 3 . 
. _----------------------_ ... _---------------... --_ ..... - .... ---------------------------

i 10,05Ba t9,92Aa 7,biCa 15,113(1. lB,14Aa i9,07Aa . 2 7,4BBb 11, 97Ab 4,S4Dh l.,S'5Ch j0,00Bb l.{,,32Ab 
0:.0 =1 3 3,503c 5,74Ac 3,3BCc 4,02BCc 4,070c 6,2111c r. 

4 2,S9Bd 4,65Ad 3,i0Bc 3,50AOc 4,0MBt 4,4CAd 

rtI 
1 2,23Aa 2/029a 1,51Oa l,7BCtI. 2,34ija. 2,?6Aa 

•• c:: 2 i,0SAc L 04Ac ;',03Cc j.,0~Ab U.i.Ab Li2Abc .. ~ 
%J2 

3 1,01Ac 1,0bAc 1,03Ac 1,HAc l,04Abr. 1,00Ac 
a-<! 

4 1, iBAb 1. 24Ab 1,22Ab i ,j.2Ab 1, 22Ab 1,1Mb 

rtI ! 0 .. 07Ab 0,56Bd 0,46Cc 0,)[j~d 0,!JOA~ 0,95A~ 
... e 2 0,67Ac 0,6GAc 0.73Ab 0,69ABc 0,60ABd 0/MBe .-' 0... r,: • .... - 3 0,B2Bh 0,93Ab 0,00Qb 0,3BMb 0,9:1Ah 0,?0A3lJ 
li-'! 

4 1.02Ba 1,1S'Aa 0,9CBa l,10Aa 1,1l.Aa 1,iOAa 

RI 1 3,083b 4,93Aa 4,6BAií. 3,67:1a 3,Bi3a 3,373a 
... C! 

2 2,B7Bc 3,93Ab 4,B5Aa 3,15!1b 2,8(.Cb 2,72Cb ~. 

lIIt. .t'f!: 
:N! 3 2,33Ad 2,43Ad 3,19Ac 2,39Hc 2.HCc 1.061:c 

4 3,4BAa 3,24Bc 4,01Ab 3,45Ba 3,05Cb 2,88Cb 

.v 1 0,3BAd 0.303c 0.36Ac 0,32~c 0,34A3c 0,34A3c 
. ..:! 

2 0,52Ac 0,43Bb 0,44Bb 0.52Ab 0,50Ab 0,46Bb ~·ô ..... 
3 0,7BAa 0,703a 0,MOa 0,lBAiI. 0.7BAa 0,76Aa ;,..l 

4 0,7SAb 0,718a 0,6iBa 0,76Aa 0,75Aa 0,75Aa 

R' 1 0,44Ac 0,373d 0,29Cd 0,40r!h 0,43Ac 0,47Ad 
~.C: 2 0,SSAa 0,52Bc 0,38Cc 0,64Aa 0,63Ab 0.55Bc 01 ..... 

~: .:.re 3 0,5B8a 0,66Aa 9,43Ch 0,b3!ltl. 0,70Aa 0,10AiI. 
_~ 4 0,55Bb 0,65Aa 0.4C8a 0,l.2Aa 0,b6Aab 0,64Ab 

RI 1 438Ab 47?Ad 3i2Ca 4108\1 4950c 617Ad .• >:: ,-: 
2 5B3Aa 54iAc 337C~ ~72Ba 637AB~.b 700Ac c: d;:~ ! 

x: en; 3 568Ba 717Aa 333Da '544Ca 6360a 1006Aa o .. 
o. 4 460Bb 655Ab 3150a 453Cb 5ÜCSb B74Ab 

R' . 1 254Ab 27iAiJ 300AiJ 2B3Ab 21iA:) 25Mb .~c: 
~_. 

2 540Ba 875Aa 700Aa 732Aa 733Aa 6M.Aa c' a.I '40-' ...... 
.3 5703a 795Aa 627Uií. D61Aa Uma 380da li!! 

Cl.-
o. 4 197Ab 323Ab 24Mb 2B7Ab 26Mb 247Ab 

----------~------------------------------~-------_ .• _-----------------------
i - Os ~spa~os ~m branco referem"se ~ inhl"arões não sig!li-ficat iy~.s 
2 - As letras lIlaiÚscIl}aS diferenhs indicam d i l'er~ntas ~ ign i '!'icat iva$ na 

horizontal (TUKEY 5%) 
3 - As letras liIinúsculas d if~r~ntes indica.m diierentas significativas na 

vertical (TUKEY 5%) 
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Quadr64 - Médias gerais dos tratamentos do ensaio de efeito 

remidual - AnillmE d~m Terram 

----------._------------------------~----~-----------------------------------------------~---------------------,---------

P A R A M E T R O 

----------------------------._------------------------_._------------._---------------------------------------------_.---
" ·2 

P''õol. K troco ea troco I'Ig troc. Sljjlla~e l1ii5P.S eTe S-Sl\4 
pHCaC12 1.l9/cm3 meq/100tm3 meqf100cm3 Hleqf!.00r.1I13 .!l1t?Q/i00cm3 meQf100cm3 VI u9/100c1I\3 

--._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T 
R 
A se 5.3 127 0.06 2,9~ O,07 3,93 7,17 55 99 
T 
A 
ti r:s 5,3 B~ O,04 1.90 1,0lo 3,O1 b,29 48 .... 

J.J 

E 
N 
T FS+SC 5,4 109 0,06 2,77 0,94 3,77 6,~7 54 95 
o 

C 
A COM ó,2 113 0,06 3,47 LM 5,14 6,91 74 72 
l 
A 
G SEM 4,5 100 O,O5 1,64 0,31 1,99 &,71 3i 94 
F. 
ti 

S LE 5,5 87 0,195 1, 92 O,63 2,60 4,44 S6 57 
o 
l 
o LR 5,1 127 0,01, 3,Hl 1.29 4,53 9,17 49 HW 

0 5,4 12 0,07 2,20 1.05 3,:12 6,U 53 34 

o 
1 5,3 53 O,0::; 2,33 O,95 3,34 6,52 52 83 

o 

S 2 5,3 iiS O,05 2,64 O,93 3,b2 b,9i S3 85 

E 
" J 

C' ... 
J,.:l 241, 0,195 3,04 0,aS 3,99 7,40 54 82 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____ o 
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Quadro 5 - Interaçio entre tratamento do ensaio de efeito 

~ !=!C r_" ;I 

i~ rs 
:.:.i. Fs+se 

M 
....... 1St 

~ J&: se 
~~ 

"O ~ FS 
..... c' 

"'_ ~ : rs+se 

S o L o 

LE LR 

CALI\GEM 

COM 

b.14Ab 
6,19Aa. 
6,22Aa 

149Aa. 
06Ae 

i~4Ab 

CEM 

4.500b 
4,3Sgc 
4,59Ba 

1053a 
85Ab 

112Aa 

5,37Ai!. 
5,29Ab 
'5,43Bà 

12Da 
UDa 
13Da 

í) o S ( 

2 

5,34Aa S,3Ma 
5,2SAb 5,2SAb 
5,3flBea 5,31Ca 

4'3Ca 
5aCa 
SaCa 

1433a 
fl3Bh 

120:1a 

3 

5.23Bb 
5,301\0 
5,S21\a 

309Aa 
1901\1: 
24iA~ 

0.05Ba 
0,04Aa 
0,05Ba 

0·,0BAa 
0.05Ab 
0.06Ab 

0,07Aa. 
0,~7Aa 

0.07Aa 

0,0~Ba 

0.04Sa 
0,0SSa 

0,06ABa 0,07Aa 
0,043b 0,03:31: 
0.05Bab 0.05Bb 

....... 
0..1 ""'''J :> li!! 
'fI~! se 
e ~ rs 

,.,a.J ....... 
o· 

:1~? rt~ FS+SC 

~ '-' se 

C"':I 
Oi!!! 
,-I 

'-' $' SC 
t.~'!; FS --ii FC+SC 

se 
~ FS -,,' Fs+se 

se 
FS 

Fs+se 

2,13Ba 
1,4nb 
2.15Ba 

2,74Ba 
2,23Bb 
2,34Ba 

4.5~Bi!. 
4,06Bb 
4,613Ba 

3.3SAa 
2,31Ac 
3.30Ab 

5,12Aa 
3,B0Ac 
4.69Ab 

9.76Aa 
O,S3Ac 
9,52Ab 

65Ba 134Aa 
413b 69Ac 
b7Ba l.24Ab ---- ._--------

1.46Ac 
l,00Ra 
1. 57Ab 

75Aab 
74Ab 
76Aa 

0. 21)0 a 
0,32Ga 
0.3iBa 

3'53 a 
24Bb 
~4aa 

2,32Ca 
1.BMb 
2,4?Ua . 

2,ssaa 
i.,9IAb 
2,52Ba 

3,43Aa 
1, 90Ac 
2,5?3b 

3,3iBah 3,55Ba 
3.13Ab 2,9BAh 

4,35Aa 
2.9Ule 
3.57ab 3,543a 3, 'S0Ga 

6,280b 
6,31Ab 
6,MBa 

53h 
50Ab 
SS~a 

&.63Ca 
6,1.9Ab 
b,75lla 

7,59Ba 
6,24Ac 
6,92Bb 

:54:}a 5liAa 
49Ab 49At 
53ija· 533b 

i - Os ~spa~os ~m branco refprem-se à int~ra~ües não signi~icativa5 
2 - A!. letras maiúscula!> diferente!> indicalll úifEnn,a!> significativas na 

horizontal (TUKEY 5%) 
3 - As letras minúsculas dift!renhs indic~.!il diferf:lltas sigoificat ivas na 

vertilal (TUKEY 5%) 

3,bSAa 
I,95Ab 
3,55Aa 

4,52Aa 
2,9GAb 
4,46Aa 

B,iS'Aa 
li, 45Ac 
7,5GAb 

35!lb 
48Ac 
59Aa 
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Quadro 5 - Interaçlo entre tratamentos do ensaio de efeito 

----------------------------------------~--------_ ... -... _ ....... __ .. --------------

SOLO 

c·· ... lE ~. r_, 
~! 
:~c: lR "'-

l:":I 
....... 111!1 

(LI ..... 

,ªi: LE 
~ ....... 
Q ....... , 
1.1'1 O" 

~ lR t:'I... et 

t;: I~ 
:>- '-' LE ...... .s-
,-I o$-o ~, ... . .... ..... o;r 

0:..0 lR "'" o;;; 

~~ 

Il' l">':1 :> ai 
'ftl u 
'-' .s-e .s- lE 
•.. -t 

• .1_' ~"C=-

~ 0., LR 0:-' ai 

.-. 
6.1 L~I 
:>. IIII! ! 

-«I '-' tE '-' oS' 
00$> .... ~ ...... "-

o::r LR :i!~ 

cr:' 
ai 
'-' LE . 

CCI .$' 
• o$> 

(.t) ....-t ...... 
lR Q" 

III 
ai 

l:"":t 

iLE ai 
'-' 

u oS> 
1- oS> 
o:..l ..-l ...... LR o;:r 

0:..0 
li!!! 

lE 

~ LR .---
c;" .... , LE 

• .,.. '1lIii 
c ~t 
o:.t:J ...... 

c.~ ~ LR 

C Â L Â G E li DOS E 

COM SEM 1 2 

{,,49Aa 4,60Ba 

:l,BnAo 4,373h 

90a 4:)Cb 103Gb 

1.5Da 64Ca 12mla 

0,05Ab 0,04Aa 0,05Aa 

0,0?Aa 0,053a 0,053i!. 

2,51Ab L35Bb 

4,43Aa L94B~. 

1.02Ab 0,23Bb 

2,20Aa 0,3B3a 

3,59Ab i, 62Bb 

6,70Aa 2,373a 

4,64Ab 4.2{'Bb 

9,19AA 9,17Aa 

77Aa 368a 

73Ab 26Bb 

1 - Os Espãços €M branco r€ferem-se à intera~ües não significativas 

3 

193Ab 

300Aa 

0,05Aa 

0,0'53a 

2 - As letras maiúsculas dit€r€nte~ indicam díiF.ren,as 5ignjficativa~ na 
hor izontal tTUKEY 5~) 

3 - As l~tras minúsculas di1€r€ntes indicam diferen~a~ ~igoificativas na 
v~rtical (TUKEY 5%) 
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Quadro 5- Interaçlo entre tratamentos do ensaio de efeito 

residual - Anillse das Terras ---------------,;,.._------------_ ... _---------- ... _-_ .... _----_ ... _-_ ... _----------------

CALAGEM 

.------

n.t 

. COM 
i 

s: I SEI1 

I 
i 

.q-' ~ COM 
c;::, w 
(.I'l ....... 

I OI 

o 

b,27Aa 

4.453b 

0,07Aa 

0.07Aa 

76Aa 

293b 

o O S E 

1 3 

b, SABCa b.i7Ca 

4,44Bb 4,57Ab 

0,06ABa 0,05Ba 0,06ABa 

0.043b 0,043a 0,04ilb 

74Aa 74Aa 74A~. 

29Bb 33Ab 34Ab 

---~~ ='. SEM ---_ ... _--- -_ ..... _--..... _.-------... -... _---_ .... _------------_ ... _-----_ ... ---------
i - Os espaços em branco referem-se ~ interaçõe~ não significativas 
2 - As letras maiúsculas diferentes indicam diferen~ás significativas na 

hOF i zontal nUKEY ~'%) 
3 - As letras minúsculas diferentf!~ indicaR! !liferell~as signif'icativas na 

vertical nUKEY SX) 
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4.2. Ensaio com micronutrientes 

Inicialmente vamos apresentar o efeito dos 

tratamentos aplicados sobre cada um dos fatores analisados 

isoladamente para as duas culturas. 

Numa segunda parte da discussio, analisaremos 

o ensaio de uma forma geral. chegando dessa 'orma a 

conclus5es mais abrangentes. 

4.2.1. Apresenta~io dos resultados 

4.2.1.1. Colza 

A colza foi cult ivada num primeiro per1odo, 

de 15/06/86 a 27/08/86, e o efeito dos tratamentos foi o 

seguinte (os resultados dos parlmetros avaliados estio n~ 

Quadro 6 pás. 91 e 92): 

• Mat'ria Seca (g!vaso)- MMS.- A matéria seca 

(M.S.) corresponde ao peso da parte aérea das plantas de 
o 

cada vaso, secas em estufa a 60 C até peso constante. 

Analisando os dados do Quadro 6 observa-se que a aplicaçio 

de micronutrientes tev~ resposta significativa por parte das 

plantas, uma vez que nos tratamento~ em que eles foram 

aplicados (SC com micro -22,72-, SC micro no solo -15,97- e 
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FS. + se micro no 5010-18,68-) a produç~o de M.S. foi 

significativamente maior, em relaç~o ~ média dos outros dois 

tratamentos -10,42. A maior produç~o ocorreu com a aplicaç~o 

dos micronutrientes dentro do SC; 

• Nitrogênio (% na parte aérea) - N - O teor 

de NX na prte aérea teve igual comportamento em todos os 

tratamentos em que os nutrientes foram aplicados via SC. 

Apenas no tratamento FS + se micro no solo houve na dose 2 

um incremento significativo do teor de nitrogênio, passando 

de 1,48 (média dos outros tratamentos) para 2,22. 

De qua~quer forma o teor de nitrogênio foi 

pouco ~fetado pelos tratamentos rnJ pelas doses, apesar do 

valo ... ' significat,ivo de "F" pai"." tr"atamen't:os e para a 

interaç~o tratamentos x doses; 

• Fós'foro (% na parte aérea) - P - O teor de 

fósforo na parte aérea mostrou-se bastante variável. 

Os valores mais baixos foram encontrados nos 

tratamentos se micro no solo e se sem micro, 0,64 e 0,57, 

respectivamente. Os três tratamentos restantes apresentaram 

valores mais elevados de P, 

micro. 

mesmo o tratamento FS + SC sem 
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• Potéssio ex n& parte &ére&) - K - O teor de 

pot~~~io n~ p~rt~ ~~r~~ tMmbém mD~trDu grMnd~ vMrl~~~o. O 

seu comportamento mostra as mesmas tendências do fósforo. O 

valor médio é de 2,62 nos cinco tratamentos básicos. 

• Cálcio (% na parte aérea) - Ca - O teor de 

cálcio n~o apresentou varia;~o em rela;~o aos tratamentos ou 

às doses, n~o sendo afetado pela forma de aplica~~o dos 

micronutrientes. O valor médio é 1,78 nos cinco tratamentos 

básicos. 

• M&gnésio ex na parte &érea) - Mg - O teor 

de magnésio também n~o apresentou ~~ita varia~~o, apenas Mos 

tratamentos sem aplica~~D de micronutrientes verificou-se 

valores significativamente inferiores, 0,16 em média nos 

tratamentos sem micronutrientes e 0,23 naqueles em que houve 

a aplica;~o. 

• Manganês (ppm na parte aérea) - Mn - Os 

teores de mangané~ mais elevades foram verificados nos 

tratamentos em que os fertilizantes foram aplicados na forma 

de FS, independentemente da aplica;~o de micronutrientes, 

164 em média. Nos tratamentos SC, em que foram adicionados 

micronutrientes o teor de manganês foi mais elev~do. 
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. Ferro (ppm n~ p~rte ~ére~) - Fa - O tebr de 

farro ~presanta-se v~riával cem tendências pouco definidas. 

Os v~lores mais elavados concentram-se nos tratamentos FS 

(168 em média) a os mais baixos nos tratamantos BC (66 em 

/JH~d i .01) • 

4. 2~ 1. 2. Arroz 

o ~rroz foi cultivado num segundo periodo, de 

15/10/86 a 20/01/87 com ra~plic~;~o da meia dose de N, P e K 

sendo 

(l'1~s. ) 

o efeito dos tratamentos sobre os parâmetros 

o s~?gui nte (O!!;; r af::;U I ti:.~dos numéricos dos 

• Matéria Seca g/vaso - M.S. - A matéria seca 

corre.ponde ao peso da parte aére~ d~s plantas de 
o 

cada vaso secas em estufa a 60 C até peso constante. Os 

tratamntos se com micro -11,31-, FS + se micro no solo 

11,35- e FS + se sem micro -12,19-, ~presentaram o mesmo 

desempf?lnhc:) • Os dois tratamentos restantes, se micro no solo 

e se sem micro, tiveram uma prDdu~~o de matéria seca 

significativamen~e menor~ 8,31 em média. Na dose 2 o 

desempenho das plantas foi superior, n~o havndo intera;~o 

entre as doses e os tratamentos. 
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• Nitrogênio (Y. na parte aérea) - N Os 

três tr~tMm~nto •• ~m ~plicM;~c d~ FS Mpr~.~ntMrMm o. mmsmos 

valores de NX na parte aérea, considerando os tratamentos em 

si e as duas doses. O valor médio nos tratamentos se é de 

0,90 em rela~~o a 1,00 nos tratamentos F8. Nos tratamentos 

com'aplicac~o de FS a dose 2 esteve associada a valores mais 

elevados de NX. Comparando-se os tratamentos~ houve pouca 

varia~~o, sendo os valores bastante uniformes. 

• Fósforo (Y. na parte aérea) - P - Da mesma 

maneira como para o nitrogênio, os três tratamentos com 

aplica~~o do N, P e K via se, se comportaram de forma 

idêntica. Entretanto, o teor de P nos tratamentos com 

aplicaç~b de FS foi significativamente maior e, nesses dois 

tratamentos, a dose 2 apresentou valores também superiores. 

O valor médio dos tratamentos se é de 0,44 e dos tratamentos 

F8, 0,81. 

• Pot~ssio (~na parte aérea) - K - Como nos 

dois casos anteriores os três tratamentos com aplicaç~o de 

N, P e K via FS tiveram teores mais baixos de K na parte 

aérea. O. dois tratamentos com aplica;~o de F8 n~o diferiram 

entre si. Na dose 2, em todos os casos, o valor de K foi 

superior. N~o foi verificada intera~~o significativa entre 

as doses e tratamentos. O valtir médio dos tratamentos se é 

3,03 e dos tratamentos FB, 3,90. 
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• Cálcio ex na parte aérea) - Ca - o 

tratamento SC sem micro apresentou o valor mais elevado de 

Ca (0,81) e o FS + SC micro no solo o mais baixo (0,61). Os 

três tratamentos restantes apresentaram valores 

intermediários e semelhantes entre si. Na dose 1 o teor de 

Ca Ma parte aérea foi superior. N~o houve intera;~o 

significativa entre os tratamentos e as doses. De uma 

maneir~ geral a variaç~c dos valores n~o é muito grande e 

n~o segue uma tendência bem definida em rela;~c aos 

tratamentos. 

• Magnésio (X.na parte aérea) - Mg - O teor 

de Mg foi significativamente superior nos três tratamentos 

em que o. nutrientes N, P e K foram aplicados via SC~ sendo. 

que os valores, dentro desses tratamentos s~o semelhantes 

(0,32 em média). Os valores de Mg nos tratamentos com FS s~o 

inferiores"em rela;~o aos SC e semelhantes entre si. N~o há 

influência da dose de N, P e K sobre os teores de Mg e n~o 

há também intera;~o significativa entre tratamentos e doses. 

A forma de aplica~~o dos micronutrientes n~o afetou 

significativamente os teores de Mg. O teor de Mg, bem como 

no caso do P e K foi influenciado mais pela forma de 

aplica;~o dos ~utrientes N, P e K (via SC ou via FS). 

(ppm" na parte aérea) - Mg Os 

tratamentos SC com micro e se micro no solo apresentaram os 
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valores mais elevados de Mn, 964 e 989, respectivamente. 

Todos os outros tr~t~mentcB tiv.r~m vaI ora. inferior •• ~ m~. 

semelhantes entre si (424 em média). A dose de N, P e K n~o 

apresentou efeito sobre os valores de Mn e também n~o foi 

verificada interat;ato !!?i gni f i c:at i Vc\ entr"e dDSf~S 

trat~mentos. A forma de aplicaç~o dos micronutrientes parece 

também n~o ser a causa da varia~~o dos resultados. 

• Ferro (ppm na parte aérea) - Fe - O teor de 

Fe é bastante uniforme nos tratamen'l:.os. Todos os 

tratc'irlmerd:os, com excet;~o do FS + se sem micro, s~o 

semelhantes entre si (205 em média). Nestes tratamentos 

também n~o hé diferent;a d~ dese 1 em relat;~o ê 

teor de' Fe no tratamento FS + se sem micro 

dl:;)se 2. O 

n~ dl:)se 1 

apresent~J um valor significativamente maior do que todos os 

demais (513). A forma de aplicat;~D dos micronutrientes 

parece também n~o influenciar o teor de Fe na parte aérea. 

Zinco (ppm n~ parte aérea) - Zn A 

aplicat;~o de micronutrientes teve influência significativa 

no teor de Zn das plantas, uma vez que em todos os 

tratamentos em que eles foram aplicados es teores de Zn s~o 

significativamente maiores, mas semelhantes entre si (119 

~?m médi a) • 

mi cronl.ltr i f,:m't:,es 

Nos 

os 

dois tratamentos sem aplicat;~o de 

valores s~o 'inferiores aos dos outros 

tratamentos e semelhantes entre si (29 em média). N~o hé 
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influência das doses de N, P e K sobre o teor de Zn e também 

tratamentos. A forma de aplica~~o dos micronutrientes parece 

também n~o afetar o teor de Zn das plantas. 

4.2.2. Discuss~o dos resultados 

Para a discu.s~o dos resultados assumiremos a 

produ~~o de matéria seca (M.S.) de cada tratamento como 

sendo o indicador da sua eficácia e, através dos teores dos 

nutrientes na folha, tentaremos explicar o comportamento 

apresentado. 

No primeiro cultivo (colza 15/06 a 27/08/86) 

ficou evidente o efeito significativo- daaplica~~o dos 

micronutrientes, uma vez que nos dois tratamentos em que 

eles n~o foram aplicados -se sem micro e FS + se sem micro-

a p~oduç~o de M.S. foi significativamente menor. 

Considerando •• três formas de aplica~~o dos 
\ 

micronutrientes via se com micro, via se micro no solo e 

FS + se micro no solo o tratamento via se com micro 

apresentou a maior produ~~o de 1"1. S. n~o diferindo 

estatisticamente do tratamento FS + se micro no solo. 

'~través da análise do teor de alguns 
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nutrientes na parta aére~ das plantas (Quadro 6) n~o foi 

possivel definir com clareza qual fator isoladamente 

contribuiu em mai~~ proporç~o induzindo o comporta~ento 

observado. 

Nos dois tratamentos de maior desempenho na 

produç~o de M.S. 

nlveis elevados, em quase todos 05 casos apresentando 05 

valores mais elevados de todos 05 tratamentos, porém nllio 

excessivos. O pior desempenho do tratamento se micro no solo 

n~o pode ser explicado pelos parêmetros analisados. 

Nos dois tratamentos sem de 

micronut~ientes o se Bem micro apresentou os teores mais 

baIxos de praticamente todos 05 nutrientes analisados, 

principalmente 

comportamento. 

o 

o 

zinco, 

outro 

fato que pode explicar esse 

tratamento sem aplica~~o de 

micronutrientes FS + se sem micro apresentou desempenho 

semelhante ao anterior mas teores de nutrientes semelhantes 

aos tratamentos de maior prcduç~c de matéria seca. 

Como principais ccnclusNes da discuss~o feita 

até o momento podemos citar que, para as condi~Nes 

experimentais, a aplicaç~o de micronutrientes teve efeito 

significativo sobre a produ~~o de M.S. das plantas, e que, a 

aplicaç~o via se é perfeitamente viável proporcionando 
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citar que os pa~êmetros analisados, isto é, o teor de alguns 

c!1,,,'f 11"'1 t:l. Vi::\ a dif~ren~a 'de comporta~ento, 

observada, dos tratamentos. 

No segundo cultivo reali~ado nos mesmos vasos 

:I. ~.)/ 10/(Jó .. ""f"Iji''J:I 187)'" .' .. , fl " ......... 'j'.' d .':. ''', ' .. ," / "', "",I .I. I, ' ' , u f,'.,r' C,,, J. ,,~, f. "'I dos 

micrcnutriente~ já ~ bem menos evidente, qU0? 

tratamentos com p sem aplica~~o de micronutriet~s ti0eram o 

o tratamento FS +SC ~e~ micro teve prodL~~o 

t1q ti VE:I" i:'ilrn 

c (Jfflp cU' .. t amf,>n t (3 p0?I <::'1 df:? 

i:lp 1 :i c: i:;\(~ :~ <:::< 1,,\"\ ', .. " ... ", (::,'1 .. ":·:,:', .... :::· 'j'oj' ,,, .. .. ',' ,L ... , ,... , 

. ' 

t, cor" "2 ~;; IH:I fc) lhii;i :f () r 1::\ UI .m/d.!::; :f.~<I.f.'~ v ii:ú::l{;Y\i!; r', Ó!:::.t:I''' i!:d:.,':'illllf';H'd:, Ó::;:.f:2 m q u .t"!.' 

iora~ utili2adosFS. 

n com 
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aplica~.o d~ FS possivelmente possa ser explicado em parte 

• ',.' o'' 

comportamento bem definida • 

•. i(; .. 

infewiorf2!s nos 

t.r'atc\méntcs sem ap 1 i c:a~t\«(;) df? mi crc:ml..\t,r' i entes. Entre os 

c omp o.'" t amen t I:) ,foi 

Sf?/lH? I h i:iln t f-:? 

aplica~.o de micremutrientes e jé n.o existe diferen;a entre 

Os modos d~ aplica~.o. 

cultive, pode apenas em parte ser explicada pelos parêmetros 

4.2.3. Conclu~~em do en~aio 

Como conclus~~s gerais desse ensaio podemos 
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~) a aplic~~~o de micronutrientes, via se 

é aficinta e vi.val, me~do 

comparével o~ superior a aplica~~o no solo; 

b) o efeit6 do modo de aplic~ç~o dels 

mi C: l'''or'll.I't:. r" i entes restringe-se ~ um periodo de cultivo~ No 

dos segundo pf~I'·i odo de cultivo, sem reaplica~~o 

mi C: Ir' unLrl:r'i f.(')rd:.t:?s, t.l <::;<:lIllP<::)f"t.é:IIlHI?nt.1:l d i:.":! !f:> pl ant.as tende a se 

tornar mais uniforme, at.enuando b afeito dos tratament.os e 

diferentes produ;~es da matéria seca (t.fl?Or- de alguns 

nutlr
' i f~nt.(-?S na parte aérea das plantas) S~) pel~ r,.. i t i r am 

explicaç~es parciais. 
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Quadro 6 - Interaçio (.;,·nt:I'·(::: no 

T E O R N Á P A R T t A ~ R E A 

M,S. N P K. Ca Mg Mn Fe In 
9 i. i. % i. % ppm Pi'1ll ppru 

. . " . . . 

--------------------------------------------------------------------~-----"_.----------.-------------~---

SC C/MICRO 22,12A t,57 0,76AB 2, '54A:3C 1.75/\ 0,2]A j.3i:lC 31 24~C 

M SC MICRO SOLO 15,97BC l .• 37 0./ASC 2.1iC i ,5~A 0,24A 130B(; 5? 30ACC 
r 
D. se S/MICRO R,07D ;.,25 0,57C 2.50BC ;.,80A 0,HiAB NC (A t7C 
1 
A FS+SC MICRO SOLO iB,bUAB t,S(, 0,7RA 2,S3AO ;.,B2A 0,2iA 181A 113 41A 
S 

FS+SC S/MICRO 12,77CO 1,57 0,79A 3, i~:A L )'lA 0,143 147AB 222 37M 

O.M.S. (5,!7) (0,44) (1b~0ô) (47) 

** ** *~ KI H ** *1I o 
19,65 7,B6 9,41 6,32 l,J5NG 7,22 7.39 20,60 8,44 

K i)OSE 1 13,nB 1,43 0,69A 2,54A 1,70A 0,22A i2tlA n ,2B 
t 
o 
I 
fi 
S DOSE 2 i7,76A 1,63 0,73A 2,70A 1,B6A 0,i9A i45A 121 3I 

D.M.S. (2,3U <0.!M) {0,2·Sl (0, t9) (0,O3) (2U (6,00 

I' I' li 

'F' DOSE 1L1B 7,3i 2,42N3 1,57NS 2.HONS 3,32N.S 2,32MB 4,41 t.t,9H!S 

'* ** 
T TxD 0,98NS 3,32 LB2NS 0,421>15 i,90NS i, 05NS t,62NS 4,03 2J i3NS 

** TUKEY i~ 

* TlIKEY 5~ cont inlla 
~. __ ........ ~._.-. ,-----' ~_._--_ .. 
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TRATAMrnTO ac C/MICRO SC MICaO SOLO se S/lUCRO. FSI'SC MWW SOLO FStSC S/MICRO 
DOSE 

N I T R o G F. N 10% 

D.M.S. (0,4r.> maiúwllo (5%) 

DOSE! i,4!lAa 1.30Aa 1.2BAa L 50Ab 1 .• 53Aa D.M.S. (0,34) minúsculo (5%) 

TUKl:Y 

DOSE 2 1.673a 1,433a 1, 23Ba 2.221\<1. / L5BBa 

F E R R O ppm 

D.M.S. (D7) maiú~culo (5%) 

DOSE 1 91A3a 55Ua 75Ba 74tlb 16BAlI D.M.S. (62) minúsculo (5i.) 

TUI<EY 

DOSE 2 72BCa 51Ca 54Ca i52~~. 275Aa 

------------------------------------------------------------------------------------------. 



Quadro 7 - Interaçio r:::nt: I"e no d.e 

micronutrientes. Análise da parte a&rea do arroz 

T E O R N A P A R T E A t R E A 
-------------------------------------------------------------------------------------------._--------.---

M.S. N P K Ca ~\g Mil Fe In 
9 X X X , % '" ,'" ppm PPII I'pm 

---------------~---------------------------------------.--------_.------------------------------------._-

se C/MICRO H,3iA 0,07 0,52 2,923 0,7M:l 0,33A 1MA 190 127A 
M 
( se ~i1CRO SOLO S,45B O,92 0,39 3,O68 0,60AD 0,30A 909A ~.57 H2A 
o· ., 
I se S/MICRO B,lóB 0,9i. 0,40 3,128 0,85,A 0,3IA 4r.7B 1.47 34B 
A 
S FS·~SC MICRO SOLO H,35A 0,90 0,02 4,00A 0,6iH 0,22B 4598 172 11BA 

FS+SC S/lUCRO 12,19A 1,02 0,80 3,79A 0,óllA3 0,1?9 3253 3')8 243 

O.M.S. (0,40) (53) 

1111 * ** 1(,:1 ~ ** ** »* ** 
"F" TRATAi1ENTO 8,35 3,04 4S,25 24,35 3,m 30,71 1.9,49 6,07 15,00 

M DOSE 1 3,43B O,90 0,61 3.209 0,74A 0,23A 67'5A 2:m 37A 
~ 
o 
I 
A 
S DOSE 2 12,1SA 0,IJB 0,'56 3,56A 0.b6B 0,2M M4A 172 80A 

D.M_S_ U,i?> (0,1B) (0.07) (0,02) <12(1) (23.57> 

** ** u * li 

-r" DOSE 42.27 8,57 3,40NS 16,15 4,22 2,64MB 0,93NS 4,33 ll,30NS 

* * * ar" TxD 1,31KS 3,13 2,7B 1,SiNS 0,:i0NS l,MNS L 59N3 3.74 0.59NS 

* TUKEY S:{ 
u 

TUKEY 1% continua 
- ---.-- --- .-... _-



continu3.till 

Quadro 7 - Parémetros 

tratamento x dose 

-------------------------------------------~---------------------------------------------~---

TRATAMENTO se C/MICRO se MICRO SOLO se S/MICRO FSI·SC MICRO SOLO FS+GC S/MIC~O 
DOSE 

DOSE 1 

DOSE 2 

DOSEi 

DOSE 2 

DOSE i 

DOSE 2 

0,BiAa 

0,?29a 

0.53Ba 

0.51Ba 

193Ba 

187Aa 

N I T R o G ! N I O % 

0,96Aa 0,9iAa 

0.B9Ba 0.?2Ga 

F n S F O R O i. 

0,393a 0.42Ba 

0,3?aa 0.:lB3a 

F E R R O !IPi! 

174aa 1428t1. 

152Aa. 141Aa 

l(},tl9Ab 0,9!.Ah 

i.0MB<!. L 12Aa 

0,7;5Ab o ,7iAh 

0,B9Aa 0.B?Aa 

t683a 513Aà 

204Ab 

-------------------------------------------------------------------------.-------------------. . '-~._-- ---- ---_ .. ~_. - .. ---_.- '--'-'-

D,M.S. (0,19) maiúsculo 5% 
0.11.3. (0,~.4) min1iscILlo :i% 

TUi<EY 

D.M.S. (0.HD maiÚsculo 5% 
O,M.S. (0,14) !Ilinu.;clllo 1% 

TUKF,Y 

I),M.S. (205) maiúsculo 5% 
0.1'1.5. (t4S) lilin,isc/!10 1, 

TUKEY 



95. 

4.3. Ens~io de li~ivi~ç~o 

Os resultados da análise de terra do ensaio 

de lixiviaç~o est~o representados no Quadro 8 (pég. 102) e 

Quadro 9 (pég. 103 e 104)~ 

Inicialmente apresentaremos aqueles 

consideramos ser relevantes para a discuss~o e conclusees 

apresentadas na sequência. 

4.3.1. ApreBentaç~o des resultados 

3 
• Fósforo sel~vel (ug/cm ) - p Na 

profundidade um dos teores mais elevados de fósforo sol~vel 

ocorrem nos tratamentos se sem (256) e FS (286) entretanto 

n~o diferem estatisticamente do tratamento se com (163) que 

apresenta um valor de P mais baixo. A testemunha é inferior 

a todos os outros tratamentos (5). Na profundidade dois 

novamente os trés tratamentos, se com (43), se sem (169) e 

FS (131) se igualam estatisticamente~ mas os dois valores 

mais elevados s~o encontrados nos tratamentos se sem e FS. 

Na terceira profundidade o mes~~ fato se repete, porém os 

tratamentos se com e se sem diferem estatisticamente sendo o 

valor mais baixo novamente associado ao tratamento se com. A 

partir da profundidade ~Jatro, até a ~ltima profundidade 

(sete),todos os tratamentos se igualam entre aie à 
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testemunha, n~o sendo mais constatado o efeito dos 

tratamentos. 

3 
• Potássio trocével (meq/100 em ) o 

teor de potéssio trocével até a profundidade três é mais 

elevado e igual entre si nos tratamento~ se sem (0,99 em 

média' e FS (0,92 em média), do que os tratamentos se com 

(0,46 em média) e teste~unh. (0,16 ém média), que por sua 

vez também s~o iguais entre ai. Essa diferença entre os dois 

grupos de tratamentos é confirmada pela a~lise estatfstica 

em ,quase todas as interaç~es entre eles. A partir da 

profundidade quatro todos os tratamento se igualam entre si, 

e à testemunha inclusive. 

3 
• e~lcio trccável (meq/100 em) - Ca - o 

teor de célcio trocével é bastante homogêneo se compararmos 

os tratamentos em profundidade. Apenas na profundidade um 

foi observado um teor significativamente mais elevado no 

tratamento SC sem (2,28). Com exceç~o dessa situaç~o todos 

os tratamehtos se igualam entre si e à testemunha. O teor 

médio de Ca em toclo o ensaio é de 0,93. 

3 
• Magnésio trocével (meq/100 em ) - Mg - Até 

a profundidade dois b teor de magnésio é mais eleavado nos 

tratamentos SC sem (0,42 em média) e FS (0,41 em média), se 

comparados ao tratamento se com (O~20 em média). Essa 



97. 

diferença é estatisticamente significativa. A testemunha se 

iguala ao tratamento se com em todas as profundidadesn A 

~artir da profundidade três todos os. tratamentos e a 

testemunha se igualam entre si. 

3 
• AIuminio trocável (meq/cm ) - AI - N~o há 

i nterac;:~o si gni ,fi c:a'H va el1tre tratamentos e profundi di:lde em 

relac;:~o ao teor de alumfnio trocável em profundidade. N~o há 

diferenc;:a significativi:l do teor de AI até a profundidade 

seis, apesar da baixa Oiferenc;:a Mfni~i:I Significativa (OMS = 
3 

(O,04)meq/l00 cm). Em rela~~o i:lOS tratamentos também houve 

pouca varia;~o. O teor mais elevado foi verificado no 

tratamento se sem (0,43). Os tratamentos se com (0,38), FS 

(0,42) e'TEST (0,37) se igualam entre si. A Diferen;a Mfnima 

Significativa também é muito baixa (OMS = (0,05)meq/l00 
3 

c:m ). 

3 
Soma de bases (meq/l00 cm ) - S Até a 

profundidade dois a Soma de Bases da testemunha (1,34 em 

média) e do tratamento9C com (1,73 em média) se igualaram. 

O valor S dos tratamentos SC sem e F9 foram, nessas mesmas 

profundidades, superioras à testemunha. A partir da 

profundidade três n~o há mais efeito dos tratamentos em 

rela;~o:a Soma de Bases, uma vez que todos os tratamentos se 

iguala,"am à 'testemunha e a si prôprios. 
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A Satura~~o por Bases e a CTC tiveram 

comportamento muito ~emelhante • Soma de Basem, sendo os 

mesmos comentários válidos também para esse caso. 

4.3.2. Di.cuss~o dos resultados 

o teor mais elevado de potássio trocável nos 

tratamentos se sem e FS e a semelh.n~a entre a testemunha e 

o tratamento Sc com leva-nos a inferir q~e a aplica;~o de K 

via SCfaz om que esse nutriente seja menos lixiviado se 

c~npar.do ao Fe, ficando consequ.temente retido dentro do 

SC. Apesar da grande quantidade de gesso (CaSO .2H O) 
4 2 

adicionado às colunas na forma de SC (15,0 9 por coluna) n~o 

inferência baseia-se no fato do teor de potássio ser 

semelhante nos tratamentos FS e se sem, sendo ~e ambos 

tiveram adi;~o de 46 ppm de K-KOH por coluna no solo, 

aplicado da mesma forma e, apenas o tratamento se sem 

recebeu adi;~o de 15,0 9 de gesso na forma de se sem N, P e 

K. Caso ess~ gesso estivesse lixiviando o ~otássio os 

teores de potássio do tratamento 8e sem e possivelmente 

também do se com, deveriam ser mais elevados em 

profundidade. ENGELSTAD ~ RUBSEL (1975) alertam para o fato 

da lixivia~~o ser menos intensa para as formas FSL de 

potássio quando ~ompar.clas .tis fertilizantes potássicos 

altamente sDI~veis. 
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o comportamento do Mg, teores mais elevados 

nos tratamentos se sem e FS e mais baixos no tratamento se 

com e testemunha, também nos levam a presum,ir que ni~ esteja 

h<:lv(;~nd<:l lixivia~io de magnésio devido ~ presen~a deI 

o teor de cálcio. 

tratamentos em profundidade (apenas o tratamento se sem 

profundidade um apresentou um teor de cálcio trocável mais 

elevado, os outros tratamentos nessa profundidade e todos o~ 

tratamentos, a testemunha inclusive,nas outras mostraram 

valores semelhantes), indita-na5 que nia está havendo 
Ci +~,? 

lixivia~io de ea - CaSO .H O ou ea em profundidades, 
4 ;;~ 

<':l,PE~S:;:i:i,I" d:;;.' ,:\p'J. i ':=i:\ç~i:a d(;~ ~~(i:'~;;~:iO n,:l, 'Fol"m,':i, d(!.~ se. 1:: ~:; 15 (-Z- f'':i.t o é 

é ,'.' h~, , n~.o confirmado pelo comportamento do AI. i ':;;,{:: () 

diminuiçio de teor de AI trocável nos tratamentos com 

ap'J.ica~io de SC em relaçio ~queles sem aplicacio e. também 

ni6 há diminuiçio do teor de AI trocáve'J. em profundidade em 

nenhum caso. O comportamento do K. Ca e da 80ma de Bases 

também convergem para essa hip6tese. 

A Diferen~a M1nima Significativa basta~te 

elevada no caso do (DMS entre tratamentos 
~~ 

(182) ugP/cm) torna dif1cil o aparecimento de diferen~as 

entre os tratamentos. n() 

c: Cimp (JI" t '~.m~~n t C) outros parémetros analisados e 



tendência do valor nominal dos teores de fósforo trocável 

teceremos alguns comentários. 

o teor de P , mais elevado nos tratamentos se 
SC com €~ TEST 

profundidade três (na profundidade três o teor de P é 

significativamente superior no tratamento se sem, em relaçio 

a SC com e TEST). Os v~lores de P trocável da testemunha 
.' ~ 

tornam-se muito pr6ximos dos do tra~amento SC com a partir 

da profundidade três, 'ato que em rela~io aos tratamentos se 
sem e FS só ocorre a prtir da profundidade quatro. Esses 

resultados levam-nos a crer que houve certa lixiviaçio de 

fósforo nos tratamentos se sem e FS, provavelmente por fluxo 

'd ev i d <) <":\ ~~n o,"m~:: 

provocada artificialmente (equivalente a 1030 mm de água)u 

Resultados semelhantes foram observados por SPENCER (1957) e 

HUMPHEREY8 & PRITCETT (1971). No tratamento se com, 

provavelmente essa lixivia,lo por fluxo de massa foi menos 

intensa (os valores de P elo mais baixos e diminuem 

I"~ i;'p i d :::\ml;.~n t (-l: ) igualando-se i testemunha), devido a retBn~io 

do P - H PO dentro do SC. A reduGlo da solubilidade do P 
, ~3 4 

pode diminuir sua fixaçio (ENGELSTAD & RUSSEl, 1975). 
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4.3.3~ ConcluB~e~ do ensaio 

a) a aplica;~c de gesso na forma de se nas 

condi;ôes experimentais, n~o provocou a lixivia;~o de outros 
.... +2 +3 

cátio'ns (I<, I"'lg nem.:.~ rHi:'u't:rali:zé.";~o do AI em 

pr'cl"undi dada; 

b) o K aplicado via se e provavelmente também 

o P, ficam retidos parcialmente dentro do SC, interagindo 

menos com o meio e sendo consequentemente lixiviadtis e 

liberados em menor intensidade e 

c) a metodologia adotada permitiu testar a 

tli pl!rtese' e explicar suficientemente bem os resultados 

obtidos. 



Quadre 8 - Resultados de An'lise de Terra de Ensaio de Lixivia,ic 

- Médias e Teste F 

M.O. P K Ca I~g Al H+M S T v 
% 'J9/cm3 ·,··--------·---------·----!íl€q/;. 00 I:m3-·-·---- .. -----------

T 
R 

M A 1- ~C CI 4,04 2,4(iA 34 O,33 0.95 0,2lr • O,388 4,l15 1,45 24 
( T 
O A 2- se SI 4.HI 2.52A 95 0.59 0,97 O,33 0,43A 4,22 1.89 6,12 29 
I ti 
A E 3- FS 4.13 2.57A 75 0,54 0,97 0,36 0,42A8 4,42 1,87 29 
S N 

T 4- TEST 4,19 2,54A 5 0,iB 0,91 0,33 0,373 4,16 1.41 5,57 25 
o 
S 

O.M.S. (0.43) (0,05) 
:fl! 1Il! lHf * 

III 

% 

22 

22 

20 

21 

F - TRATA L4iNS 0,HNS 12,47 34,59 0,33NS 2,00NS 6,55 2,1.3NS 4,OO 2,0B145, 2,U,NS 0,32NS 

P 1 4,32 
R 
o 2 4,19 

M F 
t U 3 4,0ll 
j) N 
I f) 4 3,9B 
A I 
S o 5 3,97 

A 
o 6 4.03 
E 

7 4,38 

D.M.S. 
** 

F - PROF 17,35 . 
n 

F - TxP 4,64 

* TUKEY 5% 

** TUKEY 1% 

2,43A 173 0,76 L:1B 

2,50A 87 0.62 0,8(, 

2,49A 64 0,51 0.77 

2,54A 7 0,30 0.72 

2,55A 6 0,23 0,75 

2,56A {, 0,21 0,87 

2.5GA 5 0.24 j ,12 

(0.14) 
** *" ** 

i,39NS 12,37 13,35 17,72 

* ** U 

1,1.0NS 2,O5 2,94 5,33 

._-----......... - .. ----' -"-'~ 

o ,i14 0,40A 3,93 2,47 6,4i 37 16 

0,32 0,43A 4.39 1,(10 6,20 29 20 

0.29 0,42A 4,54 1,60 6,15 25 2j. 

0,2& 0.41A 4,62 1.27 5,B9 21 25 

0,27 iL41A 4,67 1,25 5,92 21 26 

0,32 0.,39A 4,59 1,39 5,98 24 2a 

0,44 0,328 3,80 l., 00 5.60 32 16 

(O,O4) 
H ** H ** H ** !t* 

15,06 \5,84 1L44 1.9,17 3,95 20,53 12,Bl! 
lU! lfII *lI la ** ** 3,l.? i,6?NS 3,30 5,?'? 2,Ü4 4,76 3,10 



Quadro 9 - Resultados da An'llse de Terra do Ensaio de Lixlviacio 

com 

Tratamentos e Profundidade 

P R O F UNO I D A D E 
2 3 4 S 7 

- ----------_ ...... _--- ... _---------------------------- --_ ... _--_._-------------------------

se el 
,'-' 
::::; SC SI 
~ FS 
:~~ TEST 

t."-:' 
I!I 
'-' 

oS' 
05> ..... 

",," ''0'-
cu 
151 

se CI 
se SI 

FS 
TEST 

SC CI 
se SI 

f'S 
'. Tt:ST 

----,._-----

r."'J 
!5 
w 

$ 
<$O 

,'ti .-t 
I:'..:r'-!;o. 

0.' 
OII!I 

se Cf 
SC SI 

FS 
TEST 

se CI 
se SI 

FS 
• TEST 

4,1!lABb 
4,S5Aa 
4. 49Aab 
4,0BDa 

163Aa 
256Aa 
28Ma 

5Ab 

0,56Ab 
1.22Aa 
l,HAa 
0,14Ah 

1,2BAb 
2,20Aa 
!.04ABb 
0,91Ab 

0,1SSb 
0,46Aa 
0,4iABa 
0. 32Aab 

3.S8Bb 3.0BBb 
4,40ABa 4, 103Cai} 
4, 35Aa 4.23ABa 
4,13Bab 4,053ab 

43ABab 
169Aa 
131ABab 

5Ab 

0. 50Abr. 
0,93Aa 
0.tlSAab 
0, 17Ac 

0.72Ba 
0,B7BCa 
j,00ABa 
0,84Aa 

i3Abb 
147Aila 

89t1.b 
SAi) 

0,3l.Ab 
0.03A3a 
0,7MBa 
0,1Mb 

0,648a 
0.7'53Ca 
0.G9ABa 
0,B3Aa 

0,22Bb 0,22Ba 
0.3BABa 0.31SCa 
0,40ABCa 0,333CUa 
0,30Aab 0.2?Aa 

3,903a 3,98Ba 
3,93Ca 3, URCa. 
3,9BSCa 3,BOCa 
4,13Ba 4,t53a 

5Ba 
9Ba 
7Ha 
Ma 

0,26Aa 
0,40aCa 
0,35BCa 
0,17Aa 

0.74Ba 
0,54Ca 
0,76Ga 
0,B4Aa 

0,27Ba 
0,2iC<l. 
0.26Da 
0.2?Aa 

5Ba 
63a 
bOa 
Ma 

0.22Aa 
0.23Ca 
0.23Ca 
0,19Aa 

0,WBa 
0,56Cil. 
0,S2Ba 
0,?4Aa 

0,263a 
0.21Ca 
0,27CDa 
0,33Aa 

4,00Da 4,40Aab 
3,95Ca 4. 40ABab 
3,93BCa 4.iSABeb 
4,23AHa 4,50Aa 

5Ba 
63a 
6Ba 
6Aa 

0,2l.Aa 
0.23Ca 
0.20Ca 
0,21Aa 

0,79Ba 

SDa 
5Ua 
(.Ba 
bAa 

0.24Aa 
0,2'5Ca 
0,2l.CCa 
0,23Aa 

i.0l.ADa 
0.77ar.a 1,058il. ... 
0,95ABa 1, 34Aa 
0,95Aa 1,03Aa 

0,2S'ABa 0.40Aa 
O,3081;.1 0,45Aa 
0,34BCOa 0,50Aa 
0,34Aa 0. 40Aa 

- As letras maiúsculas indicam difenmç:a si~nifjcat iva na horizontal <TUKEy'5%) 

- As letras lIlinúsculas indicaRl difel"e"':'iJ. ~igni l'icat Iva na vertical nUKEY ~%) 

continlJa 

~::n t '" <f: 
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continllacão 

ri I' , . ... Quadro 9 - Resultados da An'lise de Terra do Ensaio _8 _IXIVlaçao 

.... I~ (~li> \.11 t: :;:\ d Olii (~ ()IU 
• L "., 
11'Ir.: ('7:I":;,I.r.;..,1.0 

Tratamentos e Profundidade 

P R O f U N D I D A O E 
i 2 '3 4 5 7 

C2 se CI 4,24BCa 5,37Aa 4, 96A3a 4,f.l3ABa 4,71ASab 4, 77ABab 3, 64Cab 
4:: se SI 3,72 aCa 3,92BCb 4,35ABCa 4,SBA3a 4,97Aa ' 4,40ABCab 3,ó4Cab 
:t: .... ' 4,71Aba : :c;' FS 3,53Ca 3.943Cb 4,27ABCa 4,9f,Aa 5, 09Aa 4. 47ABa 

~TEST 4. 24ABa 4,:J6A3b 4,60Aa 4.3óA:Ja 4, 04Aijb 4.07A3~ 3,473b 

U'I 

*~ SC CI 2,0l.Abc 1.44ABbc 1,27ABa 1, 26Aba L 178a L2SABa 1.70A9a n:< .... 
0:0 <$o 

1lJ~ SC SI 3,95Aa 2,i8Bab LBBBCa 1,15Ca L0Sea L30Ca 1,75B~a 'o ....... • 
rtI :-: FS 2,5Mb 2,2CABa I,99ABCa i.3bCa 1,3ICa L 49BCa 2, '-0ABCa 
15! IS!I I 

g J. TESI 1, 37Ac L31Ac L2BAa l.,30Aa 1,4,sAa 1,50Aa i,6Ma 

, 
M i SC CI 
2l, ' 

6.26Mb 6,BiAa b,23ADa &,09ABa S/aSAna 6, 06ABa 5,33Bb 
0:." ~ : se SI 7.67Aa 6.0?lla 6.23ãa 5,743a 6,023a S.6?9a S,39Bab 
..... & ' 

b.09Ab 6.22Aa 6, 25Aa b,07Aa 6,27Aa b.5f.)Aa b,57Aa . 0:.,' ~ : FS 
o- ' 

rM I IESI 5.61Ab 5,67Aa S,3BAa 5,,sóAa 5.S1Aa 5,57Aa 5,13Ab 

;,-I! 
:::> se CI 3iABbc 21ABb 20Bb 2iAba 20Ba 22ABa 32Aa o te ~ SC SI 5iAa 369a 26~C[)ab 200a iBOa 23CDa 32~Ci! I'd !SI 

Lo R' =' .,., tS 42Aab 37Aa 32Mla 23Ba 21Ba 233a 32ABa ...... 
I'd I:i TEGT 25Ac 23Ab 22Ai:1.b 23Aa 32A~ 1:"'-:1 27Ai.\. 27Aa o.. 

!t-~ o liIl 

;; o ' se CI 20Aa 24Aa 23Aa 23Aa 25Aa 23Aa 1.l.Aa 
trtl '-' • se SI 90b 17C[)a 213Ca 29A9a 33Aa . 2aAOa 17CO.l. ........ .:: I rtI-

1:1 ~ FS i.SBab 1lABa 19ABa 24Aa 25Aab 23ABa 17ABa 
&i ~ I TE8T 22Aa 24Aa 22Aa 24Aa 22Ab 20Aa i6Aa. 

.--------------------------------.;..-----------------------------------------_._----

- As letras maidsculas indicam díFerenca significativa na horizontal (TUKEY 5X; 

- As letras llIin,l!:iCl.llas indicam diferença signif-ir:~.tiva na vertical <TUKEY 5i.) 
--- - ~. -.----_ ..... ~ " .. _-,- --, .. ----.--_.- ... _.' .... 
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5. CONCLUS~ES 

Como conclus~e~ gerais dos três ensaios 

podemos citar: 

a) o se n~o se comportou como um Fertilizante 

de Solubilizaç~o Lenta, porém n~o contribuiu negativamente 

na produ~~o das plantas; 

b) a ~plica~~o de micronutrientes via se é 

eficiente e viével; 

c) o efeito do modo de aplica~~o dos 

micronutrientes restringe-se a um cultivo. A aplica;~o de 

micronutrientes via SC apresenta vantagens em relaç~o à 

aplicaç~o no solo apenas no primeiro cultivo; 

d) a aplicaç~o de gesso na forma de se n~o 
+ 

provocou a lixiviaç~o de K ou Mg 
+3 

neu~raliza~~o do AI em profundidade e 

+2 
do solo nem a 
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e) o se provoca a4mentos do teor de P, Ca e 

s - SO no $010, pelo meno~ pró~imo ~o local de aplica~~o. 
4 
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