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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho ê o estudo do comportamen

to do fÕsforo em solos incubados com vinhaça. 

Para a montagem do experimento. foram utilizados dois di

ferentes tipos de solos (Regossol serie Sertãozinho e Latossol série Ira

cema) onda, de acordo com o tratamento, foram incorporados fosfato solú

vel, fosfato insolúvel, vinhaça e ãgua. Periodicamente retirou-se amos

tras de cada tratamento nas quais foram determinados pH, fÕsforo solúvel 

em H
2
so

4 
0,05N e as diferentes fonnas de fÕsforo de acordo com a metodo

logia proposta por CHANG e JACKSON (1957a). 

Com os resultados obtidos pode-se concluir que: 

- O fosfato solúvel tem diferentes destinos dependendo do

tipo de solo onde ele e aplicado. No Regossol que e um solo com baixo 

teor de Fe2o3 livre o fÕsforo precipita-se preferencialmente como compos

tos de aluminio. tio Latossol que ê um solo com alto teor de Fe?O� livre 
� � 

o fosfato aplicado e encontrado como compostos de fÕsforo e ferro.
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- A adição de vinhaça não modifica as transformações que

ocorrem com o fosfato so1Üve1 aplicado ao Regossol, porem a aplicação con 

junta de vinhaça mais fosfato solúvel ao Latossol faz com que o nivel de 

fosfatos de cãlcio que são as formas mais solúveis de fosfatos sejam man

tidas por um tempo mais longo. 

- A adição de fosfato insolúvel (fosfato natural) aos so

los do experimento aumentou o nivel das formas de fÕsforo ligadas ao cãl

cio, o que e de se esperar devido ao fato do fosfato natural usado no ex

perimento ser um fosfato de cãlcio. Com o decorrer do tempo esse fosfato 

passa para as formas menos solúveis de P-Al e P-Fe, independente do tipo 

de solo. 

- A adição conjunta de fosfato insolúvel (fosfato natural)

e vinhaça, aos solos do experimento conserva esse fosfato de câlcio adi

cionado por mais tempo como tal. 

ix 



1. INTRODUÇÃO

A importância do fósforo na nutrição vegetal e animal ê fa

to plenamente reconhecido devendo-se entretanto, ressaltar que o suprimen

to desse elemento encontra-se no solo. 

A quantidade total de fósforo nos solos ê bastante variã

vel e pouco esclarece sobre a capacidade de fornecimento desse nutriente 

aos vegetais, ur,sa vez que a maior parte do fÕsforo do solo encontra-se nu

ma condição não assimilâvel pela planta, principalmente nos solos tropi

cais que tem alta capacidade de fixação de fosfato (CATANI. 1969). Desse 

fato decorre a necessidade da adição de fertilizantes fosfatados aos solos 

e, como consequência, o consumo de adubos fosfatados pela agricultura bra

sileira, vem aumentando a cada ano. Segundo boletim informativo da ANDA 

(1978) em 1977 foram consumidas 1.533.502 toneladas de P
2
o5 na forma de di

ferentes fertilizantes fosfatados, sendo que deste total 31% ê de produto 

importado. Todavia, ê preciso considerar que, no caso da produção de 

P2o5, o Brasil possue em exploração duas reservas de rocha fosfãtica; em

uma delas, toda a produção de concentrados obtido ê empregado no processo 



2. 

de solubilização; na outra, parte do minêrio ê vendido para a aplicação di 

reta ao solo (menos de 7% do total do consumo de fertilizantes fosfatados) 

e parte ê encaminhada para o fabrico de fertilizantes fosfatados solúveis, 

sendo que essa solubilização faz uso de matéria prima importada (GONÇALVES, 

1977, ANDA, 1978). 

A importância de tais dados para a economia brasileira 

ressaltada quando se considera que nossas reservas de fosfatos naturais, 

poderiam perfeitamente atender nossa demanda se não houvesse o problema 

da baixa solubilidade desses materiais quando adicionados ao solo. 

A influência benefica da matéria orgânica do solo (natural 

ou incorporada} sobre a solubilização de fosfatos tem sido registrada pela 

literatura (STANFORD e PIERRE, 1953; BEAR, 1964; MALAVOLTA, 1967; BUCKMAN 
l 

e BRADY, 1968), podendo-se desta maneira supor que, havendo uma fonte dis

ponivel de matéria orgânica teriamas um processo para aumentar a disponib1 

lidade de fosfato. 

As destilarias de ãlcool ou aguardente produzem como prin

cipal residuo a vinhaça que tem sido uma constante preocupação dos orgaos 

responsãveis pelo controle da poluição. Tendo em vista o programa govern2_ 

mental denominado Plano Nacional do Ã1coo1,quando a produção de 8.000.000m3

de ãlcool for atingida, serão produzidos tambem 104.000.000m3 de vinhaça o 

que equivale ã demanda bioquimica de oxigênio (BOD) gerada por uma popula

çao de 77.037.036 habitantes (GLORIA, 1977a) evidenciando como ê proibiti

va a ideia do despejo desses residuos nos cursos dâgua. 
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Dessa maneira aliou-se os dois prohlemas acima descritos e, 

usando-se como fonte de matêria orgânica a vinhaça procurou-se verificar 

seu efeito sobre o fÕsforo do solo (natural ou incorporado, na forma solú

vel ou inso1Üvel ). 

GLORIA e MATTIAZZO, (1976a); GLORIA e MATTIAZZO, (1976b),v� 

rificararn que em condições de laboratõrio, em experimentos tipo Neubauer, 

não houve efeito que evidenciasse o aumento da disponibilidade do fÕsforo 

em solos onde foi adicionada vinhaça. Uma vez que tais resultados foram 

opostos ao que se poderia esperar face aquilo que consta na literatura ã 

respeito dos efeitos da matêria orgânica sobre a disponibilidade de fosfa

to do solo, pretendeu-se contribuir para o esclarecimento das transforma

ções que ocorrem nas formas de fosfato do solo, apõs a aplicação de vinha

ça, realizando este trabalho. 



2. REVISÃO DA LITERATURA

Para facilidade de apresentação a revisão da literatura 

apresentada abordando os aspectos principais do assunto, isoladamente. 

4. 

e 

2.1. Formas de fÕsforo no solo e fatores que influenciam seu comporta

mento 

' 2.1. l. Efeito do pH no fÕsforo do solo 

O fÕsforo inorgânico ocorre nos solos como ânion dos quais 

o principal e o ânion dihidrogênio fosfato (H2Po;). o citado ânion ê de

rivado do ãcido fosfÕrico, um ãcido triprÕtico cujas reaçoes e constantes 

de ionização são representadas como se segue (PRATT, 1966).

H3Po4 - H+ + H2Po4 Kac1 = 7,6.10 -3

H2Po4 � H+ + HP02- -8Kac2 = 6, 3. 10 

2-
-+ H+ + P03- -13HP04 4 

Kac
3

= 4 ,8. 1 O 
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Como se pode verificar apenas a primeira ionização do ãci

do fosfÕrico ocorre com relativa facH idade e portanto, numa solução aquo

sa do citado ãcido a forma predominantedependerã do pH do meio. Ern valo

res de pH inferiores a 2,1 a forma dominante de fôsforo solúvel ê H3Po4;
3- - 2- -

em valores de pH superiores a 12,3 a forma P04 e dominante; HP04 e do-

minante no intervalo de pH de 7,2 a 12,3. Portanto na faixa de pH da mai.2, 

ria dos nossos solos (4 a 7) o que predominam são os ions H2Po4 e 

sendo que as plantas absorvem preferencialmente os ions H2Po4
1966; TISDALE e NELSON, 1966; MALAVOLTA, 1976; GLnRIA, 1977b). 

HP02-4 

(PRATT, 

Tudo o que foi visto sobre pH e formas de fÕsforo pressupoe 

a ausência de ions ferro, alumínio e cãlcio, uma vez que em função do pH e

da concentração dos citados Tons presentes no solo poderã haver formação 

de compostos pouco solÜveis de fÕsforo (PRATT, 1966; TISDALE e NELSON,

1966; GLORIA, 1977b).

Com relação ã solubilidade dos compostos de fÕsforo pode-se 

dizer que a exceção dos fosfatos de metais alcalinos e fosfatos diãcidos 

de metais alcalino terrosos, todos os demais fosfatos são insolüveis(PRATT, 

1966). 

2.1.2. Formas de fÕsforo nos solos 

A ocorrência de fÕsforo no solo pode ser resumida da se-

guinte maneira: 
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- fÕsforo inorgânico: incluindo o fÕsforo do material inor

gânico de origem, fÕsforo de baixa disponibilidade pela fixação do solo 

e o fÕsforo presente na solução do solo.

- fÕsforo orgânico do solo: que inclue todas as formas or

gânicas de fÕsforo inclusive a fração constituinte do "esqueleto" dos mi• 

crorganismos. 

2.1.2.1. FÕsforo inorgânico: 

A principal caracteristica dos compostos de fÕsforo ê a ba_i 

xa solubilidade (HSU e JACKSON, 1960; BEAR, 1964; PRATT, 1966; PHILLIPS e 

WEBB, 1973) e isso explica o fato do fÕsforo predominar no solo na forma 

inorgânica insolúvel e, nestas condições, pode aparecer sob forma de dife

rentes compostos sendo que, para solos ãcidos, como ê o caso de solos tro

picais, estão em evidência as seguintes (MALAVOLTA, 1.976). 

denominação fÕrmula 

fluorapatita Ca1o(P04)5
F2

cloroapatita Ca
10(P04)6Cl2

hidrox i apat ita Ca1o(P04)6(0H)2

oxiapatita ca10(P04)6o

strengita Fe(OH)2H2Po4

variscita Al(OH)2H/04



denominação 

vivianita 

taranakitas 

fosfato tricálcico 

fosfato bicãlcico 

fosfato monocãlcico 

fÕrmula 

+ + M = NH4 ou K

7. 

Os fosfatos de câlcio são as formas mais solúveis dentre as 

formas inorgânicas de fÕsforo e tendem a reverter ãs formas menos solúveis 

de fosfatos de ferro e aluminio em solos âcidos, e este fato, somado ã sua 

maior disponibilidade ãs plantas mantêm baixo o niveJ de fosfatos de cã1-

cio nestes solos. Dessa maneira fosfatos de ferro que são as formas me

nos solúveis de fÕsforo tendem a se acumular nos solos âcidos ãs custas 

das formas mais solúveis de fÕsforo e que são respectivamente fosfatos de 

câlcio e fosfatos de aluminio (MALAVOLTA e PELLEGRINO, 1954; CHANG e 

JACKSON, 1957b; CHANG e JACKSON, 1958; CATANI e PELLEGRINO, 1960; HSU e 

JACKSON, 1960; YUAN �ili..!., 1960; CHANG e CHU, 1961; GRÃCIO e LIMA, 1962; 

CHANG e JUO, 1963; VOLK e McLEAN, 1963; CATANI e GLORIA, 1964; CATANI e

BATAGLIA, 1968; CATANI, 1969; JORGE e VALADARES, 1969; SHERMAN, 1971; FER-

REIRA, 1973; PASQUAL, 1973; BAHIA FQ., 1974; CAVALCANTI, 1974; ENWEZOR, 

1977). 
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A partir desse fato tem sido bastante estudadas as reaçoes 

do ion fosfato que podem ocasionar a chamada "fixação do ânion", isto ê, 

a passagem do fosfato de fonnas solúveis para formas insolúveis de fosfa

to. As atuais evidências (CHANG e CHU, 1961; HSU, 1964; HSU, 1965; PRATT, 

1966; TISDALE e NELSON, 1966; BITTENCOURT e ZAMBELLO, 1973; BITTENCOURT e 

MONTANHEIRO, 1975) levam a admitir que tal fenômeno ê devido a um proces

so em duas etapas: primeiro uma adsorção tipica e posteriormente devido ã 

maior proximidade entre os ions e maior concentração, uma reação de fixa

çao, atravês da formação de compostos pouco solúveis de fÕsforo. 

Embora a fração de fÕsforo que estã ligada ao ferro e alu

minio, tenha a condição de mais baixa solubilidade e portanto pouca dispo

nibilidade pará os vegetais deve ser salientado que o fÕsforo em tais con

dições não e totalmente in�isponlve1 para as plantas de forma que um solo 

com elevado teor desses fosfatos apresenta um potencial de fornecimento do 

elemento que não pode ser desprezado principalmente quando se considera o 

ciclo vegetativo da planta e o tempo decorrido desde que o material fosfã

tico e adicionado ao solo (PINTO, 1974; BITTENCOURT e GOMES, 1975; BITTEN

COURT et a 1 i i , 1977) • 

Os fosfatos recêm precipitados como fosfatos de ferro, fos

fatos de aluminio e fosfatos de cãlcio são amorfos e nessa condição eles 

podem ser absorvidos pelas plantas, porêm o envelhecimento desses fosfatos 

provocarã a sua cristalização e nestas condições sua disponibilidade ê pr! 

ticamente nula {SHAPIRO, 1958; LAVERTY e McLEAN, 1961; BITTENCOURT e MON

TANHEIRO, 1975). 
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Alguns autores, incluem tambêm na fração inorgânica de fos

fato a chamada fração oclusa, constitulda principalmente de fosfatos de 

ferro e aluminio presos (oclusos) em concreções de Õxidos hidratados de

ferro, cujo conteúdo depende, em qualquer tipo de solo, do pH, da quanti

dade de Õxidos hidratados de ferro e fosfato presentes e do tempo de rea

ção (idade do solo) (CHANG e JACKSON, 1957a). Desde que o processo de 

oclusão e demorado, os solos mais velhos e mais intemperizados tendem a 

conter um nivel mais alto de formas oclusas de fÕsforo. Os solos com bai

xo conteúdo de fÕsforo ocluso, de acordo com CHANG e JACKSON (1958), sao 

invariavelmente areias quartzosas com praticamente nenhum Õxido de ferro. 

Esse fosfato ocluso e de pouca ou nenhuma utilidade para as plantas 

(STREL 1 CHENKO, 1973). 

2.1.2.2. FÕsforo orgânico: 

O conteúdo de fósforo orgânico em solos e bastante variãve1 

podendo estar situado numa faixa que vai desde 1 ate 90% do fósforo total 

(BREMNER, 1956; ENWEZOR t 1966; GREB e OLSEN, 1967; BORNEMISZA, 1966; BOP

NEMISZA e IGUE, 1967; BORNEMISZA et alii, 1967; BUCKMAN e BRJ\DY, 1968; JOP 

GE e VALADARES, 1969; ENWEZOR, 1977). 

O fÕsforo orgânico do solo aparece sob três formas princi

pais (fARES il !.Ui, 1974; MALAVOLTA, 1976): 

- ãcidos nuc1eicos e nucleoproteinas, compreendendo de 2

atê 10% do fÕsforo orgânico total e podem liberar seu fosfato pela ação de 

microrganismos. 
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- fosfo1ipideos - São triglicerideos do tipo da gordura no

qual os grupos hidroxilos do glicerol estão esterificados por compostos 

contendo fÕsforo. Segundo MALAVOLTA (1976) esses compostos correspondem a 

cerca de 2% do fÕsforo orgânico total, todavia FARES il alii (1974) dizem 

que esses compostos podem atingir ate 50% do fÕsforo orgânico total. 

- ãcido fitico e seus derivados - O ãcido fítico ê um hexa

fosfato de inositol que tem os 12 hidrogênios substituiveis e capazes de 

formar sais sendo que os sais de cãlcio e magnésio são insolúveis. Esses 

compostos podem ser hidrolizados por microrganismos no solo, liberando foi 

fatos que podem ser disponiveis ãs plantas (HANCE e ANDERSON, 1963 citado 

por FARES il .tlii, 1974). 

Desde que as plantas não absorvem fÕsforo orgânico, ou ab

sorvem pouco, (PRATT, 1966; TISDALE e NELSON, 1966; VAN DIEST, 1968a) essa 

forma de fÕsforo sõ seri benéfica para as plantas depois de sua passagem 

para formas minerais. Essa mineralização, depende de um grande número de 

fatores que podem ser reunidos como se segue {THOMPSON� alii,1954; BIRCH, 

1961 ; HALSTEAO, 1963; HANNAPEL et a l ii , 1964; SORNEM I SZA, 1 966; ENWEZOR, 
--

1966; VAN DIEST, 1968): 

- Conteúdo de umidade do solo

- Temperatura

- Aeração

- pH

ª Conteúdo de fÕsforo do substrato

- Fertilizantes



11. 

A grande maioria dos trabalhos realizados sobre fÕsforo or

gânico no solo, observa que seu destino permanece desconhecido. Somando

se a isso a existência de numerosas formas bio1Õgicas de fósforo orgânj_ 

co no solo e especialmente a presença de frações de fÕsforo não identi

ficadas, resulta no desenvolvimento de numerosas técnicas de extração e 

anâlise sendo que o método de SAUNDERS e WILLIANS (1955), também conhe

cido como método de calcinação e o mais empregado por sua simplicidade e 

facilidade, entretanto, assim como os demais sofre restrições quanto a 

sua precisão, restrições estas que de acordo com IPINMIDUM (1973) e FARES 

!!.!!ii. (1974} são as seguintes: 

- O fÕsforo orgânico pode sofrer hidrÕ1ise durante a extra

çao ãcida do solo não calcinado. 

- Aumento da solubilidade do fÕsforo inorgânico pela calei-

naçao. 

- Remoção incompleta pelo extrator, do ortofosfato liberta

do na calcinação. 

- Degradação incompleta dos fosfatos orgânicos calcinados.

Essas restrições são todas no sentido de subestimar os va

lores obtidos na anãlise do fÕsforo orgânico. 
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2.2. Efeito da vinhaça e de outras fontes de matéria orgânica aplicadas 

aos solos 

ALMEIDA (1952), PONTES (1959), GLORIA �!lii (1972), GLO

RIA et alii (1973), ARAUJO et alii (1976), RODELLA e FERRARI (1977) reali

zaram estudos acerca da composição da vinhaça e, dos dados obtidos, nota

se que, independentemente do tipo de matéria prima que lhe deu origem ela 

pode ser definida como um res1duo liquido orgânico. 

GLORIA (1976) num estudo acerca do emprego da vinhaça para 

fertilização apresenta a composição media de diferentes tipos de vinhaça a 

saber: 

�/m3

Carbono (C) 

Nitrogênio (N) 

FÕsforo (P2o5)

Potãssio (K20)

Cãlcio (CaO) 

Magnésio (MgO) 

Enxofre 

Matêri a 

Relação 

pH 

(SO�-) 
-

. organ,ca 

C:N

Mosto de 
melaço 

19,2 

1,2 

0,2 

7,8 

3,6 

1,0 

6,4 

63,4 

16,0 

4,9 

Tipo de vinhaça 

Mosto Mosto de Mosto de 
misto caldo mandioca 

11,5 5,9 10,2 

0,7 0,3 0,5 

0,2 0,2 o, 1 

4,6 1 ,2 4,7 

1 ,7 0,7 l ,3

0,7 0,2 0,7

3,7 0,6 3,2

38,0 19,5 32,9 

16,4 19, 7 20,4 

4,6 4,3 
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Por estes dados pode-se observar que a vinhaça alem do alto 

teor de matéria orgânica apresenta um conteúdo relativamente elevado de 

certos ions dos quais se destacam, potãssio, sulfato e câlcio respectiva

mente. 

Portanto, a adição de vinhaça ao solo tendo em vista a sua 

composição, corresponde em primeiro lugar a uma fertilização orgânica, de

vendo ser esperados todos os efeitos que lhe são atribuidos e que podem 

ser reunidos como se segue: 

2.2.1. Efeito no pH do solo 

De acordo com TISDALE e NELSON (1966), MALAVOLTA (1967), 

BUCKMAN e BRADY (1968), o processo de decomposição de materiais orgânicos 

adicionados aos solos envolvem a liberaçãq de ãcidos orgânicos e inorgâni

cos que seriam responsãveis pelo desenvolvimento de GOndições ãcidas nes

ses solos. 

EIRA e CARVALHO (1970) estudando as variações de pH durante 

a decomposição de diversas fontes de matéria orgânica (composto, palha de 

cana, torta de algodão e glucose), por microrganismos do solo observaram 

que com o decorrer do tempo havia elevação do pH do solo e, das fontes de 

matéria orgânica estudadas, apenas a glucose causava decréscimo no pH. 

Esse mesmo efeito foi observado por GLORIA et tl.:!,l (1976), 

GLORIA e �ATT!AZZO (1976), usando como fonte de matéria orgânica torta de 

mamona e residuos de usinas de açúcar e destilarias. 
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ALMEIDA� 2.l.ii (1950), ALMEIDA et alii (1951) realizaram 

estudos acerca do efeito da adição de vinhaça no pH do solo e surpreende

ram-se com o fato de haver elevação no pH do mesmo, apesar da acidez da vj_ 

nhaça. Resultados semelhantes foram obtidos por GL�RIA e MATTIAZZO (1976a) 

em experimentos de incubação onde observaram que pela adição de vinhaça o 

pH do substrato (solo+ areia) inicialmente caia (de 5,3 para 4,3), mas d! 

corridos 10 dias voltava ao nivel original e dai por diante crescia, po

dendo, em função do tempo e principalmente do volume de vinhaça aplicado 

atingir valores superiores a 7,0. 

2.2.2. Efeito na disponibilidade de fÕsforo do solo 

SHAPIRO (1958), BEAR (1964), TISDALE e NELSON (1966}, MALA

VOLTA (1967), BARBER (1968), BUCKMAN e BRADY (1968), SINHA (1972), MALA

VOLTA (1976), relatam trabalhos em que a influência da materia orgânica s� 

bre a solubilização de fosfatos no solo se fez sentir através do forneci

mento de ãcidos orgânicos capazes de solubilizar fosfatos ou ainda atra

vés da complexação de cãtions metãlicos por radicais orgânicos com a con

sequente liberação de fosfatos. 

LARSEN (1968), observou que quando um fosfato inso1Üve1,tal 

como hidroxiapatita, ê formado na presença de matéria orgânica ele tem um 

diâmetro de particula muito menor do que aquele formado em ausência de ma

téria orgânica, o que aumentaria a solubilidade do fosfato formado em tais 

condições. Saiientava ainda não ter explicações claras para explicar esse 

fato. 
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Outros autores, entretanto, tem dedicado maior atenção ã re 

lação entre conteúdo de matêria orgânica dos solos, microrganismos e solu

bilização de fÕsforo nesses solos. Nestes trabalhos a matéria orgânica 

tem sua principal importância no fato de ser fonte de energia para o dese� 

volvimento de microrganismos do solo. 

De acordo com KAILA (1949), DALTON et alii (1952), WAKSMAN 
--

(1952), STANFORD e PIERRE (1953), POCHON e BARJAC (1958), ALEXANDER (1961), 

BEAR (1964),DOMMERGUES e MANGENOT (1970), OTHIENO (1973), a solubilização 

de fosfatos por ação de microrganismos pode ser devida a diversos mecanis

mos: 

- pela influência direta ou indireta de microrganismos hã

produção de âcidos orgânicos e inorgânicos capazes de solubilizar fosfatos. 

- pela influência direta ou indireta de microrganismos hã

produção de certas substâncias orgânicas que são capazes de complexar cã1-

cio, ferro e aluminio, de fosfatos libertando o citado ion na solução do 

solo. 

- microrganismos são capazes de utilizar formas insolúveis

de fÕsforo transformando-a em compostos orgânicos, chamados genericamente 

de fÕsforo microbiano. Esse fÕsforo, posteriormente, ê liberado sob for

mas capazes de serem absorvidas pelos vegetais. 

EIRA e CARVALHO (1968) e CARVALHO�� (1969), fizeraM 

estudos visando a determinação dos microrganismos capazes de solubilizar 

fosfatos em solos tropicais e encontraram que enquanto as bactérias 
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apresentam pequena capacidade solubilizadora, os fungos apresentaram solu

bilização muito boa, notadamente o fungo Aspergillus Niger. Tais resulta

dos são entretanto, contrãrios aos obtidos quando se trabalha em regiões 

temperadas onde se observa que as bactérias apresentam capacidade so1ubi1i 

zadora maior que a de fungos (MOREAU, 1959). Para essas regiões, inclusi

ve, jã existem técnicas de aproveitamento de fosfatos insolúveis pela ino

culação dos mesmos com fosfobacterinas {bactérias solubilizadoras de fosf!_ 

tos) o que aumenta sensivelmente a produção de centeio, arroz, moranguei-

ro, ervilha, trigo e cevada. ZAK e MUKHUTDINOV (1964); ZAREMBA 

(1966); BARBER e LOUGHMAN (1967); BAJPAI e SUBBA-RAO (1971). 

et alii 
--

No que se refere ã solubilização de fosfatos por fungos de

ve-se dar importância particular ãs associações entre fungos e ralzes de 

plantas chamadas associações micorrizicas. Essas associações seriam res

ponsâveis por uma maior absorção de fÕsforo pelas plantas em função de uma 

maior ãrea de absorção formada pelas hifas do fungo. {SUBBA-RAO e BAJPAI, 

1965; RAMOS !!_ !!.:!.i, 1968; GRAY e GERDEMANN, 1969; HENDERSON e STONE, 1970; 

MEJSTRIK, 1970; ROSS, 1971; JACKSON _il !lii, 1972; ROSS e GILLIAN, 1973). 

BARBER (1968), verificou que em solução nutritiva, quando a 

concentração de fÕsforo no meio estã abaixo de l ppm de P, microrganismos 

fora e na raiz absorvem fÕsforo e incorporam-no principalmente em ãcidos 

nuc1eicos reduzindo a quantidade disponivel ãs plantas. Em altas concen

trações de fÕsforo a extensão desse efeito ê menos pronunciada porém nao 

pode ser considerado insignificante uma vez que uma absorção de luxo de 

fÕsforo ocorre quando microrganismos crescem num meio com alto teor desse 
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elemento. Essa absorção de luxo jã havia sido observada por WAKSMM (1924) 

citado por ENWEZOR (1966). 

Quando um fertilizante fosfatado solúvel e adicionado ao 

solo, ele rapidamente perde sua solubilidade devido principalmente a fi

xações de natureza química e bio1Õgica. Das duas, a fixação quimica tem 

recebido maiores atenções como bem atestam o número de trabalhos publica

dos a esse respeito, porem fixação biolÕgica, frequentemente referida como 

imobilização pode ser de importância especialmente quando se incorpora ma

teriais orgânicos ( solos sem fertilização fosfatada suplementar e, mesmo 

quando essa fertilização e aplicada a imobilização pode ser de importância 

superior à fixação quimica porque resu1 ta numa completa "perda II do fÕsforo 

imobilizado (KAILA, 1949; ENWEZOR, 1966). EN�/EZOR (1976) salienta que a 

rapidez da imobilização e a relação entre mineralização e fÕsforo orgânico 

formado pode determinar efeitos a curto e a longo prazo desse fenômeno, is 

to ê, durante a decomposição do material orgânico adicionado ao solo hã uma 

intensa absorção pelos microrganismos do fÕsforo solúvel adicionado ao solo. 

Com o decorrer do tempo (12 semanas) jã se pode observar a mineralização do 

fÕsforo. Como fonte de matêria orgânica, o autor usou grama seca, grama 

moida e palha de ervilha. 

Alêm da concentração de fÕsforo, outros fatores que influe� 

ciam a atividade microbiana são pH e fonte de matéria orgânica fornecida 

como substrato aos microrganismos (KAILA, 1949; ALEXANDER, 1961; BARBER, 

1968; LAI e OKAZAKI, 1970; BAJPAI e SUBBA-RAO, 1971a; ENWEZOR, 1976). 

Sob este segundo aspecto GLORIA et alii (1976) e GLORIA e 

MATTIAZZO (1976a} estudaram o efeito da matéria orgânica proveniente da 
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torta de mamona, bagaço de cana, torta de filtro e vinhaça (estes três Úl

timos residuos de usinas de açúca; e destilarias), na solubilização de fo� 

fatos no solo em experimentos de laboratôrio tipo Neubauer e concluíram 

que, nas condições experimentais não houve efeito benéfico das citadas fo� 

tes de matéria orgânica na solubilização de fosfatos no solo; o que conCO.!:, 

da com os resultados obtidos por JELNIC e HAJDUKOVIC (1965); BLACK e REITH 

(1972); NISHITA !:! alii (1973).

2.2.3. Efeito no poder de retenção de cãtions pelo solo 

VERDADE (1956) ; PRATT J 1966); TI SDALE e NELSON ( 1966) ;

BUCKMAN e BRADY (1968); VAN RAIJ (1969); JORGE (1972); WUTKE e CAMARGO 

(1972); MALAVOLTA (1976), são unânimes em afirmar que uma das propriedades 

quimicas da matéria orgânica de maior importância e sua alta capacidade de 

retenção de cãtions. 

VAN RAIJ (1969) estudando a capacidade de troca cati&nica 

da fração orgânica e mineral de solos tropicais observou, que a porcenta

gem média da CTC devida ã materia orgânica era de 74% em horizontes super

ficiais, decrescendo com a profundidade acompanhando o teor de matéria or

gânica. Ainda o mesmo autor observa que a maior capacidade de troca de rna

têria orgânica em solos com pH mais alto, podia ser devida, alêm da maior 

ionização de radicais carboxilicos e fenÕlícos, ã existência de melhores 

condições para a atividade microbiana e como consequência haveria ur.a

maior evolução da matéria orgânica do solo propriamente dita. 

GLORIA e MAGRO (1976) em estudos realizados na Usina da Pe

dra {SP) sobre a utilização agricola da vinhaça observou a e1evação da ca

pacidade de troca de cãtions dos solos tratados com vinhaça, elevação esta 
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proporcionada seja pelo aumento do teor de matêria orgânica do solo, seja 

pelo fornecimento de Tons ca2+ , Mg2+ e K+ t�ocãveis. Observações semelha!!_ 

tes jã haviam sido feitas por VALSECCHI e GOM ES (1954) e VALSECCHI (1955) 

no que diz respeito aos valores Se T (respectivamente soma de bases e to

tal de bases) de solos tratados com vinhaça. 

2. 2 .4. Efeito na população e atividade microbiana do solo

De acordo com WAKSMAN (1952); ALEXANDER (1961); BUCKMAN e 

BRADY (1968); STANIER !!:_!L!.! (1969); DOMMERGUES e MANGENOT (1970) os mi

crorganismos do solo são capazes de utilizar materiais orgânicos nele pre

sentes como fonte de energia e fonte de carbono para sintese de seu mate

rial celular. Ainda segundo esses autores desde que outros elementos nu

tritivos não estejam ausentes, o aumento no teor de materiais orgânicos do 

solo provoca um crescimento acentuado de sua população microbiana. 

ALEXANDER (1961) observa que a quantidade e tipo de matéria 

orgânica natural ou adicionada ao solo determina o tamanho e a espécie da

população microbiana que ele irã conter, por exemplo, o autor observou que

quando adubos verdes eram incorpor�dos ao solo, havia crescimento do núme

ro de bactêrias neste solo; colheitas maduras aumentavam a população de 

fungos e o uso de coberturas mortas aumentava indistintamente a população 

de fungos, bactérias e actinomicetos sendo esses aumentos proporcionais ã 

quantidade de materiais orgânicos adicionados. Essas observações 

posteriormente confirmadas por LA! e OKAZAKI (1970) e ENWEZOR (1976). 

foram 

BARBER ( 1968) e DOMMERGUES e MANGENOT (1970} salientam um 

outro fator que determina a espécie da popu1ação microbiana presente no 
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solo e esse fator e o pH do solo. Neste aspecto observam que os fungos d! 

senvolvem-se melhor em solos ãcidos que em solos neutros ou alcalinos. Es

sa predominância de fungos em solos com pH menor que 5,0 não e devido ao 

fato de que eles encontrem condições Õtimas de crescimento mas, ã redução 

da concorrência de actinomicetos e bactérias que suportam menos a acidez. 

ALMEIDA (1953); CAMARGO (1954) verificaram que a vinhaça 

quando aplicada a um solo aumenta espantosamente sua quantidade de micror

ganismos com predominância dos fungos Neurospora 1e.e.; Aspergillus !E.e,;�

nicillium !E,E_; Mucor ill. e Streptomices �- Ainda CAMARGO (1954) obse!. 

vou que quando a vinhaça e aplicada a um solo de alta fertilidade a eleva

ção no numero de microrganismos e maior comparativamente ao resultante da 

aplicação de igual volume de vinhaça em um solo de baixa fertilidade. 

Outros efeitos da matéria orgânica em geral; da vinhaça em 

particular quando aplicados ao solo são encontrados na literatura 

não são mencionados nesta revisão em virtude de não apresentarem interesse 

para a presente dissertação. 

Os efeitos da vinhaça aqui mencionados sao considerados co

mo decorrentes do potencial de corretivo orgânico que ela possue e sõ de-

vem ser encarados quando se aplica quantidades elevadas de resíduo ao so-

1o. De acordo com GLÕRIA (1977c) para doses da ordem e 30-50m3/ha de vi-

nhaça de mosto de melaço e de ate lOOm3/ha das vinhaças de mosto misto e

de caldo não se deve fazer tal colocação, pois nesses casos a adição da ma 

teria orgânica através da vinhaça não e suficiente para que haja uma açao 

mais efetiva da matéria orgânica, pelo menos a curto prazo. 
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2. 3. Métodos de fracionamento para fÕs foro em so 1 os

Um modo de se avaliar sob que forma o fÕsforo estã presen

te no solo ê através do fracionamento das vãrias formas seguindo a metodo

logia de extrações sucessivas proposta por CHANG e JACKSON (1957a) que, e� 

bora sujeita a criticas, tem sido uma maneira de se estudar a quantidade 

dos vãrios fosfatos inorgânicos do solo, seu modo de formação, seu trans

porte pelas plantas e suas relações com o tipo de solo (SMITH, 1969). O mi 

todo de fracionamento de CHANG e JACKSON (1957a) consiste, basicamente, de 

uma serie de extrações sucessivas do solo com: solução normal de NH4Cl pa

ra extrair formas solúveis de fosfato; solução 0,5N de NH4F pH 7,0 para

extrair fosfatos de aluminio; soluçio 0,1N de NaOH para ·extrair fosfatos 

de ferro; solução 0,5N de H2so4 para extrair fosfatos de câlcio. A esta

serie de quatro extrações em sequência segue-se a redução com ditionito de 

sÕdio e extração dos fosfatos de ferro oclusos com citrato de sÕdio, apos 

o que e feita uma nova extração com NH4F 0,5N para extração de fosfatos de

a1uminio oclusos.

A principal crTtica ao mitodo de fracionamento de CHANG e 

JACKSON e a que diz não haver uma separação nitida entre o fÕsforo ligado 

ao aluminio e o fÕsforo ligado ao ferro e sobre esse aspecto o trabalho 

original de CHANG e JACKSON (1957a) observava que uma pequena porcentagem 

de fosfato de ferro era dissolvida pela solução 0,5N de NH4F. Para corri

gir essa inconveniência do mêtodo sugeriam que uma segunda extração com a 

citada solução devia ser feita e a quantidade de fÕsforo obtida nessa se

gunda extração deveria ser subtraTda da quantidade de fÕsforo ligado ao 

a1uminio obtida na primeira extração. A quantidade de fÕsforo obtida na 
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segunda extração com solução 0,5N de NH4F, multiplicada por dois e somada

ao total de fÕsforo obtido na �xtração com NaOH fornece a quantidade de 

fÕsforo ligado ao ferro. 

FIFE (1962) observou que a solução 0,5N de NH4F pH 7,0 usa

da por CHArJG e JACKSON (1957a) podia tambêm dissolver fÕsforo ligado ao 

ferro dando um errôneo alto valor para o fÕsforo ligado ao aluminio mas 

podia haver tambêm um efeito oposto, isto e, os fosfatos de aluminio dis 

solvidos na solução 0,5N de NH4F pH 7,0 podiam ser adsorvidos nas superfi,

cies de Õxidos de ferro livres do solo. Sugeriu então que uma solução al

calina de NH4F (pH 8,5) seria suficiente para inibir esse fenômeno. Uma

solução 0,5N de NH4F pH 8,5 passou a ser usada por divefsos autores e en

tre eles, FIFE (1963), WILLIANS et alii (1967), CATANI e BATAGLIA (1968). 

O trabalho de FIFE (1962) foi contestado por CHANG e LIAW 

(1962) que afirmam que o pH da solução de NH4F entre.7,0 e 8,5 não afeta

de modo significativo a quantidade de fÕsforo extraído. 

Na extração do solo com NaOH o,rn para determinação do fÕs 

foro ligado ao ferro, acha-se incluida uma fração variãvel do fÕsforo or

ginico (CATANI e BATAGLIA, 1968). Ainda esses autores a fim de estudar a 

extração de fÕsforo ligado ao ferro com solução de NaOH O,lN, submeteram 

amostras de um mesmo so1o latossÕlico ã extrações sucessivas com soluções 

de NH
4
C1, NH4F e a seguir procederam a um estudo do tempo de agitação co�

solução de NaOH 0,1N, observando que duas extrações sucessivas com 3 ho

ras de agitação extraíram mais fÕsforo do que uma Ünica extração de 24 ho 

ras. Esse fato pode ser atribuido a uma maior extração de fÕsforo orgânico, 
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JACKSON, 1957a; CHANG e CHU, 1961). 
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(CHANG e 

Todavia problemas dos mais sérios dizem respeito aos fos

fatos de cãlcio. De acordo com PATEL e MEHTA (1961), PRATT, (1966), a so

lução 0,5N de NH
4
F ê capaz de dissolver 90% de fosfato de câlcio dihidrata 

do (CaHP04.2H20) e 85% de fosfato octocãlcico. O composto CaF
2
(HP04).SH2o

apresentou-se com 20% so1Üve1 em NH
4
F, 60% em NaOH e 20% em H

2
so4• Portan

to se o fÕsforo no solo atingiu as formas mais estãveis de apatita, varis

cita e strengita o processo as fraciona nestas formas, mas se o so1o tiver 

sido fertilizado recentemente e contiver formas mais so1Üveis de fosfato o 

processo não as diferencia muito bem. Esse fato ê explicado pelo fato de 

que o fosfato recentemente precipitado no solo tem um tamanho de particu1a 

e estrutura cristalina diferente quando comparado com compostos precipita

dos hã mais tempo. Tais diferenças afetam a solubilidade dos compostos de 

f�sforo. {LAVERTY e McLEAN, 1961; BITTENCOURT e MONTANHEIRO, 1975). 

Tendo em vista o que foi exposto nesta revisão bib1iogrã

fica pode-se concluir que: 

A - Materiais orgânicos adicionados ao solo (com especial 

destaque para a vinhaça) causam um aumento na sua capacidade de troca ca

tiônica (CTC) e no seu valor pH, sendo esse Ültimo efeito contrãrio ãque1e 

re1atado na literatura clâssica. 

8 - A forma de fÕsforo predominante em um determinado solo 

e função de seu pH e da presença de compostos de ferro, alumínio e cãlcio 
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nesse solo. 
-

Se houver uMa elevação de pH como a que e provocada pela ad! 

ção de vinhaça a esses solos, o que se espera ê um comportamento do fÕsfo 

ro com tendência a uma maior precipitação sob foma de compostos de ferro, 

alum1nio e cã1cio. 

C - A adição de materiais orgânicos ao solo influencia a 

quantidade e a qualidade de sua população microbiana (este ultimo sendo 

função do pH do solo) e isso poderã ter os seguintes efeitos sobre o fÕs

foro mineral presente no solo: 

- o efeito imediato e a imobilização do fÕsforo. Microrga

nismos sao capazes de utilizar o fÕsforo presente no solo para a consti

tuição de seu prÕprio material celular, causando com isso imobilização do 

fÕsforo (ou como preferem alguns autores fixações de natureza biolÕgica), 

esse fÕsforo poderã ser liberado em formas aproveitãveis para as plantas 

a curto ou a longo prazo. 

- O efeito imediato ê a solubilização do fÕsforo. Pela 

ação direta ou indireta dos microrganismos poderã haver a 

de formas menos solúveis de fÕsforo. 

solubilização 

D - Apesar de todas as inconveniências que sao atribuídas 

ao método de fracionamento de CHANG e JACKSON (1957a), ele foi o metodo 

escolhido para se estudar o comportamento do fÕsforo no solo apôs a adi-

ção de vinhaça, uma vez que o objetivo principal do presente trabalho 

o de comparar os niveis das vãrias formas de fÕsforo e nao a quantidade

absoluta das mesmas. 
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3. MATERIAL E METODOS

3.1. Material 

Foram empregados dois tipos de solo�: Regossol sêrie Ser-
tãozinho e Latossol sêrie Iracema cujas caracteristicas quimicas determi

nadas de acordo com CATANI e JACINTHO (1974) acham-se no Quadro 1. 

Algumas caracteristicas dos solos segundo RANZANI et alii 

(1966) são descritas no Quadro 2. 

Como fonte de fosfato solúvel foi usado o Ca(H2Po4) de pu

reza analítica e como fonte de fosfato insolúvel foi usado o fosfato Al

vorada, cuja anãlise de seus teores em P2o5 total e solúvel em âgua reve

lou os valores apresentados pelo Quadro 3. 

A vinhaça usada no experimento foi obtida na Usina Monte 

Alegre e sua anâlise mostrou: 

Carbono(% C) 
= 1,57 

FÕsforo (% Po!-)= 0,02 
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A quantidade de fosfato usada nos tratamentos foi de 25 mg 

de P205/100g de solo. Essa quantidade foi calculada para elevar o teor

do fÕsforo do solo a um nivel alto, aproximadamente 0,30 e.mg P°i7100g S!!.

lo, de acordo com CATANI e JACINTHO (1974), supondo-se um aproveitamento 

de 25% do fÕsforo adicionado. 

A vinhaça foi adicionada de modo a aumentar o teor de car

bono do solo em 1%. 

Quadro 1. Anãlise quimica dos solos empregados 

pH (suspensão lOg so1o/25ml ãgua) 

Carbono (g/100g solo) 

Câlcio + Magnêsio (e.mg/100g solo) 

Potãssio (e.mg/lOOg solo) 

Hidrogênio trocãvel (e.mg/lOOg solo) 
- 3-Fosforo (e.mg Po4 /1009 solo}

3.2. Montagem do experimento 

Regossol 

5,00 

0,68 

0,20 

0,09 

0,25 

0,06 

Latossol 

5,20 

1,88 

2,55 

0,06 

0,35 

0,04 

Em recipientes de plástico foram colocados 250g de solo 

e nos tratamentos com fosfato insolúvel, esse solo foi intimamente mis

turado com 181,11mg de fosfato Alvorada. O fosfato solúvel, Ca(H2Po4)2,

foi adicionado na forma de uma solução que continha 116,28mg de P2o5 
em
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10ml da solução. Nos tratamentos que continham vinhaça, colocou-se 160ml 
.e# 

em cada recipiente. A proporção de ãgua adicionada foi de 30% o peso do 

solo (75g de ãgua). 

Quadro 2. Algumas caracteristicas dos solos eMpregados {segundo RANZANI 

� !ill., l 966) 

Profundidade Relação 
Õxido de 

Horizonte ferro livre 
cm C/N % Fe

2
o
3 

Regossol 0-25 Ap 8 2,8 

sêrie 25-75 e, 8 2,3 

Sertãozinho 95-250 c
2 

4 2, 1 

Latossol 0-20 Ap 17 21, 1 

sêrie 20-55 A12 23 21,l 

Iracema 55-115 A3 23 20,9 

115-225 B
1 

23 18,7 

+ 225 B
2 

10 21 ,4 



Quadro 3. Anâlise dos fosfatos utilizados no experimento 

Material fosfãtico 

Fosfato Alvorada(a) 34,51 

53,75 

< 0,01 

53,75 

28. 

(a) o fosfato alvorada apresentou um tamanho de partícula de 100-150 mesh,

O esquema da montagem do experimento acha-se no Quadro 4. 

Nos tratamentos com vinhaça houve excesso de ãgua no ini

cio, porque a quantidade de vinhaça necessãria para elevar o teor de car

bono do solo em 1% era alta devido ao baixo teor do elemento nela existen 

te. Essa dificuldade foi contornada, em poucos dias, com a evaporação. 

Periodicamente foram retiradas amostras nas quais foram 

determinados pH, fÕsforo solúvel em solução 0,05N de H2so4 e as diferen

tes fonnas de fÕsforo. 
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Quadro 4. Esquema da montagem do experimento 

T·ra tamentos 

Representação Componentes 
NQ 

esquemãtica 

1 R Regossol + agua 

2 L Latossol + agua 

3 R + V Regossol + vinhaça 
-

+ agua

4 L + V Latossol + vinhaça 
-

+ agua

R +V+ Ps Regossol + vinhaça + fosfato sol üvel 
-

5 + agua

6 L +V+ PS Latossol + vinhaça + fosfato so1Üvel 
-

+ agua

7 R + V + P. Regossol + vinhaça + fosfato insolúvel 
-

+ agua

8 L +V+ P; Latossol + vinhaça + fosfato insolúvel + agua 

9 R + P
5

Regossol + fosfato solüvel + âgua 

10 L + p Latossol + fosfato solüvel + agua 
s 

11 R + P; Regossol + fosfato insolúvel + agua 

12 L + P; La tos sol + fosfato i nso luvel + agua 



30. 

3.3. Mêtodos 

Para a determinação do pH e do fÕsforo solúvel em solução 

0,05N de H2so4 foi usado o método de CATANI e JACINTHO (1974).

Os métodos empregados para o fracionamento das vãrias for

mas de fÕsforo do solo são aqueles preconizados por CHANG e JACKSON 

(1957a) com algumas das alterações propostas por CATANI e BATAGLIA (1968). 

Todavia foram introduzidas novas modificações, apôs estudos prêvios, e os 

mêtodos empregados são descritos a seguir. 

Extração 1 - Determinação do fÕsforo solUvel em solução 

normal de NH4Cl que fornece o fÕsforo solúvel em ãgua·e outras formas fra

camente ligadas ao solo. 

Metodologia empregada na extração I - O método empregado 

foi idêntico ao descrito por CATANI e BATAGLIA (1968). 

Extração II - Determinação do fÕsforo so1Uve1 em solução 

de NH4F O,SN com pH 8,5 que, fornece o fÕsforo ligado ao aluminio.

Metodologia empregada na extração II - O método empregado 

foi idêntido ao descrito por CATANI e BATAGLIA {1968), sendo feitas duas 

extrações sucessivas a fim de se calcular e corrigir a influência do fÕs

foro ligado ao ferro. Deve-se, todavia, ressaltar a necessidade da adi

ção de 5ml de ãcido bÕrico 0,8M para a complexação do fluoreto que impede 

o desenvolvimento da cor azul do complexo entre o fÕsforo e o molibdênio

do reativo sulfo-bismuto-molibdico. 
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Extração III - Determinação do fÕsforo so1Uvel em solução 

de NaOH O,lN a fim de obter o fÕsforo ligado ao ferro. 

Metodologia empregad� na extração III 

Obtenção da curva padrão 

a. Transferiu-se 0,25; 0,5; 1,0; 3,0; e 4,0ml de solução

padrão contendo lOppm de P, para balões volumétricos de 50ml. 

b. Adicionou-se a cada balão 10ml de solução de NaOH O,lN

e neutralizou-se com solução de H2so4 5N ate descarar a fenolftaleina.

c. A seguir, adicionou-se 10ml de solução sulfo-bismuto

molibdico e 1ml de ãcido ascÕrbico 3%, agitando-se apÕs adição de cada 

reativo. O volume foi completado com ãgua destilada e homogeneizou-se a 

solução. A leitura foi feita 10 minutos apÕs a adição do Ultimo reativo 

usando-se colorimetro Lange com filtro vermelho. 

Método para o solo 

a. O solo contido no tubo de centrifuga apõs extração II

(fÕsforo solüvel em solução 0,5N de NH4F pH 8,5} foi tratado por 2 vezes

consecutivas, com 25ml de solução saturada de NaCl, removendo-se e rejei

tando-se o liquido sobrenadante apõs cada agitação (15 minutos) seguida 

de centrifugação {5 minutos a 2500-3000 rpm). 

b. Adicionou-se ao solo contido no tubo de centrifuga 50ml

de solução de NaOH O,lN arrolhou-se e agitou-se durante 3 horas. 
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c. A suspensao foi centrifugada durante 15 minutos a

2500-3000 rpm, foi recentrifugada quando necessãrio, separou-se e conser

vou-se o sobrenadante. 

d. Foi feita uma segunda extração com solução de NaOH O, lN

e reservou-se o solo para a extração IV. 

e. Foram transferidos 10ml do sobrenadante obtido em c ou

d para outro tubo de centrifuga. Neutralizou-se com H2so4 
SN ate desca

rar a fenolftaleina. Adicionou-se mais 1,5ml de H2so4 
e esperou-se atê

os colÕides do solo precipitarem. 

f. A suspensão obtida em e foi centrifugada durante 5-10

minutos atê a deposição do material sÕlido. 

g. Transferiu-se o sobrenadante para balão volumêtrico de

50ml e neutralizou-se com solução de NaOH 5N em pres.ença de fenolftalei

na. A seguir procedeu-se confonne item c da obtenção da curva padrão na 

extração III. 

h. Calculou-se a concentração de fÕsforo em ppm de P no s�

lo atravês de equações de regressão, somando-se os resultados obtidos nas 

duas extrações com NaOH 0,1N. A esse resultado somava-se ainda duas ve

zes a quantidade de fÕsforo extraida na 2a. extração com MH
4
F 0,5N pH 8,5. 

Extração IV - Determinação do fÕsforo solúvel em solução 

de H2so
4 

0,5N, a fim de obter o fÕsforo ligado ao câlcio.
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Metodologia empregada na extração IV 

Obtenção da curva padrão 

a. Transferiu-se 0,25; 0,50; 1 ,O; 2,0; 3,0; e 4,0ml da so

lução padrão contendo 10 ppm de P para balões volumétricos de 50ml. 

b. Adicionou-se 25ml de solução de H2so4 
0,5N a cada um

dos balões e neutralizou-se com NaOH SN em presença de fenolftaleina. 

c. Adicionou-se, ainda, 10ml do reativo sulfo-bismuto-mo

libdico, 1ml de ãcido ascÕrbico a 3%, agitando-se apõs a adição de cada 

reativo. Completou-se o volume e homogeneizou-se. A leitura foi feita 

10 minutos apÕs a adição do Ültimo reativo usando-se colorímetro 

com filtro vermelho. 

Método para o solo 

Lange 

a. O solo contido no tubo da centrifuga, apôs a extração

III, foi tratado por 2 vezes consecutivas, com 25ml de solução saturada 

de NaCl, removendo-se e rejeitando-se o liquido sobrenadante apõs cada 

agitação (15 minutos) seguida de centrifugação {5 minutos a 2500-3000rpm}. 

b. Foi adicionado, ao solo contido no tubo, 50ml de solu

çao 0,5N de H2so4, arrolhou-se e agitou-se durante uma hora.

c. A suspensão foi centrifugada durante 5 minutos ate o

liquido sobrenadante ficar claro, isto e, livre de material em suspensão, 

o sobrenadante foi separado e conservado.
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d. Procedeu-se a uma segunda extração com solução H2so4

o.5N e reservou-se o solo para a extração V.

e. Transferiu-se 25ml do liquido sobrenadante (item c ou

item d para balão volumétrico de 50ml e neutralizou-se em presença de fe

nolftaleina, com NaOH 5N. 

f. Procedeu-se a seguir conforme o indicado pelo item c

da obtenção da curva padrão da extraçio IV. Calculou-se a concentração 

do fÕsforo em ppm de P no solo através de equação de regressão, somando

se os resultados obtidos nas duas extrações com H2so4 
0,5N.

Extração V - Determinação do fÕsforo orgânico - O fÕsforo 

orgânico foi determinado por diferença entre o teor extraido com solução 

de H2so4 
O,SN de amostra de solo submetida ã ação de temperatura de sso0

c

durante uma hora e o teor extraido pela mesma solução de H2so4 
0,5N de

amostra de solo sem calcinar, de acordo com técnica ·preconizada por SAUN

DERS e WILLIANS (1955) e tambem citado por CATANI e BATAGLIA (1968). 

Extração VI - Determinação do fÕsforo total 

Metodologia empregada para a extração VI 

Obtenção da curva padrão 

a. Transferiu-se 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 3,0ml de

padrão contendo iO ppm de P para balões volumêtricos de 50ml. 

solução 

b. Adicionou-se 20-30ml de ãgua destilada e neutralizou-se

com NaOH 5N em presença de fenolfta1eina. 
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c. Adicionou-se 10ml do reativo sulfo-bismuto-molibdico,

1ml de solução de ãcido ascÕrbico a 3%, agitando-se apôs cada adição. Co!!l 

pletou-se o volume com ãgua destilada e homogeneizou-se a solução. A lei

tura foi feita em colorimetro Lange com filtro vermelho. 

Método para o solo 

a. Pesou-se 0,500g de terra fina seca em estufa e trans

feriu-se para tubo de centrifuga. 

b. Adicionou-se 10ml de HCl, 3ml de HN03 (6ml para o Latos

sol) e 5ml de H2so4
•

c. Aqueceu-se brandamente atê o desenvolvimento de fumos

brancos. Apôs esfriamento do material foram adicionados 20-30m1 de âgua 

destilada. 

d. Filtrou-se a solução para balão volumêtrico de 1 00ml,l,ê_
-

vando-se o Kjeldahl e o filtro com agua destilada. O volume foi co mple-

tado e homogeneizou-se a solução. 

e. Transferiu-se uma aliquota de 5ml da solução para balão

volumétrico de 50ml, neutralizou-se com NaOH 5N em presença de feno1fta-

1eina e procedeu-se conforme item c da obtenção da curva padrão para a e! 

tração VI. Calculou-se a concentração de fÕsforo total em ppm de P no so 

lo atravês de equação de regressão. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

Foram feitas 6 amostragens em cada tratamento no trans-

correr do experimento que durou 183 dias. Os resultados obtidos na de

terminação do pH encontram-se no Quadro 5 para os tratamentos com Regos

sol e no Quadro 6 para os tratamentos com Latossol. 

Quadro 5. Variação do pH do substrato, nos tratamentos com-Regossol, du

rante o transcorrer do experimento. 

30 60 91 122 151 183 

1 5, 1 4,6 4,2 4,2 4,2 4,9 

3 6,5 7,3 7,7 7,8 7,6 7,5 

5 7,4 7,6 7,7 7,8 7,7 7,5 

7 6,8 7,4 7,8 7,9 7,7 7,5 

9 4,9 4,7 4,4 4,4 4,3 4,9 

11 5 9 1 4,9 4,5 4,5 4,4 4,9 
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Quadro 6. Variação do pH do substrato nos tratamentos com Latossol, du

rante o transcorrer do experimento 

30 60 91 122 151 183 

2 4,9 5,0 4,9 4,9 4,7 5, 1 

4 6,4 6,6 6,7 6,8 6,6 6,6 

6 6,5 6,7 6,7 6,8 6,6 6,6 

o 6,5 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 u 

10 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 5, 1 

12 5,0 5, 1 5,0 4,9 4,8 5,2 

-

Pelos dados dos Quadros 6 e 7 observa-se que 183 dias apos 

a adição de vinhaça o pH do Regossol passou de 5,0 para 7,5. Para o La

tossol essa elevação foi de 5,2 para 6,6. t de se notar também que 30 

dias apÕs a adição de vinhaça o pH do  tratamento 3 (Regossol + vinhaça) 

foi menor que nos tratamentos 5 e 7 (Regossol +vinhaça+ fosfato) o mes

mo ocorrendo com o Latossol, sugerindo uma maior atividade microbiana qua!!. 

do se adiciona juntamente com o material orgânico uma fonte de fÕsforo. 

Isso concorda com o observado por CAMARGO (1954) que relatou que a popu

lação microbiana ê muito maior num solo fértil do que num de baixa ferti

lidade quando ambos são tratados com igual volume de vinhaça. o pH mãxi

mo em ambos os solos foi notado aos 122 dias apôs a adição de vinhaça. 



Com os resultados obtidos no fracionamento das diferentes 

formas de fÕsforo do solo foram construidas as Figuras l, 2, 3, 4 e 5 as 

quais relacionam tratamento, formas de fÕsforo ligadas ao alumínio (P-Al) t

formas de fÕsforo ligadas ao ferro (P-Fe), formas de fÕsforo ligadas ao 

câlcio (P-Ca), pH e tempo da amostragem para os tratamentos com Regossol. 

As Figuras 6, 7, 8, 9, 10 mostram as mesmas relações correspondentes aos 

tratamentos com Latossol. 
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Figura 1. pH e fonnas de fÕsforo nos tratamentos com Regossol apõs 30 dias do 

inicio do experimento 

ppmP 
pH 

100 

,o 

7,0 

50 

6,0 

5,0 

R R+V R+P
5

R+V+P s R+P; R+V+P; 
4,0 

t8'J = fÕsforo ligado ao aluminio

■ = fÕsforo ligado ao ferro

B= fÕsforo ligado ao cãlcio

□= pH
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Figura 2. pH e fonnas de fÕsforo nos tratamentos com Regossol apõs 60 dias do 

inicio do experimento 

ppmP 
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Figura 3. pH e formas de fÕsforo nos tratamentos com Regossol apôs 90 dias do 

inicio do experimento 

ppmP pH 

100 

8,0 

7,0 

50 

6,0 

5,0 

R R+V R+P
5 

R+V+P
s 

R+P
; 

R+V+P
; 

4,0 

0= fÕsforo 1 igado ao aluminio

■ = fÕsforo ligado ao ferro

§= fÕsforo ligado ao câlcio

□ = pH 
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Figura 4. pH e formas de fÕsforo nos tratamentos com Regosso1 apos 122 dias do 

inicio do experimento 
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Figura 5. pH e formas de fÕsforo nos tratamentos com Regossol apôs 183 dias do 

inicio do experimento 
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0 = fÕsforo ligado ao aluminio

■ = fÕsforo ligado ao ferro

§ = fÕsforo ligado ao cãlcio

o= pH
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Figura 7. pH e formas de fÕsforo nos tratamentos com Latossol apôs 60 dias do 

inicio do experimento 
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Figura 8. pH e fonnas de fÕsforo nos tratamentos com latossol apõs 91 dias do 

inicio do experimento 

ppmP 

150 

100 

50 

L l+V L+P L+V+P L+P. L+V+P;s s 

= fÕsforo 1 igado ao aluminio 

= fÕsforo ligado ao ferro 

= fÕsforo 1 igado ao cãlcio 

= pH 

pH 

8,0 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 



47. 

Figura 9. pH e formas de fÕsforo nos tratamentos com Latosso1 apos 122 dias do 

inicio do experimento 
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Figura 10. pH e formas de fÕsforo nos tratamentos com Latossol apõs 183 dias do

pprnP 
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Apesar de existir uma variação acentuada nos niveis das 

vãrias formas de fÕsforo no Regossol (R) e no latossol (L) nas vãrias 

amostragens, conforme se verifica pelo exame das figuras, pode-se afirmar 

que em ambos os solos a fração de fÕsforo ligada ao ferro ê dominante,se� 

do seguida pelas frações de fÕsforo ligadas ao cãlcio. As formas de fÕs

foro ligadas ao alumínio são inferiores quando consideradas em relação ãs 

duas jã citadas anteriormente. 

A adição de vinhaça aos solos provoca elevação no teor de 

fÕsforo total dos mesmos, aumento esse proporcionado pelo fÕsforo prove

niente da vinhaça e que se refletiu, principalmente, na elevação do teor 

de P-Fe. Esse efeito e mais visivel no Latossol que ê um solo com alto 

Nos tratamentos com vinhaça, independente do tipo de solo 

a forma de fosfato dominante ê P-Fe, a seguir vem P-Ca e por ultimo, num 

nivel bastante inferior vem P-Al. 

No Regossol a adição de fosfato solúvel provoca aumento 

nos niveis de P-Fe e P-Al, permanecendo o teor de P-Ca no mesmo nivel a

presentado pelo tratamento testemunha. O aumento no teor de P-Al, ê em 

relação ao tratamento testemunha, muito maior que o aumento verificado no 

teor de P-Fe. Todavia nesses solos, devido ap maior teor de P-Fe jã exis 
' -

tente o fÕsforo se distribuiu nas seguintes frações em ordem decrescente 

P-Fe > P-Al > P-Ca. A adição conjunta de vinhaça mais fosfato solüvel

ao Regossol não modifica as transfonnações que ocorrem com o fosfato so

lúvel. 
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No Latossol a adição de fosfato solüvel provoca uma ele-

vação acentuada no teor de P-Fe, o que ê de se esperar devido ao alto 

teor de Fe2o3 livre nele presente. Pode-se observar também o aumento no

teor de P-Al, porêm esse aumento ê relativamente pequeno quando comparado 

com o verificado para o P-Fe. O nível de P-Ca permaneceu o mesmo do solo 

testemunha. Nesse tratamento {L atossol mais fosfato solúvel) o fÕsforo 

se distribuiu atê os 90 dias nas seguintes frações em ordem decrescente 

P-Fe > P-Ca > P-Al. Apôs 122 dias houve inversão entre as frações P-Ca e

P-Al ficando a distribuição da seguinte forma P-Fe > P-Al > P-Ca, o que

vem em apoio ã teoria de que formas mais solúveis de fÕsforo como ê o ca

so do P-Ca transformam-se nas formas menos solüveis de P-Al e P-Fe.

A adição conjunta de fosfato solüvel e vinhaça ao Latossol 

provoca elevação nos seus teores de P-Fe, P-Ca e P-Al s�ndo o aumento no 

teor de P-Fe muito maior do que o verificado para P-Al. Neste tratamento 

o quadro geral que se apresentou atê os 183 dias de duração do experimen

to e: a fração P-Fe ê dominante sobre P-Ca e esta sobre P-Al, podendo-se 

com isso dizer que no Latossol a aplicação de vinhaça possibilitou que o 

fÕsforo solÜvel adicionado permanecesse mais tempo como fosfato de cãlcio. 

A adição de fosfato natural (fosfato insolúvel) ao Regos

sol provocou, inicialmente, uma elevação no teor das tres formas de fôsfo 

ro analisadas (P-Fe, P-Ca e P-Al), sendo que esse aumento ê maior no teor 

das formas de fÕsforo ligadas ao câlcio confonne jâ era esperado, uma vez 

que o fosfato natural e um fosfato de cã1cio. 
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Todavia, com o decorrer do tempo, o teor de P-Ca diminue 

e aumenta o teor de P-Al e P-Fe de forma que no final do experimento tem

se a seguinte distribuição das formas de fÕsforo: P-Fe > P-Ca > P-Al. 

No Latossol 30 dias apõs a adição de fosfato natural (fos

fato inso1Üvel) houve aumento nos teores de P-Ca e P-Fe, com o teor de 

P-Al praticamente igual ã test�munha. Aos 90 dias o teor de cãlcio come

ça a decrescer e o teor de P-Al aumenta atingindo um mãximo aos 122 dias 

e a partir dai o teor de P-Al decresce, aumentando o P-Fe. Nesse trata

mento as formas de fÕsforo estão reunidas na seguinte ordem decrescente 

P-Fe > P-Ca > P•Al.

A adição conjunta de vinhaça mais fosfato natural (fosfa

to insolúvel) aos dois solos usados no experimento provoca efeitos simil!_ 

res, traduzido por um aumento no nivel de P-Ca e isso permaneceu atê os 

183 dias de duração do experimento, isto quer dizer que a adição de vinha 

ça conserva o fosfato natural adicionado na forma de fosfato de 

por um tempo relativamente maior. 

câlcio 

A adição de vinhaça ao solo provoca uma ativação da vida 

microbiana e isso poderã provocar a curto prazo uma imobilização do fÕsfo 

ro adicionado, este fato seria traduzido por um aumento no teor de fÕsfo

ro orginico do solo (ENWEZOR, 1966). 

Todavia, o teor de fÕsforo orgânico permaneceu praticamen

te constante em todos os tratamentos no periodo de 30 a 183 dias de dura

ção do experimento (Tabelas A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, 

A-10, A-11, A-12) o que pode levar ãs interpretações:
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- a imobilização verificou-se antes da la. amostragem (30

dias) 

- parte do fósforo orgânico foi extraido juntamente com o

fÕsforo ligado ao ferro na extração III que, segundo CATANI e BATAGLIA 

(1968) ê capaz de extrair parte do fÕsforo orgânico. 

Os Quadros 7 e 8 permitem observar o aumento na quantidade 

de fÕsforo extraldo com H2so4 0,05N nos diversos tratamentos e nos dife

rentes períodos, aumento esse devido ã adição aos solos de materiais con

tendo fÕsforo (vinhaça, fosfato so1Üve1 e fosfato insolúvel) e não a um 

aumento no teor de "fÕsforo disponível". Observa-se também o maior teor 

de fÕsforo nos tratamentos com Regossol evidenciando haver uma maior ex-

tração de fÕsforo neste solo quando comparado com o Latossol, podendo-se 

com isso dizer que o Regossol retem o fÕsforo adicionado com menos firme

za sob forma de P-Al e P-Ca enquanto que o Latossol retêm o fÕsforo adi

cionado principalmente sob forma de P-Fe e essa forma de fÕsforo dificil

mente e extraída pelo H2so4 0,05N (ou não ê extraída em nível equivalente

ãs demais formas). 
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Quadro 7. Teores de fÕsforo em ppm P, extraldos com solução 0,05N de 

H
2
so4 nos diferentes tratamentos com Regossol e nos diferentes

tempos 

o 30 60 91 122 151 183 

Tratamento 

l 6 7 7 7 7 6 6 

3 34 30 30 31 29 31 

5 87 93 82 87 90 56 

7 119 113 98 107 113 62 

9 68 73 50 49 46 35 

11 90 85 73 74 71 78 

Quadro 8. Teores de fÕsforo, em ppm de P, extraldos com solução 0,05N de 

H2so4, nos diferentes tratamentos com Latossol e nos diferen

tes tempos 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

o 

4 

30 

5 

17 

40 

75 

36 

64 

60 

5 

15 

36 

75 

32 

62 

91 

4 

13 

37 

66 

29 

62 

122 

5 

12 

33 

77 

26 

53 

151 

4 

12 

34 

74 

27 

52 

183 

4 

14 

37 

74 

27 

55 
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5. CONCLUSOES

De tudo que foi exposto pode-se concluir que: 

- o fosfato solúvel aplicado aos solos tem diferentes destinos confor

me o tipo de solo onde ele e aplicado. No Regossol que e um tipo de

solo com baixo teor de Fe2o3 livre o fÕsforo precipita-se preferen

cialmente como compostos de aluminio. No Latossol que e um solo com

alto t�or de Fe2o3 livre o fosfato aplicado e encontrado como com

postos de fÕsforo e ferro.

- A adição de vinhaça não modifica as transformações que ocorrem com o

fosfato solúvel aplicado ao Regossol, porem a aplicação conjunta de

vinhaça mais fosfato solúvel ao Latossol faz com que o nível de fos-

fatos de cãlcio que são as formas mais solúveis de fosfatos 

mantidos por um tempo mais longo.

sejam
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- A adição de fosfato natural (fosfato insolúvel) aos solos do expe

rimento aumentou o nivel das formas de fÕsforo ligadas ao cãlcio o

que e de se esperar devido ao fato do fosfato natural ser um fosfato

de cãlcio. Com o decorrer do experimento esse fosfato passa para as

formas menos solúveis de P-�l e P-Fe, independente do tipo de solo.

A adição conjunta de vinhaça mais fosfato natural (fosfato insolú

vel) aos solos do experimento conserva esse fosfato de cãlcio adi

cionado por mais tempo como tal. 
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6. SUMMARY

The objective of the present research was to study the 

behavior of phosphorus in soils tr�,ated with vinasse. 

In carrying out the experiment, two different types of soils 

(Regoso1, Sertãozinho series, and Latosol, Iracema series) were used, 

where, according to the treatment, soluble phosphates,insoluble phosphates, 

vinasse and water were incorporated. Samples were taken periodica11y from 

each treatment and, using methodology proposed by CHANG and JACKSON(1957a), 

determinations of pH, phosphorus soluble in 0.05N H
2
so4 and the different

forms of phosphorus were made. 

The results obtained le�d to the fo11owing conclusions: 

- Soluble phosphates added to the soil reacted in different

ways, depending on the type of soil where it is applied. ln Regosol, a low 

free Fe2o3 soil, phosphorus precipitates, mainly in the form of aluminum

compounds. ln Latosol, a high free Fe2o3 soi1, the applied phosphate is

found in the form of phosphorus and iron compounds. 
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- The addition of vinasse does not modify the transformations

which occur with soluble phosphate applied to Regosol. However, the joint 

application of vinasse and soluble phosphate to Latosol causes the 1evel 

of calcium phosphates to remain longer in the soil. This is important 

because calcium phosphate is the most soluble form of phosphate. 

- The addition of insoluble phosphate (natural phosphate) 

to soils in the experiment increased the level of forms of phosphorus 

associated with calcium. This was to be expected since the natural 

phosphate used in the experiment is a calcium phosphate. With the passing 

of time, this phosphate is transformed into less soluble forms of P-Al

and P-Fe, irrespective of soil type. 

- The joint addition of insoluble phosphate (natural phos

phate) and vinasse to soils in the experiment maintains this added calcium 

phosphate as such for a longer period of time. 
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74. 

Tabela A-1 • Formas de fÕsforo em ppm de P no tratamento 1 (Regossol) 

nos diferentes tempos 

Fonnas de 

fÕsforo 

P - sol Üvel 

P - aluminio 

P - ferro 

P - cãlcio 

P - orgânico 

P - total 

30 

<l 

4 

46 

11 

67  

163 

60 

<l 

7 

36 

8 

90 

181 

Tempo (dias) 

91 122 151 183 

<1 <1 <l 

4 9 9 

48 34 36 

11 14 14 

64 71 86 75 

167 156 173 155 



75. 

Tabela A•2. Formas de fÕsforo em ppm P no tratamento 3 (Regossol + vi

nhaça) nos diferentes tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solüvel 

P - alumínio 

P - ferro 

P - cãlcio 

P - orgânico 

p - total 

30 60 

<l 3 

5 9 

82 50 

18 11 

75 88 

199 228 

Tempo (dias) 

91 122 151 183 

<1 3 3 

8 7 12 

60 78 63 

21 28 17 

62 58 75 62 

213 216 220 199 



76. 

Ta bel a A-3. Fonnas de fÕsforo em ppm P no tratamento 5 (Regossol + vi

nhaça+ fosfato solÜvel) nos diferentes tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solÜvel 

P - aluminio 

P - ferro 

p 

p 

p 

- cãlcio

-
. 

- organ,co

- total

30 60 

2 12 

37 48 

128 108 

14 15 

90 87 

327 338 

Tempo (dias) 

91 122 151 183 

11 11 13 

31 43 40 

116 135 138 

23 35 30 

53 43 71 49 

321 343 340 280 



Tabela A-4. Formas de fÕsforo em ppm P no tratamento 7 (Regossol + vi

nhaça+ fosfato insolÜvel) nos diferentes tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solüvel 

P - aluminio 

P - ferro 

P - câlcio 

P - orgânico 

P - total 

30 60 

<1 3 

7 13 

79 55 

127 113 

80 86 

296 332 

Tempo (dias) 

91 122 151 183 

2 3 3 

12 15 16 

70 71 56 

116 131 114 

68 55 68 53 

307 352 335 299 

77.



78. 

Tabela A-5. Fonnas de fÕsforo em ppm P, no tratamento 9 {Regossol + 

fosfato solúvel) nos diferentes tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solúvel 

P - alumlnio 

P - ferro 

P - cãlcio 

P - orgânico 

P - tota 1 

30 60 

14 10 

65 109 

96 82 

12 10 

63 56 

296 332 

Tempo {dias) 

91 122 151 183 

6 8 6 

62 94 74 

76 95 86 

16 20 14 

61 63 63 76 

264 270 273 250 



79. 

Tabela A-6. Formas de fÕsforo em ppm P, no tratamento 11 (Regossol + 

fosfato insolúvel) nos diversos tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solúvel 

P - alumínio 

P - ferro 

P - cãlcio 

P - orgânico 

P - tota 1 

30 

3 

14 

77 

79 

87 

304 

60 

<1 

23 

52 

67 

69 

280 

Tempo (dias) 

91 122 151 183 

2 4 3 

34 66 46 

64 53 71 

76 63 56 

72 64 80 64 

254 280 275 270 



80. 

Tabela A-7. Formas de fÕsforo em ppm P, no tratamento 2 (Latossol} nos 

diversos tempos 

Formas de Tempo (dias) 

fÕsforo 30 60 91 122 151 183 

P - so1Üve1 <1 <1 <l <1 <l 

P - a1uminio 2 6 1 4 1 

P - ferro 126 78 91 87 75 

P - cãlcio 32 31 50 45 29 

P - orgânico 296 288 300 309 307 327 

P - total 833 981 968 952 933 870 



81. 

Tabela A-8. Fonnas de fÕsforo em ppm P, no tratamento 4 (Latossol + vi 

nhaça) nos diferentes tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solúvel 

P - alumínio 

P - ferro 

P - câlcio 

P - orgânico 

P - tota 1 

30 60 

<l <l

<1 10 

167 93 

49 46 

254 384 

907 995 

Tempo (dias) 

91 122 151 183 

<1 <l <1 

6 7 11 

138 136 117 

64 48 41 

278 291 252 289 

1028 1042 933 925 



82. 

Tabela A-9. Formas de fÕsforo em ppm P, no tratamento 6 (Latossol + vi 

nhaça + fosfato solÜvel) nos diferentes tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solúvel 

P - aluminio 

P - ferro 

P - câlcio 

P - orgânico 

P - total 

30 60 

<1 <1 

24 33 

232 159 

37 42 

280 370 

1065 1100 

Tempos (dias) 

91 122 151 183 

<l <l <l 

16 29 14 

196 205 197 

71 61 53 

250 267 287 287 

1115 1130 1171 956 



83. 

Tabela A-10. Formas de fÕsforo em ppm de P, no tratamento 8 (Latossol + 

vinhaça+ fosfato insolúvel} nos diferentes tempos 

Formas de Tempo (dias) 

fÕsforo 
30 60 91 122 151 183 

P - solúvel <1 <1 <1 <l <l 

P - aluminio 11 11 8 6 2 

P - ferro 137 100 118 123 111 

P - cãlcio 139 128 169 159 141 

P - orgânico 332 367 220 262 275 308 

P - tota 1 1121 1028 1094 1161 1060 1071 



84. 

Tabela A-11. Fonnas de fÕsforo em ppm de P, no tratamento 10 (Latossol 

+ fosfato solúvel) nos diferentes tempos

Fonnas de 

fÕsforo 

P - solúvel 

P - aluminio 

P - ferro 

P - câlcio 

P - orgânico 

P - total 

30 

<l 

35 

189 

34 

335 

1140 

60 

<l 

26 

166 

33 

379 

1109 

Tempo {dias) 

91 122 151 183 

<l <l <l 

30 54 40 

161 183 149 

61 54 36 

300 288 314 316 

1115 1140 1115 925 



85. 

Tabela A-12. Fonnas de fÕsforo em ppm P no tratamento 12 (Latossol + 

fosfato insolúvel), nos diversos tempos 

Formas de 

fÕsforo 

P - solúvel 

P - aluminio 

P - ferro 

P - cãlcio 

p 

p 

-
. 

- organ1co

- total

30 60 

<l <1

10 10 

144 99 

103 64 

401 437 

1115 l 082

Tempo (dias 

91 122 151 183 

<1 <1 <l 

5 44 14 

124 99 119 

118 107 94 

292 291 321 340 

l 042 1109 1130 973 


