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EFICI�NCIA DA RESINA TROCADO� DE IONS E DE EXTRATORES QUÍMICOS 

PARA FÓSFORO, COMPARADOS ATRAVtS DA RESPOSTA BIOLÓGICA 

DO PAINÇO (Panicum miliaeeum) 

Candidata: Helena de Freitas Oliveira 

Orientador: Prof. Dr •. Ronaldo Ivan Silveira 

RESUMO 

Foi conduzido um experimento em casa de vegetação 

utilizando painço (Panicum miliaceum) cultivado em Latossolo Ver 

melho Amarelo (LVA) fase arenosa, série Paredão Vermelho (Orthic 

Rodochrult} e em Latossolo Vermelho Escuro (LVE) orto, série Guª 

mium (Orthic Haplacrox) de Piracicaba, São Paulo, para comparar 

a eficiência dos extratores de fósforo: resina trocadora de íons, 

ácido sulfúrico (H2So 
4 

O, 05N) e solução de Mehlich (H2So 4 O ,025 N

+ HCl 0,05N). Os tratamentos incluíram uma testemunha e três fon

tes de P: fosfato monoamônico (MAP), superfosfato triplo (ST) e 

fosfato natural "Alvorada" (FN), aplicados nas doses de 50, 100, 

150 e 200 ppm de P. As avaliações de P através dos três extrato

res foram efetuadas após 15 dias da incubação dos latossolos com 

os fertilizantes e após a colheita do painço com um ciclo de 40 

dias. Para cada fonte de fosfato foi observada uma alta correla

çao (r > ± 0,95} entre os teores de P extraído pelos três proces

sos e os parâmetros, P absorvido (%) e P acumulado (mg/vaso), re 
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lativos a parte aérea do painço. Os extratores mostraram a seguin 

te ordem de.extração média: Mehlich > resina > H2so4 para o LVA;

resina > Mehlich; H2so4 para o LVE. Considerando as fontes fosfª

tadas em conjunto, comprovou-se a diferença de comportamento en

tre os extratores. As correlações P extraido x P absorvido e P 

extraido x P acumulado foram significativas para a resina, mas, 

nao para os extratores quimicos. Os coeficientes de determinação 

2 obtidos para a resina foram altos (r = 88%) -d. ( 2 no LVA e me ios r �

72%) no LVE. A resina foi mais eficiente que os extratores quími

cos empregados porque correlacionou melhor com a resposta biológi 

ca do painço à adição de fosfatos, f oi mais versátil para os di

ferentes solos, mais estável e capaz de predizer a absorção de P 

pelas plantas, sendo muito Útil para as recomendações de fertili

zantes fosfatados. 



EFFICIENCY OF ION EXCHANGE RESIN AND CHEMICAL PHOSPHORUS 

EXTRACTANTS EVALUATED BY BIOLOGICAL RESPONSE OF MILLET 

ll'lu1,l.c.u.m mll.la.c.e.u.m) 

xvi 

Author: Helena de Freitas Oliveira 

Adviser: Prof. Dr. Ronaldo Ivan Silveira 

SUMMARY 

A greenhouse experiment with millet (Panicum mi

liaceum) was carried out in two latosols, LVA (Orthic Rodoch

rult) .and LVE (Orthic Haplacrox) from Piracicaba, são Paulo, in 

·order to compare the efficiency of three P extractants: ion 

exchange resin, sulphuric acid (H
2

so 
4

O,  05N) and Mehlich solution 

(H
2
so

4 
0,025N + HCl 0,05N). Treatrnents included a control and

three phosphate sources: monoammonium phosphate (MAP) triple 

superphosphate (ST) and "Alvorada" rock phosphate (FN), applied 

at the rates of 50, 100, 150 and 200 ppm P. Phosphorus was 

extracted by resin and chemical extractants after the incubation 

of soils with fertilizers (15 days) and after harvest of the 

millet (40 days cycle). P extractable was highly correlated 

(r > ± O, 95) wi th P uptake and P accumulation (mg/pot) . The 

extractants employed showed the fotlowing decreasing orders 

of average extraction: Mehlich > H2so
4 

> resin, to the LVA soil;

resin > Mehlich - H2so
4 

to LVE soil. Through the phosphate sources

all together, the difference in behavior of extractants was 

:r:a·tified. To the resin the correlations P extractable x P uptake and P 
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extractable x P accumulation were significant, however the sarne 

was not true to the chemícal extractants. The determínation 

coefficients were high (r
2 

= 88%) to the LVA soil and medium

(r2 � 7 2%) to the LVE soil. The resin was the· most efficient

extractant used because it ~ correlated better with the 

biological response of millet to phosphate; it was more versatile 

than the other extractants, for different soils; and it was able 

to predict P uptake by plants, being very useful to reccommend 

phosphate fertilizers. 



1. INTROVUÇÃO

O fósforo (P) é um dos.macronutrientes essen-

ciais para a v�da das plantas, visto que desempenha importante 

papel no crescimento, desenvolvimento e produção das culturas. 

Por ser a deficiência de P nos solos bastante generalizada pa

ra todas as culturas, a. caracterização deste elemento no solo 

e a quantificação de sua disponibil�dade efetiva para as pla� 

tas, há muito tem preocupado os especialistas em 

do Solo. 

Fertilidade 

O suprimento de fósforo do solo para a planta 

está relacionado com múltiplos fatores! do solo, da planta e 

do ambiente, de modo que a sua quantificação requer critérios 

confiáveis que envolvem parâmetros químicos, físicos e biológ! 

cos. 

O diagnóstico químico da fertilidade do solo 

apoia-se em critérios fundamentais, merecendo destaque o uso 
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das soluções extratoras, adequadas para avaliar a fração do ng 

triente q�e a planta poderá àproveitar durante o seu ciclo vi

tal. 

Para o caso do fósforo existe grande diversida-

de de soluções extratoras, com ampla variação de composição 

e elevada complexidade, sendo em geral de natureza ácida ou ab

calina. A eficiência de tais extratores depende das condicões 

da cultura, do solo e, sobretudo, da participação relativa dos 

diferentes compostos fosfatado; do solo, no processo de solubi 

lização do P para que a planta o absorva. 

Os teores de fósforo extraídos do solo sao alta 

mente influenciados, tanto pela natureza do solo quanto pela 

solução extratora; esta, por sua vez, atua em função: da rela

ção solo:solução e do tempo de contato entre essas duas variá

veis; das condições de extração (agitação, percolação, etc); 

da temperatura e de outros fatores. 

A maioria dos métodos para análise de P baseia

se em técnicas simples de extração, adaptadas para determina -

ções de rotina nos laboratórios. O problema dos extratores quí 

micos e que causam alterações nas amostras de terra e podem e� 

trair uma fração de P, que nem sempre representa a realidade 

do absorvido pelas plantas. Estas dificuldades assumem maior 

proporçao ao serem comparadas as variações dos resultados de

correntes das alterações dos métodos analíticos. 
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Existem diversas técnicas destinadas a caracte

rizar e quantificar o P no solo, tais como: troca isotópica 

com P radioativo, potencial eletroquímico dos fosfatos, re-

lação entre parâmetros quantidade/intensidáde, prod?to de so-

lubilidade, etc. Estas técnicas embora possam prever as res-

postas das culturas à adição de fósforo, são inviáveis como 

práticas de rotina por seu custo elevado e/ou utilização incon 

veniente. 

No Brasil, generalizou-se a extração de P com a 

solução extratora de Mehlich (H2so4 0,025 N + HCl 0,05N) exce-

ção feita ao Estado de são Paulo, onde o extrator usual era 

H2so4 0,05N, antigo método do IAC (Instituto Agronômico de CaI]

pinas). As quantidades de P extraídas por ambos os métodos 

são bastante próximas e têm-se encontrado correlações satisfa

tórias entre valores de P extraído e absorção deste nutriente 

por diversas culturas, em várias regiões brasileiras. Em al

guns casos, as quantidades de P extraído podem ser subestima -

das, corno em solos argilosos, ou, superestimadas, em solos que 

receberam fosfatos naturais. Portanto, o uso de extratores ãci 

dos é reconhecidamente inadequado _para a previsão em escala ge-

neralizada,da disponibilidade de P nos solos. Isto válido 

especialmente para solos que receberam fosfatos naturais, por

que o grau de acidez dos extratores favorece a solubilização 

dos fosfatos, acusando altos teores de P, ainda que seja baixo 

o valor de fertilização deste material e extrema a carência de

P no solo. 
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Para contornar estes problemas, há necessidade 

de avaliar o extrator mais adequado, como o uso da resina tro

cadora de anions que oferece novas perspectivas na caracterize 

ção do P absorvido pela planta a partir do solo e, por isso, 

já está sendo adotad� nos laborat6rios do IAC e da ESALQ. 

A presente pesquisa tem como objetivo comparar 

a eficiência da resina trocadora de lons com a dos extrato-

res de uso convencional no Brasil, tomando como referência o P 

extraído pela planta indicadora Panicum miliaceum, (painço),

cultivada em dois latossolos de texturas diferentes, adubados 

com três fontes de fosfatos, sendo dois solúveis em agua /é 

' úm insolúvel. 
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2. REVISÃO VE LITERATURA

Para compreender a importância do papel dos ex

tratores na busca da utilização eficiente dos fertilizantes fo§ 

fatados é indispensável o conhecimento do comportamento e da 

dinâmica do P no sistema solo/planta/fertilizante, previamente 

ao estudo das técnicas de diagnose de P. 

2.1. A�peeto� do eompo�tamento e da dlnamlca do P no Jl�tema 

éolo/planta/óentlllzante 

Existe um vasto acervo literário para informar 

sobre a problemática do P no solo, abrangendo aspectos de: for

mas, frações e parâmetros do elemento, influenciando suas tr� 

formações (fixação, imobilização, mineralização, dessorção, ad

sorção); influência dos constituintes do solo na absorção deste 

nutriente pelas raízes; influências da planta e dos microorga-

nismos; solubilidade dos fertilizantes. Todos estes 

afetam a disponibilidade de P e sua avaliação por 

aspectos 

meio de 
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extratores. 

2.1.1. Influência das formas e parâmetros de P no solo 

As formas de P no solo podem ser esquematizadas 

de acordo com o modelo proposto por GU�ARY e SUTTON (1967). 

PSOLUÇÃO (próxima a supe�fície do
solo) 

difusão 

PSOLUÇAO PPLANTA 
(próximo à raiz) 

O suprimento de P para a planta a partir do solo 

segue anroximadamente este modelo, conforme: RAIJ (1978) ;CABALA 

e SANTANA (1983); GOEDERT e SOUSA (1984). 

As condições desejáveis do estado do P no solo 

para atender as exigências das culturas implicam em condições 

favoráveis dos quatro parâmetros primários mencionados por GUNA 

RY e SUTTON (1967): quantidade ou capacidade (P solo), taxa 

(K1/K2), intensidade (P solução) e difusão (RAIJ, 1978). Geral

mente a quantidade (Q} descreve o tamanho do reservatório do 

P lábil e reflete a habilidade do solo em manter o fator inten

sidade (I), conforme BECKETT e WHITE (1964). 

Segundo GOEDERT e LOBATO (1980), no solo quase 
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todo o fósforo faz parte de compostos orgânicos e inorgânicos 

bastante insolúveis (P sólido) estando uma parte muito pequena 

dissolvida na solução (P solução). As raízes das plantas absor

vem fosfatos principalmente da solução do solo (RAIJ, 1978), 

sendo esta remoção promovida em duas reações, uma lenta e ou

tra rápida {LARSEN, 1974), cujo equilíbrio seria representado 

pela seguinte equaçao: 

lenta 
Pnão lábil:�=======-,-� 

rápida 
p

t
planta

p -
soluçao 

Segundo RAIJ (1978), o P da fase sólida encontra 

se dividi�o em P lábil e P não lábil, considerando-se a fração 

lábil como mais disponível para as plantas. O fosfato inorgâ-

nico da solução do solo está em equilíbrio com fosfatos de fa

se sólida, adsorvidos ou principalmente combinados em compostos 

de cálcio, alumínio e ferro. O P contido na matéria orgânica 

poderá também acrescentar fosfatos inorgânicos ao sistema P lá

bil / P solução através do processo de mineralização. 

Quando umi'fertilizante fosfatado é adicionado ao 

solo, deverá ser dissolvido, isto é, o P fertilizante deverá 

se transformar em P solução do solo (GOEDERT e LOBA.TO, 1980) . 

Haverá inicialmente um grande aumento na quantidade de P lábil 

e de P solução, porém com o passar do tempo, o P lábil vai ad

quirindo uma constituição mineralógica mais estável, passando à 

forma não lábil e, consequentemente, a quantidade de P lábil di 

minui. Isto sjgnifica que a eficiência dos fosfatos solúveis 
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diminuída com o passar do tempo (RAIJ, 1983), mediante o fenô-

meno denominado "imobilização ou retrogradação". 

No� solos brasileiros o fósforo considera 

do um dos principais fatores limitantes à produção agrícola, 

segundo MELLO et alii (1980). 

De acordo com JORGE (1972) o Pé o elemento que 

apresenta maior resposta nos solos do Estado de são Paulo,prin 

cipalmente pelas culturas de cereais onde são aplicadas 
! 

doses 

maciças de 400-500 kg/ha de superfosfato. Como as culturas em 

geral absorvem apenas 10-20 kg de P/ha, a necessidade de aduba 

çao pesada é atribuída ao fato de que grande parte dos fosfa -

tos aplicados se insolubiliza por vários processos, tornando

se inaproveitável pelas plantas. Na maioria dos solos de são 

Paulo o P faz parte dos sistemas formadores de Óxidos hidrata

dos de ferro e alumínio e talvez de outros óxidos, como manga-

nês e titânio (CATANI et alii, 1957}. As principais frações 

de P nos solos de são Paulo, segundo JORGE (1972}, são as se

guintes: 

1) P-Al: extraido por solução de NH4F 0,5N neutro;

2) P-Fe: extraido por solução de NaOH 0,lN;

3) P-Ca: extraído por solução de H2so4 0,5N;

4) P-Fe ocluso: extraído por solução de citrato de sódio 0,3M

apos redução com ditionito de sódio;

5) P-Al ocluso: extraido solução de NH4F 0,5N 
-

extrªcom apos a 

ção do P-Fe ocluso;
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6) P orgânico: faz parte dos compostos orgânicos do solo (fitt

na, ácidos nucléicos e fosfolipídios).

2.7.2. Inóluêneia da textu�a 

Os constituintes granulcrnétricos que determinam a capaci

dade de adsorção estão associados à fração argila, dai a in

fluência da textura sobre a concentração de P da solução do so

lo. Vários autores têm estudado, a causa do grande efeito textu

ral na eficiência da extração de P por reagentes químicos, ci

tando-se entre eles: PRATT e GARBER (1964), FUZZATTO e CAVALERI 

(1966), NOVAIS (1977), FREIRE et alii (1979). STRAUSS (1951) 

realizou uma comparação dos teores totais do P com as frações 

extraídas pelo KOH 0,5N e pelo HCl 0,5N, método usado no Havaí, 

para solos cultivados com cana-de-açúcar; obteve boas correla

çoes com a produção relativa da cana e sugeriu o uso da rela

ção fósforo/argila como critério adicional de avaliação em caso 

de dúvida. 

Em solos sob vegetação de cer1ado do Brasil, LO

PES e COX (1979) verificaram que do ponto de vista agronômico 

a percentagem de argila foi a variável mais adequada para esti

mar a capacidade de fixação de P. 

No Estado de São Paulo, VERDADE et alii (1965) 

verificaram que os teores de P solúvel em H2so4 0,05N permiti -

ram diferenciar dois tipos de reação, em ensaios com adubação 
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do algodoeiro: uma para solos arenosos e outra para solos argi� 

losos, tendo estes, teores mais altos de P que os arenosos. 

RODRIGUES (1980) concluiu que as características 

de maior influência sobre a fixação do P em solos paulistas fo-

2+ - 1 2+ - 1 . º d . 1 ram: % de e, teor de Al trocave , Mg trocave e �  e argi a.

Admite-se que na absorção de P estão envolvidas 

as caracterís.ticas da planta (BARBER, 1979) e entre elas desta

cam-se: densidade do sistema radicular, comprimento da raíz e 

mudanças químicas na interface solo-raíz resultantes da ativida 

de da própria planta (NYE e TINKER, 1977; CABALA, 1979). 

Certos microrganismos livres que se desenvolvem 

junto à raiz (MULDER et alii, 1969) e· associações de endomicor

rizas (HAYMAN, 1975) também podem desempenhar papel importante 

na nutrição fosfatada das plantas. 

2. 1.4. Solubilidade do� óe�xilizanxe�

A eficiência da adubação fostada relaciona-se e2 

treitamente com a reação do fosfato no s�lo, isto é, o fertili

zante necessita reagir com o solo para que a planta possa absoE 

vê-lo da solução do solo GOEDERT e SOUSA (1984). A eficiência 

de um fostato pode ser medida pela solubilidade e por sua capa-

cidade em aumentar o fósforo "disponível" na solução do solo 
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para as plantas. Na prática, esse fósforo é avaliado em labo

ratório, através da análise de amostras do solo (GOEDERT e LQ 

BATO, 1980). Portanto, as fontes de P constituem um item re

levante devido aos seguintes atributos: solubilidade, concen

tração em P, granulação e preço por unidade de nutriente. Os 

fosfatos naturais brasileiros são ainda de uso restrito devi

do a sua baixa solubilidade e baixa eficiência agronômica. R§ 

sultados experimentais têm demonstrado que a eficiência dos 

fertilizantes parcialmente solúveis está diretamente relacio

nada com o teor de P total extraível pelos procedimentos apr9 

vados pela legislação brasileira (GOEDERT e SOUSA, 1984). 

A situação da adubação fosfatada no Brasil, foi 

retratada regionalmente num trabalho conjunto: CABALA et alii 

(1982) referiram-se ao Nordeste; LOBATO (1982) informou sobre 

a região Centro-Oeste; KOCHHANN et alii (1982), sobre a Região 

Sul; RAIJ et alii {1982a) particularizaram a situação da aduba

ção fosfatada no Estado de São Paulo. As conclusões e recomenda 

ções gerais para o País estão descritas em RAIJ et alii (1982b). 

Os princípios fundamentais s as práticas de ava

liação comparativa de fontes de fertilizantes foram adequadamen 

te descritas por vários autores dentre os quais destaca-se o 

trabalho de KHASAWNED e DOLL (1979). 
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2.2. Têcníca� de díagno�e do P no �ola 

Na revis'ão de KAMPRATH e WATSON (1980) encontra

se um excelente embasamento teórico para o estudo dos métodos 

de diagnose de P no solo. 

Há bastante tempo teve início o uso de análi

se de solo e de planta para determinar o conteúdo de nutrientes 

essenciais para o desenvolvimento vegetal. As primeiras tentat1 

vas para caracterizar o suprimento de nutrientes disponíveis 

para o crescimento das plantas, foram baseadas na análise de 

solo, enquanto a análise do tecido vegetal com a finalidade de 

avaliar o estado nutricional do solo, provavelmente teve início 

· na metade do século XIX (SMITH, 1962).

Com a descoberta de que a aplicação de superfos

fato aumentava o rendimento das culturas em certos solos, sur

giu o estimulo ao emprego das análises de terra e de planta pa

ra identificar os solos deficientes em fosfato (P). 

2.2.2. An�li�e de tehha no diagn5Jtico de P no �ola 

Atualmente admite-se que a análise de terra para 

diagnose da disponibilidade de P tem·os seguintes objetivos: a) 

agrupar solos em classes para fins de recomendação de fertili

zantes fosfatados; b) predizer a probabilidade de uma resposta 
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confiável à aplicação de fertilizantes fosfatados; c) indicar 

o suprimento de P "disponível" nos solos.

o nível de P do solo, que separa um solo defi

ciente de um adequado, é denominado nível crítico, segundo CATE 

e NELSON (1965}. Para fins de recomendação de fertilizantes, 

com base nos níveis críticos os solos são agrupados 

categorias: baixo, médio e alto níveis de P (FITTS 

1956) 

e

em três 

NELSON, 

De acordo com BRAY ll948) uma análise de terra 

é considerada como um bom instrumento de avaliação se atender 

a três critérios distintos: 

I) o extrator deve extrair proporcional ou totalmente a fração

ou forma de nutriente considerado disponível em solos com

propriedades diferentes;

•II) a quantidade extraída deve ser medida com rapidez e preci

são razoáveis; 

III) a quantidade extraída deve ser correlacionada com o cresci

mento e a resposta de cada cultura ao nutriente sob 

ções diversas. 

condi-

2.2.3. An�libe de planta no diagn5Jti�o de P no �ola 

IKAMPRATH e WATSON, 1980) 

A análise de tecido vegetal se propoe a enfati-
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zar a importância da concentração de P do solo para o crescime;n 

to e produção da planta. Consiste na determinação da quantidade 

do nutriente inorgânico presente no tecido vegetal e auxilia 

na prevençao de desordens nutricionais capazes de afetar a mang 

tenção de máxima produção. A base do teste biológico para ava

liar a fertilidade do solo e a id�ia de que a própria planta e 

o melhor indicador do nível de fertilidade do meio em que vive: o 

solo. Entretanto, considerando que nem sempre a concentração do 

nutriente na planta reflete o �stado do nutriente no solo, medi 

das de correlação devem ser efetuadas entre o crescimento vege

tal e concentração de P na planta; e entre as concentrações de 

nutrientes do solo e da planta. 

Os princípios básicos do uso da análise de plan

tas incluem: relações entre concentração de P no tecido da pla;n 

ta e no solo; relação entre concentração de P no tecido da pla;n 

ta e crescimento ou produção; inclui ainda o conceito de concen 

tração critica e mín'ima de P no tecido da planta; fatores que 

afetam a concentração critica de P e os possíveis processos afg 

tados pelas alterações de concentração de P no tecido vegetal .. 

2.2.4. Cla��l6leaç�o de extnatone� e meeanl◊moJ de 

nemoção de P do Jolo 

Na avaliação da disponibilidade de P sao usados 

métodos químicos de extração que removem quantidade variável 

de P das amostras dos solos. 
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Os extratores empregados em análise - de terra 

classificam-se em quatro categorias de acordo com a natureza 

química das soluções extratoras: 

a) Ácidos fortes de concentração diluída

Os ácidos usados para extrair P são; HCl, HNO3 e

H2so4. As concentrações variam de 0,002N a 0,075N e o pH das

soluções geralmente situa-se entre 2 e 3. 

b) Ácidos fortes de concentração diluída junto a

um íon complexante 

Geralmente o fluoreto é que forma complexo com 

o ion Al; o exemplo mais comum é a mistura de HCl + NH4F. As

concentrações variam de 0,025 a 0,lN para o ácido, sendo geral

mente 0,03N para o NH4F.

c) Ácidos fracos de concent�ações diluídas

Para a extração de P os ácidos mais comuns sao: 

cítrico, lático e acético. Um dos primeiros extratores 

foi a solução de ácido cítrico a 1% (DYER,_1894). 

d} Soluções alcalinas tamponadas

usados 

A mais comum para extração de P é  NaHco3 que foi

inicialmente preparada para solos calcários (OLSEN et alii, 

1954) . 

Os mecanismos de remoçao do P da fase sólida do 

solo compreendem basicamente quatro reações: 



a) Ação solvente de ácidos

As soluções de pH 2 a 3 concorrem para 
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que a 

atividade do íon H dissolva os fosfatos de cálcio, podendo t� 

bém solubilizar alguns fosfatos de Al e Fe. A ordem crescente 

de solubilidade nestas soluções ácidas é a seguinte: P-Ca � 

P-Al > P-Fe (THOMAS e PEASLEE, 1973).

b) Substituição de ânion

O fósforo adsorvido às superfícies de caco3 e 

óxidos hidratados de Fe e Al pode ser substituído por outros 

ânions tais como: acetato, citrato, lactato, sulfato e bicarbg 

nato (OLSEN et alii. 1954). 

c) Complexação de cátions ligando P

tons fluoretos sao eficientes na complexação de 

ions Al e, desta maneira, liberam o P ligado ao Al (CHANG e 

JACKSON, 1957). O cálci"ü é precipitado pelo fluor e assim o P 

presente nos solos como CaHPo4 será e�traido pelas

de Íons F (THOMAS e PEASLEE, 1973). 

d) Hidrólise de cátions ligando P

soluções 

Soluções extratoras contendo íons OH extraem P 

ligado ao Al e ao Fe devido a hidrólise destes dois elementos. 

Assim, o NaHco3 tamponado a pH 8,5 é muito eficiente na extra

ção do P-Al e algumas vezes P-Fe (TYNER e DAVIDE, 1962). 

2.3. Evoluç�o do� m��odo� de extnaç�o de P 

Dyer (1894) citado por KAMPRATH e WATSON 

(1980) desempenhou um marcante papel na me-
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dida do P do solo em relação a necessidade de fertilizantes fo§ 

fatados, imaginando uma solução extratora ideal que teria um pH 

semeThante ao da seiva da raiz, e seus estudos com várias espécies, 

indicaram que a acidez da seiva das raizes era equivalente a 

uma solução de ácido cítrico a 1%. 

RUSSEL e PRESCOTT (1916-1917) observaram que so

luções diluídas de ácidos fortes, ·como HN03 e HCl extraiam me

nos P do que ácidos fracos, corno o cítrico e o oxálico, à .mes

ma concentração. 

A partir de 1945, com avanço da Química Agricola 

e da Fertilidade do Solo surgiram novas perspectivas para o en-· 

tendimento e interpretação da análise de terra (KAMPRATH e WAT

son, 1980). 

As pesquisas iniciais sobre disponibilidade de P 

empregavam a técnica de ataque do solo com ácidos fortes, como 

a extração com HNo3 a 20% com calcinação (CABALA e SANTANA,

1983). O reconhecimento de que os dados assim obtidos nao apre-

sentavam boas correlações com a resposta biológica, estimulou 

a investigação de outros métodos de extração, os quais, também 

não foram satisfatórios por serem considerados de baixa capaci

dade extratora (MOHR e CARVALHO, 1963), e/ou EWI?Íricos (R'I\IJ, 1961}. 

Desde então, têm sido efetuadas -diversas tentati 

vas no sentido de desenvolver vários métodos para ca-

racteriza� o P do solo. Desta maneira, importantes métodos tªm 

sido propostos, tais como: isotermas de solubilidade,potenciais 

eletroquímicos dos fosfatos, técnicas de fracionamento de P, 
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produto de solubilidade, troca isotópica com P radioativo e

resina de troca iônica. Geralmente, são técnicas capazes de ava

liar as respostas de culturas à adição do fósforo, porém, na 

prática, muitas vezes têm revelado ser de utilização inconve-

niente e/ou de custo elevado, não sendo, portanto, adaptáveis 

à rotina de laboratório. Um método que oferece boas perspecti -

vas de aperfeiçoamento e o da re�na de troca iônica, 

será discutido posteriormente. 

De acordo com .KAMPRATH e

conforme 

WATSON 
(1980) desde ·o -tempo em que DYER (1894) introduziu o 

uso de solução de ácido citrico, os pesquisadores têm-se empe-

nhado em extrair a fração de P do solo considerada "disponivel" 

para as'.; plantas. A base técnica é a medida da quantidade de P

dissolvida quando a terra é tratada com um reagente extrator, 

· sendo a maioria deles de natureza ácida (COOK e HISLOP, 1963).

De acordo com CABALA et alii (1972), no inicio 

das investigações da Quimica Agrícola foi dada muita ênfase a 

determinação dos conteúdos totais de nutrientes nos solos, ob

jetivando predizer a resposta das culturas à aplicação de adu

bos. Porém, segundo RAIJ (1978) as determinações de P total mo§ 

traram-se insatisfatórias para informar sobre a disponibilidade 

do elemento para as plantas. Surgiram então outros métodos quí 

micos considerados empíricos para determinar as quantidades 

de fÓsf oro correlacionáveis como a fração que ser ia "disponível'' 

para as plantas. 
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COOK e HISLOP (1963) considiraram que a desvanta 

gero dos é�tratores ácidos é que eles reagem com outros compone� 

tes do solo, além do fosfato, sendo alterada a natureza da ter

h�, de modo que a avaliação quantitativa de P da solução do so

lo nem sempre representa o valor real do P disponível. 

Segundo RUSSEL {1973) a extração do P por meio 

de solventes é frequentemente criticada porque o P extraído 

quimicamente vem de uma fração não identificada :e ainda não foi 

encontrada uma solução adequada para todas as condiç6es de ·so� 

los. Apesar das críticas os extratores. prosseguem, sendo utili

zados em análises de terra para recomendação de fertilizantes, 

até que novas pesquisas detectem alternativas mais viáveis do 

que as técnicas de uso atual. 

2.4. 1. M�todo6 pninclpai6 de detenminaçao de P da 6olo 

Existe grande'variedade de métodos de extração 

de P dos solos refletindo provavelmente a complexidade do com

portamento deste elemento. Os principais métodos encontrados na 

literatura (RAIJ, 1978) são de natureza química, física e bio

lógica. 

I. Métodos Químicos: Truog (TRUOG, 1930); Mor

gan (MORGAN, 1937);Brayl e Bray2(BRAY e KURTZ, 1:945); Mehlich 

(NELSON et alii, 1953); Olsen (OLSEN et �:\.J_i, 1954); Cloreto de 

Cálcio (SCHOFIELD, 1955); e agua (J?AAUW van der, 1971). 



-t d � . . - . 3 2II. Me o o F1s1co : troca isotopica com P 

Valor E (McAULIFFE et _aliJ., 1948) . 
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III. Método f1sico-quimico-bio1Õgico: troca iso

tópica envolvendo plantas;

Valor L (LARSEN, 1952).

IV. Método flsico-químico:.

Resina de troca iônica (A..�ER et alii_, 19 55;

COOKE e ·HI�LOP, 1963). 

2.4.2. Extnatoneh de P no Bhahil

No Brasil os extratores convencionalmente usa-

dos sao: a solução extratora de Mehlich J um duplo ácido (H2so4

0,025N + HCl 0,05N) e o extrator H2so4 0,05N. Este Último foi

desenvolvido no Instituto Agronômico de Campinas (CATANI e GAR

"GANTINI, 1954), recomendando a extração de 4 g de terra com 100 

ml de H2so4 0,05N. A partir de 1965 este extrator passou a ser

3 . . -
usado na proporçao de 10 cm de terra e 100 ml de soluçao sen-

do adotado nos laboratórios do Estado de São Paulo, com a deno

minação de método IAC (RAIJ, 198 3). 

O duplo ácido desenvolvido por Mehlich e descri

to por THOMAS e PEEASLE (1973) passou a ser usado no Brasil 

a partir de 1965 na proporção de 10 cm3 de terra e 100 ml de 

solução, sendo denominado método Mehlich ou Carolina do Norte, 

conforme RAIJ (1983t. 
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Atualmente no Estado de são Paulo o método IAC 

está sendo substituldo pelo da resina de troca iÕnica1 já adg 

tada nos laboratórios de solos do IAC e da ESALQ. 

Z.5. Compa�ação e Jeleção do� método� de ext�ação de P

Uma excelente revisão de literatura pertinente à 

seleção de métodos de avaliação do fós.foro nos solos foi realiz� 

da por RAIJ (1978). O autor aborda aspectos do comportamento do 

P nos solos e classifica os.métodos de determinação de P, esta

belecendo comparações entre os diversos métodos existentes • .. na 

literatura pesquisada. 

CABALA e SANTANA (1983) enfocam conceitós de dis 

ponibilidade do P, abordam os aspectos inerentes se 

leção dos métodos de diagnose, desde os antecedentes de sua uti 

lização até a evolução processada com a instalação dos laborat§ 

rios de análise rápida no Brasil. 

RAIJ (1983) salienta que para nenhum outro nu

triente, existem tantos trabalhos dedicados a métodos de extra

çao, como para o P. 

A causa mais provável da exist�ncia de tantos me 

todos pode ser atribuída ao interesse dos pesquisadores em bus

car um procedimento mais simples para avaliar o P-lábil, e a 

concentração da solução do solo. A comparaçao de métodos sur-
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giu naturalmente como necessidade de se eleger as alternativas 

mais viáveis entre tantos métodos de extraçao. São exemplos de 

comparação de métodos os seguintes trabalhos: CHANG e JUO(l963); 

DIEST (1963}; BLANCHAR e CALDWELL (1964); BORNEMISA e IGUE 

(1967); CABALA e SANTANA (1972}; DAUGHTREY et alii (1973); HOLAlj 

DA (1974); OKO e AGBOOLA (1974); EKPETE (1976); ENWEZOR (1977); 

NOVAIS e KAMPRATH {1979); SFREDO et alii (1979); TANAKA et alii 

(1981); BAHIA FILHO et alii (1982); DELAZARI et alii (1983). 

Dos trabalhos revisados algumas inferências de 

ordem prática podem ser formuladas: 

a) Na comparação de diferentes métodos de deter

minação de P, as indicações de superioridade de alguns deles não 

é consistente; vários foram bem relacionados com a absorção pela. 

planta, mas as quantidades de P extraidas foram diferentes para 

grupos de solos distintos. Isto significa que os métodos são se

lecionados para grupos de solos com características químicas se

melhantes, fornecendo estimativas comparáveis de P. 

b) Os métodos Olsen e Bray foram mais estáveis na

recuperaçao de P do solo, em função das variações de tempo .e de 

fontes de P empregadas, o que significa que estes sao os mais 

versáteis para condições diferentes, sendo o Olsen adequado até 

para solos alagados. 

c) A literatura consultada não mostra uma explic9

çao convincente das diferenças no grau de correlação entre os méto 



dos, do ponto de vista da Química do SolovO trabalho de CHANG 

e JUO (1963} sugere que altos coeficientes de correlação pode

riam ser explicados por semelhança dos métodos quanto à sele

tividade da dissolução dos mesmos, em relação a um grupo de 

partículas do solo. 

d) As quantidades total e relativa de P dissol

vido dependem das quantidades relativas das vãrias formas de P 

e da solubilidade dos fosfatos no extrator. 
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e) A maioria dos métodos para P baseia-se em de

terminações que refletem o fator quantidade (Q) ou intensidade 

(I) devendo Q ser considerado com maior atenção.

f) Diversos trabalhos colocam em evidência o me

todo da resina como mais promissor. 

2. 6. Çohhelaç,ão do/5 t(;e..-6uLtado-6 a.n.aLZ:tlc.o-6 c.om_ a he../5po-6:ta

�lol6glc.a. de �lquma,6 c.ul:tuha-6 

Considerando que a planta pode ser o melhor indi 

cador do .ni"vel de fertilidade do solo costuma-se usar a análise 

de tecido vegetal para verificar se existe correlação entre a 

concentração de P no tecido e as medidas de P no solo. Dois pa

râmetros do solo poderão ser medidos: concentração de P-do solo 

removido pelos extratores e concentração de P da so�ução em 

equilíbrio junto da raiz. Quanto mai� o coeficiente de correla

ção estiver próximo de 1,0, mais a análise da planta dará boa 

estimativa do P da solução do solo. 
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CABALA e SANTANA (1983) afirmam que tem sido di§ 

pensada grande atenção ao desenvolvimento das técnicas para ca

racterização das formas inorgânicas de P do solo através de ex

trações sucessivas (CHANG e JACKSON, 1957) e também o grau de 

correlação entre essas frações e as respostas biológicas em ex

perimentos de vasos tem merecido o interesse de muitos pesquisa

dores. 

Nos estudos de correlação têm sido empregadas 

diversas culturas como plantas-testes ou indicadoras citando-

se entre outras: batata (PAAUW, 19 71) ; . cevada {SUSUKI et alii ,· 

1963); milho (WALMSLEY e CONFORTH, 1973; PEREIRA e FARIA, 1978); 

milho e alfafa (THOMPSON e PRATT,· 1954); milho e caupi {SMITH e 

BASTOS, 1985); milho e tr�go (FEITOSA e RAIJ, 1976); milheto (AL

ABBAS e BARBER, 1964); soja (RAIJ e DIEST, 1980; MIRANDA e VOL

KWEIS, 1981); painço (ALMEIDA NETO e BRASIL SOBRINHO, 1977; SO

BRAL e MELLO, 1984); sorgo (FERREIRA e MAGALHÃES, 1974); CABALA 

e WILD, 1982; NOVELINO e t  alii, 1985); tomate (BALERDI et alii, 

,,1968). Em quase todos estes trabalhos têm-se obtido boas correlª 

ções entre a absorção de P pela planta e o P extraído por um ou 

vários extratores, porém, a diversidade de condições em que as 

pesquisas foram conduzidas leva a resultados nem sempre repdodu

ziveis e/ou conclusões divergentes sobre a eficiência de alguns 

dos métodos empregados. 

Embora a análise foliar ofereça perspectivas prQ 

missoras em algumas culturas (CABALA e SANTANA, 1983), seu uso 

é ainda limitado quase exclusivamente a trabalhos de pesquisa. 
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2.7. U�o de.�e�lnd ��aoQado�a de lons 

A técnica da resina troca.dora- de ions foi in -

troduzida por AMER et alii (1955} que propuseram o . uso da 

mesmà . para remover a: fração lábil de P inorgânico do solo por 

ser ela capaz de predizer a absorção seletiva de :!? pelas plan

tas em vários solos sob condições semelhantes. 

Sua viabilidade para rotina de laboratório foi 

confirmada por DIEST et alii (1960), COOKE e HISLOP (1963) . 

Os detalhes do procedimento foram desçritos por HISLOP e COOK 

(1968) e também por GLORIA e VITrrr (:!_968)_, que descreveram a 

técnica de separação de cátions e ânions, mediante a coluna de 

resina. 

O P extraido pela resina tem apresentado boas 

·correlações com a resposta biológica (LATHWELL et·alii, 1958;

DIEST et alii, 1960; COOKE e HISLOP, 1963; PALMA e FASSBENDER,

1970) exceto em casos esporádicos, como: a) solos salinos com

carbonatos, deficientes em P, baixo teor de matéria orgânica e

alcalino; - b) solos com alto teor de P, baixo teor 

matéria orgânica . e .ácido; nest:es as cçffrelações foram 

baixas (MAHECHA et alii, 1977). 

de 

muito 

ZUNINO et alii (1972) e SIBBESEN. (1977) descrev§ 

ram um procedimento simplificado em que a resina é colocada em 

envoltório de tela de nylon para facilitar sua separação do so

lo, sendo que o fitlimo autor manteve a moagem do solo e outro 



26 

a dispensou. BARROW e SHAW (1977) fizeram restrição a est3. mod;i, 

ficação, assinalando um decréscimo do P,extraido pela resina 

com o emprego do envoltório. 

As vantagens da resina foram explícitas por va

ries autores: MOSER et alii (1959); CRISANTO e SUTTON (1973); 

COOKE e HISLOP (1963). Ela é considerada uma técnica analítica 

satisfatória, rápida, fácil e bem fundamentada teoricamente; 

sua atuação se assemelha à da planta, removendo apenas a fração 

P-lábil enquanto os deflais métodos removem frações lábil e nao

lábil de P (MUNIZ, 1983). 

CABALA e SANTANA (1983) comfirmaram a superiori

.dade do método da resina de troca aniônica sobre as soluções e� 

trataras, notadamente quando se utiliza rochas fosfatadas. 
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3. MATERIAL E Mrrovos

A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação e 

nos laboratórios de Química e Fertilidade do Departamento de 

Solos, Geologia e Fertilizantes da Escola Superior de Agricul

tura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, são Paulo. 

3.1. Phocedimento expenimental 

3.1.1. Solo�: coleta e phepahaçao de amo6t�a& 

Foram coletadas amostras compostas do horizonte 

superficial, a 0-20 cm de profundidade de dois solos, proceden 

tes do município de Piracicaba, são Paulo. Estes solos foram 

classificados por RANZANI et alii (1966) como:a) Latossolo Ver 

melho Amarelo fase arenosa, série Paredão Vermelho; b) Latosso 

lo Vermelho-Escuro orto, série Guamium (argiloso). Os crité

rios para seleção das amostras foram a textura e o baixo teor 

de fósforo soliivel em H2so4 0,05N, visando obter resposta
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adubação fosfatada. A caracterização química e física dos so 

los selecionados encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1 - Principais atributos químicos e físicos de dois 

latossolos de Piracicaba, São Paulo 

Atributos 

dos solos 

Latossolos

LVA fase arenosa LVE orto 

_____________ -...csc...;;é=r"-i'-'-e_P_a--'--rCC..ec�1ã-'-'o;..._;_V,--"e-'-rn!elho série Guarrüurn 

a) puímicos

pH (H2o 1: 2, 5) 5,7 5,5 

% e orgânico 0,33 1,05 
-3* Po4 (e.rng/100 g) 0,02 0,02 

K+ (e.mg/100 g) 0,05 0,06 

Ca 2+ (e.mg/100 g) 0,64 0,92 

Mg 2+ (e.mg/100 g) 0,45 0,46 

Al.3+ (e.mg/100 g) 0,24 0,50 

H+ (e.mg/100 g) 0,48 3,28 

Soma de bases (e.mg/100 g) 1,14 1,44 

CTC (e.mg/100 g) 1,62 4,72 

V (%) 70,40 30,51 

Sat. Al. 3+
17,39 25,77 

b) Físicos

Textura arenosa argilosa 
Argila ( % ) 5,70 68,90 
Silte (%) 3,50 18,60 
Areia ( % ) 90,80 12,50 
Densidade aparente 1,50 0,93 

PONTE: Laboratório de Fertilidade do Solo, no Departamento 
de Solos, Geologia e Fertilizantes da ESALQ. 
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Na preparaçao das amostras, foi empregada a técnica TFSA (ter

ra fina seca ao ar), sendo as mesmas homogeneizadas, e passa

das em peneira de 2 mm; posteriormente colocadas em vasos de 

argila, com capacidade para 3 kg de terra. 

3.1.Z. Pe�qulJa em ea�a de vegetac�o 

Foram empregados 104 vasos de argila, previamen 

te impermeabilizados com Neutrol. O delineamento experimental 

foi em blocos ao acaso com quatro repetições e 13 tratamentos, 

compreendendo: uma testemunha (sem fósforo), três fontes de P 

e 4 doses: 50, 100, 150 e 200 ppm (pàrtes por milhão) de P 

conforme a seguinte distribuição: 

- NK (testemunha);

- NK + p na forma de fosfato monoamônico (:MAP) ; em 4 doses;

- NK + p na forma de superfosfato -triplo ( S'T) , em 4 doses; 

- NK + p na forma de fosfato natural (FN) , em 4 doses.

As fontes fosfatadas foram analisadas quanto ao 

teor de P2o5 total e solfivel. As quantidades de fertilizantes

fosfatados aplicadas em cada tratamento encontram-se na tabe

la 2 e foram estabelecidas em funcão do conteúdo de P total 
. 

em cada fonte de fosfato (tabela 3)� para atingir as 

presentes em cada tratamento. 

, doses 

A adubação potãssi.ca constou de 361,5 mg de KCl 

por vaso, calculadas na base de 100 ppm de K para o solo atin 
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Tabela 2 - Quantidades de fertilizantes fosfatados 

nas terras do experimento 

aplicados 

Doses de FERTILIZANTES ( mgívaso) 
Superfosfato Fosfato Fosfato natural 

(ppm) triplo Monoamônico "Alvorada" 

o 

50 712 634 1015 

100 1424 1268 2031 

150 2136 1902 3046 

200 2848 2536 4061 

Tabela 3 - Fósforo total e solúvel contido em três fontes de 

fertilizantes fosfatados 

Fertilizantes Total 

fosfatadosc e (%) HCiª

fónnulas químicas P205 p P205 p 

ST =Ca(Hf04) 2 48,2 21,l 43,9 19 1 2 

MAP=NH4H2PO4 54,2 23,7 50,0 21,8 

FN =CaF2.3CO3(P04)2 33,9 14,8 7,9 3,4 

a HCi = ácido cítrico 2% (1:100) 

b CLN1i4
= citrato de amônio 

e ST -- superfosfato triplo; 

MAP = fosfato monoamônico; 

% solúvel em: 

CiNrib + H O4 2 

P2O5 p 

45,8 20,0 

53,8 23,5 

FN = fosfato natural "Alvorada 11

• 

H2O Tip:> 

P205 p 

41,9 18,3 solúvel 

solúvel 

insolü-
vel 
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gir aproximadamente 0,30 e.mg K+/100 g de solo, ou seja, 300 

mg de K/vaso com 3 kg de terra. 

A adubação nitrogenada foi efetuada com 

mg de uréia por vaso, equivalentes a 84,5 ppm de N, em 

563,5 

cada 

tratamento, exceto no caso dos vasos que receberam MAP, cuja 

quantidade de urfia foi reduzida para 253,6 mg/vaso, para man

ter o mesmo nivel de nitrog�nio,.levando-se em conta os 10,39% 

de N conti.dos no MAP. A aplicação dos fertilizantes fosfatados 

foi feita em mistura com o KCl e a uréia, mediante agitação da 

mistura dos fertilizantes com a terra dos vasos, em saco plás

tico. 

Cada terra contida nos vasos foi inicialmente 

umedecida com uma irrigação estimada em 70% da capacidade de 

retenção, equivalente a 600 ml de água para o solo arenoso e 

750 ml para o argiloso, sendo as irrigaç�es subsequentes apli

cadas proporcionalmente ã secagem dos mesmos. 

Após 28 dias de incubação dos fertilizantes, prg 

cedeu-se a semeadura da planta indicadora Panicum miliaceum 

(painço); foram semeadas aproximadamente 150 sementes por va

so, para garantir a uniformidade do "stand" após o desbaste; 

a germinação ocorreu em 3-4 dias e o desbaste foi efetuado 7 

dias após a semeadura, deixando-se 20 plantas por vaso. 

Para completar a adubação nitrogenada 

ppm, foram aplicados em cobertura 20 ml de solução 

a 200 

contendo 
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115,5 ppm de N, por vaso, sendo a aplicação realizada 15 dias 

após a emergência das plantas. 

A unidade foi mantida de acordo com as necessi

dades das plantas, através de irrigações periódicas com cerca 

de 150-200 ml de H2o por vaso.

A colheita do painço foi efetuada aos 40 dias 

após a emergência, cortando-se a parte aérea e levando-se o 

material acondicionado em sacos de papel pardo, para secagem 

em estufa a 60-70°c, até peso constante, obtendo-se assim, o 

peso de matéria seca em g/vaso. 

a) Análise de terra

Para avaliação do P do solo foram efetuadas três 

amostragens de terra, sendo a primeira diretamente no campo, 

para a caracterização físico-química dos solos, visando o cri

tério de baixa disponibilidade de P (ver tabela 1). 

A segunda amostragem aos 15 dias apos incubação 

com fosfatos foi obtida nos vasos, coletando-se as amostras 

com um cachimbo de bronze e misturando�se as 4 repetições de 

um mesmo tratamento para obter uma amostra composta pesando 

aproximadamente 40 g. A terceira amostragem foi efetuada apos 

a colheita do painço, empregando-se o mesmo cachimbo, porem, 

as repetições de cada tratamento foram mantidas individualmen-
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mente para evitar grandes erros e possibilitar a análise es 

tatistica. Nas amostras coletadas dos vasos, o fósforo dos 

solos foi analisado empregando-se tr�s extratores: 1) H2so4
0,0SN (CATANI e GARGANTINI, 1954), antigo•método do IAC (Ins

tituto Agronômico de Campinas; 2) Duplo ácido H2so4 0,025N +

HCl 0,0SN, método de Mehlich ou Carolina do Norte, descrito 

em 7HOMAS e PEASLEE (1973); 3) Resina trocadora de íons {RAIJ 

e QUAGGIO, 1983), atual método do IAC. Os dados obtidos, re

presentados como P resina, P H2so4 e P Mehlich encontram-se
' 

nas tabelas 5 e 6. 

As análises de P dos solos pelos dois extrato

res qulmicos foram realizadas nos laboratórios de solos do 

Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes, enquanto a 

extração de P com a resina foi efetuada no laboratório de Nu

triç�o Mineral de Plantas do Departamento de Quimica ambos 

pertencentes� Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei

roz" (ESALQ). 

Os valores de fosfatos obtidos com o extrator 

H2so4 e com o duplo ácido H2so4 + HCl foram expressos em e.mg

de Po� 3 /100 g (equivalente miligrama de P0� 3/100 gramas de 

solo) enquanto os valores obtidos com a resina foram expres

sos em µg/cm3 ou ml (microgramas de P por centi.metro cúbico 

de solo ou mililitro). Todos os dados foram convertidos a 

ppm (partes por milhão) para facilitar a comparaçao, assim: 



1) Conversão de e.mg/100 g a ppm {extratores químicos)

-3 Pext = e.rng/Po4 /J.00 g x 103 = ppm de p

2) Conversão de µg/cm a ppm (resina}

dap = ppm de P. 

onde dap= densidade aparente dos solos (Tabela 1). 
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O esquema de delineamento experimental foi em 

parcelas subdivididas considerando-se na parcela os fertili -

zantes e na subparcela os extratores. 

b) Análise de teciqo vegetal

Após a obtenção do peso de matéria seca da par

te aérea, o material foi submetido a moagem e ao processo de 

_dig�stão nitrico-perclórica, obtendo-se um extrato para deter 

minação colorimétrica do P absorvido, segundo o método vanadQ 

molibdato de amônio, descrito por SARRUGE e HAAG (1974). Parª 

lelamente, a partir de uma solução_-estoque contendo 80 ';.1g de

P/ml construiu-se uma curva padrão com soluções diluídas con

tendo: 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4 e 2,8 ml da 

solução-estoque em 25 ml de H2o desionizada; estes padrões fQ

ram submetidos à leitura em colorímetro Klett-Summerson com 

filtro azul 420 milirnicra. Plotando-se as leituras obtidas no 

eixo dos X e as concentrações dos padrões convertidas 

de P, no eixo dos Y, obteve-se uma curva padrão do 

a µg 

tipo 

Y = a + bx, cujo ajustamento permitiu obter o fator f = 1,032 

x 10�3. A concentração de P na parte a�rea representada pelo

P absorvido' (Pab) foi obtida pelo produto L x f, onde L = lei 

tura dos extratos, fornecida pelo colorímetro; portanto, te-
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mos: 

% Pab = L x 0,001032. 

Os parâmetros da planta-teste, P absorvido (%), P 

acumulado (mg/vaso) e produção de matéria seca (g/vaso), encog 

tram-se na tabela 8. O cálculo da acumulação de P foi efetuado 

mediante o produto: P absorvido x matéria seca. 

3.1.4. Análise estatística e correlação/regressão 

Os parâmetros de avaliação, P extraido (ppm) pelos 

tr�s extratores, concentração de P (%)_ na parte aérea, e massa 

de matéria seca (g/vaso} foram submetidos a análise de variân

c·ia, efetuada no Centro de Computação do Centro de Energia Np

clear na Agricultura (CENA) e os estudos de regres�ão/correla

çao no Departamento de Entomologia da ESALQ. 
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4. RESULTAVOS E VISCUSSÃO

A análise físico-química de ait1ostras dos dois 

latossolos, na tabela 1, permite i comparação das diferenças e 

ou semelhança entre os mesmos, podendo contribuir para explb 

car pelo menos em parte, a variação de comportamento dos extra

tores de P nos dois tipos de solo: 

a) Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) fase arenosa, série Paredão

Vermelho (Orthic Rhodochrult): solo medianamente ácido, com

baixo teor de C org�nico; baixos teores de P, K, Ca e Al; m�

dio teor de Mg; baixo valor de S (soma de bases trocáveis);

baixa CTC (capacidade de troca de cátions); e média % de V

(saturação de bases).

b) Latossolo Vermelho-Escuro (LVE) orto, série Gua...rnium (Orthic

Haplacrox): solo argiloso, fracamente ácido, com média per

centagem de C org�nico; baixos teores de P, K e Ca; médios

teores de Mg e Al; baixos valores de S, CTC e V.
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O P nativo encontrado nos dois latossolos foi de 

0,02 e.mg P0:-/100 g de terra (Tabela 1), equivalentes a 2,16 

ppm de P. 

4. 1. · Aç.ã.o do 1., e..xtnatone..1., apo.é.. o p e..nlo do d e. inc.ubaç.ã.o

Na tabela 4 encontram-se os teores de P nativo 

(testemunha) e adicionado, extraídas por meio de três extrato-

res: resina trocadora de ions, H2so4 0,05N e solução de Mehlich,

H2so4 0,025N + HCl 0,05N. A extração em presença e aus�ncia de

adubação fosf;tada, foi efetuada ap6s um periodo de 15 dias da 

incubação das amostras de terra, coletadas dos vasos. 

4. 1. 1. Extnaç.ã.o na auó�nc.la de.. adubaç.ã.o 6oó6atada

(Po = te..1.,te..munha) 

Os teores de P extraidos pela resina nos dois 

latossolos, comparados ao valor inicial de 2,16 ppm de P, perma

neceram praticamente inalterados: 2,13 ppm para o LVA e 2,31 pprn 

para o LVE .
. 
º H2so4, no LVA extraiu duas vezes mais P que a rest

na, enquanto a solução de Mehlich extraiu 1,5 vezes mais que a 

mesma; já no LVE o H2so4 equiparou-se à resi.na, enquanto que o

Mehlich extraiu o menor teor, 1,03 ppm de P. Estes dados confir

mam a carência do elemento nos dois latossolos e sugerem que a 

resina seja mais estãvel do que os extratores quimicos, pois, o

P-resina manteve valor idêntico ao P nativo, enquanto a quanti-
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Tabela 4 - Teores de P extraídos por três extratores em amostras 

de dois latossolos, apos 15 dias da incubação com 

tr�s fontes de fosfatos, em Piracicaba, S�o Paulo 

Fontes 

de P 

Doses 
de P 

(ppm} 

Testanunha O 

Fosfato 50 

M:moam3nic.u 100 

(MAP) 150 

Super

fosfato 

triplo 

·(ST)

�kdias 

Fosfato 

natural 
(FN) 

Médias 

200 

50 

100 

150 

200 

50 

100 

150 

200 

Média Geral -

Teores de P (ppm) extraídos dos solos 

LVA fase arenosa 
série Par. Vermelho 

LVE orto 
série Guamium 

P resinai P H2so
_4
._j P_M_eh_l_.i_ch_P_r __ e_-s_j __ n_a�P_r_:r2_"s_o_4 __ 1;___P ___ l'v1eh __ 1_.i_c_h

2,13 

16,97 

32,55 

36,36 

85,24 

42,78 

14,42 

16,75 

32,08 

69,59 

33,20 

14,29 

22,09 

24,88 

52,46 

28,43 

32,29 

4,12 

20,60 

21,63 

25,75 

3,09 

19,57 

21,63 

28,84 

42,23 126,69 

27,55 49,18 

23,69 25,75 

30,90 32,96 

30 ,90 35, 02 

47,38 41,20 

33,21 

77,25 

84,46 

90,64 

119,48 

92,95 

47,61 

33,73 

63,86 

70,04 

75,19 

126,69 

83,94 

51,57 

2,31 

4,62 

6,C>9 

38,15 

84,30 

33,29 

4,90 

47,78 

50,48 

92,63 

48,94 

10,40 

18,17 

23,76 

49,91 

25,56 

33,34 

2,06 

2,06 

9,27 

15,45 

23,69 
12,61 

2,06 

5,15 

9,27 

25, 75 

10,55 

3,09 

31,93 

47,38 

94,76 

44,29 

20,91 

1,03 

2,06 

9,27 

16,48 

25,75 

13,39 

2,06 

6.18 

10,30 

24,72 

10,81 

3,09 

28,84 

59,74 
98,88 

47,63 

22,18 



dade de P extraída pelos métodos químicos variou com o 

do tempo. 
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passar 

Com a adição de fertilizantes fosfatados em do

ses crescentes as quantidades de P-extraidas pelos tr�s extrato

res cresceram proporcionalmente, concordando assim com os resul

tados alcançados por CATANI e NAKAMURA (1971), atendendo simul

taneamente ao primeiro critério de BRAY {1948), segundo o qual 

a análise de terra é um bom instrumento de avaliação da disponJ.

bilidade de P nos solos. 

O aumento de P extraido nos dois latossolos foi 

bastante variãvel em função das fontes de fosfatos adicionados 

como: fosfato monoamônico (MAP), superfosfato triplo (S'r) e fos

fato natural (FN) "Alvorada". 

A interação dos extratores com os fertilizantes 

fosfatados aplicados ao LVA e ao LVE resultaram em nítida varia

ção nos teores de P extraido de ambos os solos. 

a) Ação dos extratores na presença de V.LAP

No LVA a média de P Mehlich {49,18 ppm de P) sup§ 

rou as médias obtidas com a resina (42,7.8 ppm) e o H2so
4 

(27,55
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-

ppm); a açao dos extratores obedeceu a seguinte ordem de extra-

ção: Mehlich > resina > H2so4.

No LVE a capacidade média de extração da resina 

(33,29 ppm de P) foi duas vezes superior a dos extratores quími

cos, cuja extração média situou-se próxima de 13 ppm de P; a se-

qu�ncia de extração foi a seguinte: resina > Mehlich > H2so4.

b) Ação dos extratores na presença de ST

Com adição de ST 'ao LVA, as médias de 

pelos três métodos mantiveram-se equivalentes e próximas 

ppm de P. 

extração 

a 33 

No LVE a média de P resina se elevou a 48,94 ppm, 

superando cerca de quatro vezes a ação dos extratores químicos; 

cujo teor de P extraido, esteve próximo de 11 ppm. A sequência 

de extração foi: resina > Mehlich � H2so4.

c) Ação dos extratores na presença de FN

Com aplicação de FN no LVA, a maior média de ex

tração foi obtida com H2so4 (PH2804 
= 92,95 ppm) em contraste

com a média mínima de 27,55 pprn alcançado pelo mesmo extrator 

= ao ser usado o MAP como fonte fosfatada; a média de PMehlich

83,94 ppm também foi bastante elevada, enquanto a média de P re-

sina atingiu apenas 28,43 ppm; a seqüência de extração foi: 

H2so4 > Mehlich > resina.

No LVE, a média de P resina caiu para 25,56 ppm, 
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contra PH2sO4 = 44, 29 pprn e PM ._ 1. h = 4 7, 63; deste modo a açao
8il 1.C . 

extratora da resiria foi reduzida� metade <la açio dos extratores 

qulmicos e a sequência de extração obedeceu a seguinte ordem: 

Mehlich > H2so4 > resina.

O P extraido pela resina trocadora de ions repre

senta a extração do elemento da fração lábil, enquanto que os 

extratores quimicos extraem f6sforo tanto da fraçâo lábil quanto 

da fração não lábil, conforme mencionam diversos autores: BAHIA 

FILHO (1982), MUNIZ (1983) e NOVELINO et alii (1985).

4.1.4. Compa�a��c da e6iciineia do� ext�ato4e6, apo� o 

pe�Zodo de ineubaç�o eam 6oJ6a�o� 

Na presença das fontes solúveis MAP e ST, os três 

extratores apresentaram certa equival�ncia na extração de P, sen 

do, porém, a solução de Mehlich mais eficiente para o LVA e a 

resina mais eficiente para o LVE. 

A superioridade da resina já foi verificada por 

vários autores, dentre os quais, cita-se.: RAIJ. (1978), CABALA e 

SAN'l'ANA (1983), GRANDE et alii (1986); somente em casos esporádi 

cos ela tem-se mostrado inferior as soluções extratoras ('iITLl.,lN-1S, 

1965). 

Com o uso de FN evidenciou-se uma açao muito mais 

enérgica dos extratores quimicos, ern comparação com a resina, 

sendo esta verificação concordante com as de FOLE e MIELNICZUK 
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(1975) e SFREDO et alii (1979). t que os extratores ácidos, como 

H2so4 e Mehlich; dissolvem residuos de fosfatos naturais que aig

da não se dissolveram no solo, têm pouco a ver com a disponibil! 

dade de P e, em consequência, os resultados sao mais elevados 

(RAIJ, 1983), já que dissolvem o adubo que permaneceu sem reação 

no solo (FEITOSA e RAIJ, 1916). 

Em geral, os teores de P resina pouco variaram 

quando se comparou as médias obtidas no LVA e no LVE, denotando 

a estabilidade do método e sua versatilidade para solos diferen

tes. 

Os valores de P extraido pelos m�todos químicos 

no LVE foram cerca de três vezes menos do que no LVA; este fato 

está de acordo com RAIJ (1983) e com CABALA e SANTANA (1983), S§ 

gundo os quais, as quantidades de P extraidas dos solos argilo -

sos pelos métodos quínücos, são sempre mui to baixas. Portanto, 

os extratores quimicos subestimaram os teores de P do solo argi

loso e superestimaram os valores de P quando foi usado o FN nos 

dois 1.atossolos, o que atesta a inefici�ncia destes 

para uso geperalizado. 

extratores 

4.1.5. Cunval de exthação de P apol o penlodo de incu

bação 

As figuras 1, 2 e 3 confeccionadas a partir dos 

dados da tabela 4, representam curvas elucidativas dos tr�s m�fo 

dos de extração de P, respectivas às fontes de fertilizantes x-,mp, 
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ST e FN aplicados ao LVA e ao LVE. 

Observou-se uma tendência de linearidade do P ex

traido pelos tr�s extratores em função das doses de P adicionado 

sob forma das três fontes, e assim, as curva.s foram ajustadas a 

equaç5es de regressão do tipo y = a +  b x  ªC' , .::, quais; acompanha1n 

a legenda das figuras, juntamente com os coeficientes de determj0 
- 2 naçao, r > 90% para todos os extratores.

A açao dos extratores foi altamente correlacionª 

da (r > ±0,95) com as doses e fontes de P aplicadas aos dois la--

tossolos, significando que as técnicas empregadas são bastante 

satisfat6rias para recomendar adubação fosfatada, conforme afir

maram CABALA e SANTANA (1983). 

A tabela 5 apresenta os teores m�dios de P ex

traldos por meio da resina trocadora de Ians, pelo H2so4 e pela

solução de Mehlich, em ausência e em presença dos fertilizantes 

fosfatados, I:vl7\P, ST e FN, aplicados aos dois la tos solos: LVA f a-

se arenosa, série Paredão Vermelho e LVE or-t.o, série Guamium, 

ap6s a colheita da planta-teste Panicum miliaceum (painço), com 

um ciclo de 40 dias. 
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Tabela 5 - Variação nos teores m&dios de P extraido por tr&s ex 

tratores ap6s a colheita de Panicum miliaceum (pain

ço) em relaç�o a tr�s fontes de fosfatos adicionados 

a dois latossolos de Piracicaba, S�o Paulo. 

Fontes 

de P 

Doses 

de P 

(pprn) 

Teores de P (ppm) extraídos dos solos 

LVA fase arenosa 
série Par. Vermelho 

P resina P n2so 4 P Mehlich

LVE orto 
série Guamium 

----

p resina P H2so 4 P Mehlich 

Testemunha O 15,35m 4,63:m 5,40m 15,58m l,03t l,03f. 

Fosfato 

nnno

amônico 

Ms-dias 

Super-

fosfato 

triplo 

Fosfato 

natural 

Medias 

50 34,93j 
.100 .. 63,67f 

150 122,29b 

200 124,53a 

50 

100 

150 

200 

50 

100 

150 

200 

86,35 

38,63h 

68,00e 

99,36c 

80,55d 

71,63 

20, 9Jl 

26,81k. 

36,871 

45,23g 

32,45 

23,90.t 26,26,f_ 

56,39i 59,741 

84,71g 93,21f 

115,61d 119,48e 

70,15 74,67 

27,78f 30,90k 

53,13j 65,14h 

· 115,lOe 119,99d

131,06c 129,0lc 

81,76 86,26 

44,54k 46,35j 

79,82h 74,93g 

137,76b 140,33b 

178,96a 

110,27 

215,85a 

119,36 

19,84,t 3,09k 

26,55i 7,77.i 

44,02e 13,64h 

56,18a 18,02f 

36,64 10,61 

20,60k 

32,89f 

47,84c 

55,25b 

39,14 

22,54j 

27,62k 

31,73g 

45,08d 

31,74 

3,34j 
7,72i 

14,67q 

22,40e 

12,03 

6,43c 

23,17d 

39,65b 

54,07a 

30,83 

3,34k 

9,0lh 

16,48f 

21,37d 

12,35 

4,37j 
10,81g 

19,3le 

30,12c 

16,15 

8,24i 

30,12c 

54,07b 

65,40a 

39,45 

Média Geral 

IM3 (%) 

59,77 81,03 86,66_ 34,28 16,35 21,05 
-s-�-'----....'.-----_,__ ___ =-s---'---6, 66 X 10 1,98 X 10 
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A anãlise de P dos solos apos a colheita do pain-

ço com um ciclo de 40 dias, revelou nitidas alteraç�es na açao 

dos extratores, conforme demonstram as médias de P extraído com 

os três métodos (tabela 5). 

O teor de P resina que durante o perlodo de incu

bação permaneceu praticamente igual ao P nativo (2,16 ppm) nos 

dois latossol9s, aumentou cerca de sete vezes apos a 

ta, atingindo 15,35 ppm no LVA e 15,58. ppm no LVE. 

colhei 

O teor de P que durante o periodo de incuba-H2s04 
çao duplicou de valor no LVA e equiparou-se ao P resina no LVE, 

após a colheita permaneceu quase inalterado no LVA (PH2804 == 4,63

ppm) , caindo para 1, 03. p·pm no LVE. 

O teor de P Mehlich apresentou um ligeiro a.crésci

mo no LVA, passando de 3, 09 ppm, após a incubação para 5, 40 ppm 

apos a colheita; no LVE o valor de P Mehlich não sofreu altera -

çao, permanecendo com o valor mais baixo de 1,03 ppm, apos a 

incubação e apos a colheita. 

Os valores de P esperados com a extração efetuada 

apos a colheita, no ·caso da testemunha deveriam ser menores "do 

que os resultados obtidos após o período de incubação, não só em 

razão da baixa disponibilidade de P nos dois latossolos, mas, pe-
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la remoçao de P atrav�s da coiheita de painço, na aus§ncia de 

adubação fosfatada. E�tretanto, houve uma aparente contradição 

entre os resultados esperados e observados; pois, os extratores 

químicos extrairam teores de P iguais ou ligeiramente superio-

res aos teores obtidos após o perlodo de incubação, a.o passo 

que a resina extraiu sete vezes mais, nas mesmas condic6es. Con 
. -

tudo, este grande aumento na concentração de P da solução do SQ 

lo, pode ser explicado através dos esquemas propostos por GUNA

RY e SU'I"l'ON (1967) e por Ll,RSEN (1974), segundo os quais as vá-

rias formas de P encontram-se em equilíbrio dinâmico, e assim, 

deve haver uma constante reposiç�o do P em solução, mediante 

a dissolução do P l�bil, a fim de manter este equilibrio sem-

pre que houver ll)Jla queda no teor de P da solução, decorrente 

de absorç�o pelas raizes das plantas. Como o teor de P extraido 

ap6s a colheita excedeu ãquele determinado apos o periodo 

incubaçâo, verificou-se que a velocidade de dissoluç�o do P 

de 

1� 
_ca-

bil superou a velocidade de absorção atrav&s das raizes, geran

do o excedente de P em solução diagnosticado atrav�s dos extra-

tores. 

4.2.2. VaAiaç�o de aç�o exthatohe� em pne�ença da 

Os teores de P extraidos pelos tr6s extratores 

apos a colheita do painço (tabela 5) variaram notavelmente na 

presença das diferentes fontes de fosfatos,. de fonna a11álCX:Ja ao que

ocorreu apos a incubação, r-:orérn, as alterações forarn muito maj_s acentuadas, 



evidenciando a interação das componentes do sistema solo/planta/ 

fertilizante, com o passar do tempo. As transformaç6es de P nes

te sistema· foram convenientemente sumarizadas por MAL2\VOLTA(1981): 

"a. adição de um adubo fosfatado (Pi adubo) aumenta temporariamen 

te a concentração de H2�
4 na solução do solo (Pi solução); par

te deste Pi solução é absorvida pelas raizes que libertam muito 

pouco do elemento enquanto vivas; microrganismos do terreno tam

b�m absorvem Pi solução que então se converte em P orgãnico; a 

mineralização da matéria orgânica causa eventualmente a libera

ção desse P orgãnico em parte; o'aumento no Pi solução pelo adu

bo causa um deslocamento do equilíbrio Pi lábiJ. �=-.:.-:: Pi solução pa

ra a esquerda; numa reação geralmente mais lenta do que essa, 

parte do Pi lãbil, por sua vez, & convertida em Pi estável (Pi 

não lábil) que a planta não aprovei ta de forma direta '1 
• 

Logicamente as transform&ções do P adicionado, 

afetaram a ação dos extratores, em funç::áo das fontes fosfatadas, 

conforme será visto a seguir: 

a) Variações na extração de P em presença de rvmp

No LVA a resina extraiu a maior média de P (86, 35 

pprn), superando as médias obtidas com a solução de Mehlich (74, 67 

ppm) e com o n2so4 (7 o, 15 ppm de P).

No LVE a capacidade média de extração da resina 

foi de 36,64 ppm, extraindo mais que o triplo da capacidade me

dia dos extratores químico�,, sendo P MehlJch = 12, 55 ppm e 

P H2so4 = 10,61 ppm.
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b) Variaç3es na extraç5o do P em presença de ST

No LVA a extração média do P Mehlich = 86,26 ppm 

superou as médias de P H2so4 = 81,76 ppm e P resina -- 71,63 ppm.

No LVE à média de P resina =, 39, 14 ppm, tripli-

cou em relação ao P Mehlich = 16,15 ppm e ao P H2so4 = 12,03 ppm ..

e) Variaç6es na extração de P em presença de FN

No LVA a maior média de P extraido, coube a sol}] 

çao de Meh1ich ( 119, 3 6 ppm de P) , seguindo-se o H2so 4 com a me·-

dia de 110,27 .. ppm e a resina somente com 32.,45 pprn de P; este 

valor foi cerca de tr�s vezes menos que os valores da extração 

química. 

No LVE o P Mehlich = 39,45 ppm foi um pouco sup§ 

rior ao P resina = 31,74 ppm que se assemelhou ao P H2so4
CV 

30,83 ppm. 

Todos os tratamentos diferiram estatisticamente 

no LVA, porem, no LVE, houve efeito similar para dois tratamen-· 

tos, relacionados ao P H2so4 e ao P Mehlich. As diferenças de

médias estão simbolizadas por letras minúsculas de a até ��, co

locadas ao lado dos teores médios de P extraídos por cada um 

dos métodos, no LVA e no LVE. As diferenças mínimas significatá, 

-5 -5 
vas (DMS) foram: 6,66 x 10 no LVA e 1,98 x 10 no LVE.

As an�lises estatisticas dos valores de P extra! 

do apos a colheita do painço encontram-se nas tabelas 6 e 7, 
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Tabela 6 :... Análise de variância dos teores de P extra.Ido no LVA 

fase arenosa, s�rie Pared�o Vermelho 

Causas da 
-

variaçao G.L.

F ertilizante{FE} 12 

Resíduo (a) 39 

Parcelas 51 

Extrator (EX) 2 

Interação FE X EX 24 

Resíduo (b} 78 

Total 155 

Desdobramentos: 

FE den. EX 1 (resina) 12 

FE den. EX 
2 

(H2so 4) 12 

FE den. EX 3 (H2So 4+HC1) 12

Coeficientes de variação: 

S.Q. Q.M.

24 0190,69 20015,89 

36481.,54 935,42 

276689,72 

26789,72 13394, 86 

99024,73 4126,03 

58928, 71 755 1 49 
--�-----

461415,41 
------

62361,24 5196, TI 

117237,15 9769,76 

159617 ,02 13391,41 

c.v.
1 = 3q_ ,41* parce .a 

C.V. = 35 42%subparcela ' 

F 

21,39** 

--------

17,.72"'*

5,461'* 

--··-

6,3'7'"*

11, 93,1:* 

16,31*';< 
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'I'abela 7 - Análise de variância dos teores de P extraídos no LVE 

orto, série Guamium 

Causas da variaçao G.L. S.Q. Q. M.. F 

Fertilizantes (FE) 12 27554,98 2396,24 33,98** 

Resíduo (a) 39 2635 r 29 67,57 

Parcelas 51 30190,27 

Extratores (EX) 2 8657 ,42 4328,71 61,43 ""* 

Interaçã_o FE X EX 24 9855,38 410,64 5,82** 

Residuo {b) 78 5496;26 70,46 

Total 155 54199,35 

Desdobramentos: 

FE den. EX 
1

(resina) 
12 9237,44 769, 78 11, 07*-i;

FE den. EX2 (H
2

S0
.1

) 12 9562,00 796,83 11, 46�"-·*

FE den. EX 
3

(H2so
ll
+HC1) 12 ·18610,91 1550,90 22, 31'1'"' 

···---------·----- -------------

Coeficientes de variação: C.V. 1 - 34,16%parce a 

c.v.suboarcela = 34, B9%
-------·--------
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respectivamente para o LVA e o LVE. O esquema da análise de 

variância foi em parcelas subdivididas, constando nas parce

las os efeitos dos fertilizantes e nas suboarcelas os efeitos 

dos extratores. O teste F acusou diferenças altamente signif! 

cativas para os efeitos de: fertilizantes, extratores e para 

as interações fertilizantes x extratores, nos dois solos es

tudados. Com o desdobramento das-interações verificou-se tam

bém diferenças altamente significativas para o efeito dos 

fertilizantes dentro de cada extrator, nos dois latossolos. 

Os coeficientes de variação forffin elevados (CV > 30%) nas pa� 

celas e subparcelas, tanto no LVA con10 no LVE ,· possj_velrnente 

devido ao modelo do delineamento experimental. 

4. 2.3. Cuhva/2 de exthaç�o d� P apo� a colheita

Os teores de P extraidos pelos trªs extratores 

apos a colheita foram crescentes com o aumento das doses de 

P, apresentando assim uma tend�Rcia linear. As figuras 4, 5 e 

6, desenhadas a partir dos dados da tabela 5, representam gra 

ficamente as variações da ação dos extratores na presença de 

:tvIAP, ST e FN, respectivamente. O ajustamento das curvas a 

equações de regressão linear, teve por finalidade a expressao 

matemática da variação de ação dos extratores; os coeficientes 

de determinação foram elevados 2 {r ? 95%) indicando que houve 

um efeti�o aumento na extraç�o de P- pelos tr�s processos (y), 

em função das doses {x) de cada uma das fontes fosfatadas aplJ: 

cadas nos ·solos. 
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4.2.4. Compahaç�o da capacldadc de hecupchaç�o do P atha

v�4 do� exthatohe4 ap66 a colheita 

Na comparaçao da ef ici�ncia dos extratores le

vou-s·e em conta a var iação de ação dos extratores representada 

graficamente pelas ccirvas de extração,as equaç6es de regres

sao e ai nda as sequ�ncias de extração m�dia, ordenada s como 

segue: 

Fontes de P 

Po 

ST 

F'N 

LVA fase arenos� 

série Pared210 Ve:rrnelho 

resina > MC>hlich > H2so 4

resina > Mehlich > H2so4

resina. Mehlich > H2so 4 > 

Mehli.ch > H2so 4 > resina

LVE 01."to, série Guarniu.m 

resina 

resina 

resina 

> Mehlich - p cc "'2'--' )4 

> M2hl.ich > H2so4

> Mehlich > H,.SOt1 
L 

Mehlich > resina > n2soA 

' (± 

A resina· foi mais eficiente do que os métodos 

quimicos, tanto na aus�ncia de adubaç�o (Po) q uanto na presen

ça da s fontes solúvei s, MAP e S'I', n os dois latossolos exceto 

no caso de ST a plicado ao LVA; ne ste caso e tamb�m com aplica

çâo da fonte insolGvel em ãgua, FN, ela extra iu menos P que os 

m�todos quimicos, de maneira similar ã extraç�o realizada ap&s 

o periodo de incubaç�o. Algumas vantagens da resina em relaç�o

a os m�todos quimicos foram as sinaladas por PALMA e FASSBENDER 

(1970): a aus�ncia de solvente quimico exclui a deterioraçâo 

do solo; h� possibilidade de analisar vãrios tipos de solo; 

ele reproduz com maior exatid�o o mecanismo de extraç�o do P 

pela ralz e el.imin a  a adsorção secundária pelos ions fosfatos 
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durante a extração. 

Os extratores químicos: apresentara.i"Tl capacidade 

de extração do P bastante próximas,· porém _a ação do H2so 4 foi

um pouco menos en�rgica do que do Mehlich nos dois latossolos. 

Estes dois extratores, removeram maiores teores de P do LVA 

que do LVE, atestando que nã.o funcionam bem em sol.os ar9ilosos 

(MUZILLI; 1982; RAIJ, 1983) ernbora sej arn ef.i cientes para so-

los arenosos (T'HOMPSON e PRATT, 19 54) . 

De acordo com CATJ\NI e NAI(l\MURA {1971) há mui.to 

se sabe que a quantidade de P extraída do sole varia: com a 

natureza do mesmo e da soluç�o extratora; coro a relaçâo entre 

o peso do solo e do volume dé! soluç:ão extr2tora; com o tempo

de contato da soluç�o com o solo; com a t&cnisa ou as condi--

ç6es da extraç�o, incluindo: agitaç�o, percolaç�o, temperatura 

etc. Por outro lado as condiç6es do solo 
-

sao afetadas pela tex 

tura, tipo e quantidade de colÕides (minerais de argila e hu

mus) , pH do solo e presença de outros ánion,3 capazes de compe-

tir com o íon fosfato por sítios de troca. RAIJ (1983) e GOE

DERT e SOUSA (1984) mencionam também a importância das caracte 

rlsticas dos fertilizantes e das plantas, para a extração do 

elemento, por exemplo: no fertilizante, a solubilidade e a con 

centra(;ão em P; na planta, a capacidade de aprovei tamente do 

nutriente, fundamentalmente associada ao comprimento e volume 
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do sistema radicular e a outras caracteristicas como: ciclo da 

cultura, capacidade de absorver Ca e de acidificar a rizosfer� 

infecçâo com micorrizas, etc. 

Dados os diversos fatores que interagem no sis

tema solo/planta/fertilizante, influenciando o processo de ex

traçâo, nesta pesquisa procurou-se introduzir uniformidade pa

ra algumas condições: solo com pH ácido, baixo teo:c de P, adu

baçâo NK constante, uso do painço como planta indicadora da ab 

- ::i •• • d �,. 'f ·· 1· sorçao c,e P, tecn1.cas e ana.u.:se uni .onnes. SJ.mu. -;_:aneamente fo 

ram introduzidas tr�s causas de variaç�o: textura dos solos, 

solubilidade dos fosfatos e natureza dos extratores, discuti -

das a seguir: 

a) Influência da textura dos solos

Na presente pesquisa o P foi extraido em teores 

mais altos no LVA (arenoso) que no LVE (argiloso). 

O efeito textural sobre a extraç�o de P dos so-

los já foi verif 5.cado por vários pesquisadores: PRATT e Gl',RBER. 

(1964), FUZATTO e ChVALERI (1966), NOVAIS (1977), FREIRE et 

aJ.:.J.i (1979), OLSEN e WATANABE (1963). Sabe-·se que a textura 

dos solos afeta a difus�o de P, porque quando o teor de argila 

aumenta, o coeficiente de difusão aumenta devido ao decréscinm 

na tortuosidade dos poros, aumentando tamb�m a capacidade tam-

p�o do solo. OLSEN (1957) afirmou que os solos arenosos, com 

particulas grosseiras "fi.xarn" menos P por. apresentarem superff 

cie especlfida menor do que os solos argilosos. Os solos do Es 
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tado de são Paulo apresentam elevada capacidade de adsorção 

e/ou Hfixaç2�0 11 (Ch'I'ANI e GLÔRIA, 1964; NAKAMURA, 1970). A ad-

sorç5o pelas argilas, segundo JORGE (1983) se dã por troca 

e +2 · 1 ' t · t · N 
lo com o a da mice a ou por suDs .1 uiçao pe Al dos folhe--

tos cristalinos. A argila predominante nestes solos� cauli-

nita, formada por um �cido fraco (siliciico) e uma base fra--

ca (hidr6xido de Al) e assim se explica o fenõmeno da substi

tuição dos silicatos pelos �nions fosfatos, na argila em de-

composição. Nos solos ácidos como o LVA e o LVE as formas 

dominantes de P inorgânico sào encontradas em ligação com F\.:o: 

e Al. 

O termo "fixação" foi contestado por RAIJ(l.983), 

pois, realmente o fenômeno assim denominado, envolve dois pr9 

cessas: adsorç�o e imobilização, os quais afetam a dispcnibi-

lidade de P para plantas, de maneira oposta ao fenõrneno de 

dessorção, referente ã liberaç�o de P do solo. 

CATl\NI e NAKAMüRA (1981) consideram q,ie durante 

a agitação do solo com a soluç�o extratora ocorrem dois fenÔm§ 

nos simultâneos e opostos - solubilização do fosfato e refixa-

çao ou readsorção pelo solo, e admitem que estes 

sejam apreciáveis nos solos paulistas. 

fenômenos 

Tais consideraç6es justificam a diferença dos 

teores de P extraídos dos dois latossolos sob influ�ncia da 

textura, no presente trabalho. 
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b) Influ�ncia da solubilidade dos fosfatos

O P extraido pelos tr�s m�fodos na presença 

das diferentes fontes fosfatadas variou nos solos estudados, 

também por causa da diferença de solubilidade entre os ferti

lizantes empregados. 

Com a aplicaç�o de fertilizantes fosfatados, 

ocorrem reações entre o adubo e os constituintes do solo, for

mando produtos amorfos e cristalinos de solubilidade menor que 

a do adubo aplicado. Conforme TISDALE e RUCKER (1964) a maior 

parte do P obtido pelas plantas é proveniente dos produtos c:h�§ 

tas reações e nã.o diretamente do adubo. 

Segundo GOEDERT e LOBATO (1980) a eficiência de 

um fosfato pode ser medida pela solubilidade e pela sua capact 

dade de aumentar o P disponivel na solução do solo para as 

plantas. As fontes mais eficientes no Brasil tªm sido os fos-

fatos solt1veis em agua, corno MAP e S'J'. Os doi.s têm 
r· • * _,., • 

eiicJ.encJ.a

comparável quando aplicados em igualdade de condições (Ml\Ll�VO;hi 

'rA, 1981); d.iferem, porém, quanto à composição elementar e o 

efeito residual no solo. 

o :ivr.,Ap tem fórmula quimica NH 4H2Po 
4

, de efeito

acidulante no solo porque tende a baixar o pH do mesmo, devido 

as transformaç6es da am5nia que cont�m; poderã reduzir o teor 

de ca 2+ trocâvel, pela acidez gerada; poder§ precipitar o ca 2+

e exercer efeito inibidor na absorção deste cátio�; poderá ta� 

bém aumentar a disponibilidade de Zn e elevar a concentraçao 
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de Mn a nlveis tóxicos. O ST de fórmula qulmica Ca(H2Po4)2 nao

2+ tem efeito acidulante, pois, aumenta o teor de Ca no solo.

Quando fontes solúveis como M...zu> e ST são aplicados 

ao solo, o Pé rapidamente adsorvido pelos colóides ou transfoI 

mado em compostos de menor solubilidade, através de reaçoes de 

precipitação (GOEDERT e SOUSA, 1984}. Existem várias maneiras 

pelas quais o Pé retido no solo, segundo JORGE (1983): a) ad

sorção pelas argilas; b) adsorção pelos hidróxidos de Fe e Al; 

c) precipitação com Fe, Al ou Mn; d) formação de compostos de 

Ca e de compo�tos orgânicos. Exemplifica-se com a relação do Al3+

encontrada em BRl\DY (19 8 3) :

Al3+ + H2so4 + 2H2o

solúvel 

2H+ + Al(OH2)H2Po4.

insolúvel 
Conforme RAIJ (1982b) os fosfatos solúveis ao serem adsorvidos 

pelos colóides, passam a constituir o P lábil, passível de ab

sorção pelas raízes; com o decorrer do tempo haverá uma transfo:;: 

mação gradual do P lábil em P não-ltbi�, constituindo o P imobi

lizado, que não está prontamente dispon!vel para as plantas e a§ 

sim a efici�ncia dos fertilizantes solúveis é reduzida com o tem 

po. 

Os fosfatos naturais, ao contrário, tªm sua efi

ciência inicial baixa, aumentando com o passar do tempo (GOEDERT 

e SOUSA, 1984). 

Diferenças de reaçoes das fontes solfiveis e inso-

lúveis nos solos justificam parcialmente as variações ocorridas 

na extração d� P, nesta pesquisa. 

A efici�ncia dos fosfatos naturais (apatitas e 
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fosforitas) como fornecedores de P, � função da velocidade de 

solubilização no solo (MALAVOLTA, 1981). O fosfato natural "Al 

vorada" é constituido por uma apatita, mineral mais insolGvel 

e menos assimil�vel; tem f&rmula CaF2 3co3 (Po4)2 que reage

lentamente no solo, devido a existência .de F na sua molécula. 

A reação de urna fluorapatita, segundo MALAVOLTA (1981) 

ser simplificada da seguinte maneira: 

10 Ca 2+ 
+

pode 

Quanto menor o tamanho das particulas de FN e 

o contefido de F, geralmente maior a disponibilidade de P.

Pelas afirmações de RAIJ (1979), a dissolução de 

FN e favorecida por acidez elevada, altos teores de argila e 

t- . - . b . d 2+ - 1 · ma eria organica, aixos teores .e Ca trocave e por incorpo-

ração dos fosfatos em todo o volume do solo. 

Com base nestas premissas, seria esperada uma 

maior dissolução do FN no LVE (argiloso) e consequentemente te2 

res de P extraido mais elevados do que no LVA {arenoso); isto 

não se verificou, provavelmente porque o periodo de condução do 

experimento terminou antes que a dissolução do FN houvesse se 

completado nos solos. É possível também que o P solubilizado te 

nha sido fixado pela argila. 

e) Natureza dos extratores

A resina mostrou-·se bastante eficiente na extra-
-·

çao de P dos dois latoss6los, em presença das fontes solüveis

MAP e ST, porém, extraiu muito menos P, quando a fonte emproag9
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da foi FN. Já os extratores químicos foram eficientes na extra 

ção de P do solo arenoso e menos e ficientes na extração de P 

do argiloso, quando as fontes solúveis foram empregadas; na 

presença de FN os métodos químicos superestimaram os valores 

de P em comparação com a resina; todas estas alterações foram 

decorrentes da diferente natureza dos extratores, agindo em 

conjunto com as outras variáveis, textura do solo e solubilida 

de dos adubos. 

O H2so4 e a solução de Mehlich, devido ao cara

ter ácido (pH = 2 a 3) t�m sua aç�o solvente definida pela att 

vidade do ion H
+ 

que torna posslvel a solubilização de fosfa

tos de Ca e em menor escala a dos fosfatos de Al e Fe (THOMAS 

·e PEASLEE, 1973).

A resina de troca iônica, como o próprio nome 

indica, tem sua ação definida por troca de ions em meio aquoso, 

com baixa concentração salina e pH d.e equi librio em torno de 

6,5 a 7; o extrato ã constituído pela solução solo-resina, ob

tido por saturação com solução de NaHCO..., lN, a pH 8,5 (RAIJ e 
.) 

QUAGGIO, 1983). Esta solução tamponada é bastante eficiente na 

extração de P-Al e algumas vezes P--Fe (TYNER e DAVIDE, 1962) . 

Neste trabalho a extração de P através da resi

na seguiu a metodologia usada pelo IAC e pela ESALQ, os quais 

adotam uma resina trocadora de ânions tipo base forte, denomi-

nada At-nberlite IRA-400. 

Considerando que os métodos químicos atuam como 
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ácidos fortes e a resina como base forte, justifica-se as di

ferenças ocorridas nos teores de P extraídos por estes proce§ 

SOS. 

4.3. Re�po�ta blol6glca de Panleum mlllaceum (palnço) hb

do�e� e 6onteb de P adlelonado a dolb lato�lolob de 

Plnaclcaba, S�a Paulo 

A tabela 8 mostra os parâmetros de avaliação da 

resposta biológica do painço à adição das três fontes fosfata-
.. , 

das, MAP� ST e FN em doses crescentes de 0-50-100-150 e 200ppm 

de P nos latossolos LVA e LVE; estes parâmetros exprimem a ab

sor�ão e acumulação de P na parte aérea e a produção de maté -

ria seca da planta indicadora. 

4.3.1. Abbohçio de P na pahte aehea do palnço 

Na ausência de adubação fosfatada a percenta

gem mínima das médias de P absorvido pela parte aérea do pain

ço foi de 0,:1% no caso das plantas cultivadas no LVA e O, 07% no 

LVE. 

Na presença das fontes fosfatadas houve um not� 

vel aumento nas percentagens médias.de absorção das plantas a 

partir dos dois solos. As plantas cultivadas 110 LVA apresenta

ram média de P absorvido =O, 56% como MAP; O, 48% corno ST e O, 1552, co

rno FN; as plantas cultivadas no LVE em termos de percentagem 
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Tabela 8 - Valores médios de fósforo absorvido, fósforo acumula 

do e matéria seca produzida por Panicum míliaceurn 

(painço) em função das três fontes de fosfato adiciQ 

nadas a doii latossolos de Piracicaba, S�o Paulo 

Fontes 

de P 

Doses 

de P 

(pprn) 

Testemmiha O 

Fosfato 50 

Ivbnoam3- 100 

nico 150 

200 

50 
Superfosfa 100 
to triplo 150 

200 

Médias 

Fosfato 
natural 

Médias 

50 

100 

150 

200 

LVA fase arenosa LVE orto 
série Paredão Vennelho série Guamium 

P absor- P acumu- Materia P absor- P acumu- Matéria 
vido lado seca vido lado seca 
(%) (mg/v9-_s_o_) _(g_/_v_a_s_o_) ___ (_%_) __ (_mgLvaso) (q/vaso) 

0,10 

0,28 

0,52 

0,67 

0,77 

0,56 

0,33 

0,45 

0,54 

0,63 

0,48 

0,14 

0,15 

0,18 

0,16 

0,15 

1,99 

38,34 

69,24 

91, 77 

117,27 

79,15 

46,81 

66,01 

84,48 

95,77 

73,26 

18,85 

17� 42 

23,70 

21,42 

20,34 

2,00 

13,33 

13,21 

13,52 

15,24 

13,82 

14, 23 

14,39 

15,-40 

15 1 04' 

14, 76 

12,83 

11,30 

13,05 

13,44 

12,65 

0,07 

0,11 

0,14 

0,17 

0,20 

0,15 

0,13 

0,17 

0,18 

0,19 

0,16 

0,14 

0,14 

0,19 

o, 17 

0,16 

0,49 

9,57 
22,23 

28,47 

37,25 

24,38 

16,45 

24,79 

29,64 

35,71 

26,64 

12,76 

17,76 

22,39 

16,86 

17,44 

0,76 

8,77 

15,17 

16,22 

18., 34 

16,62 

12,70 

14,59 

16,70 

18,87 

15,71 

9,14 

12,97 

11,96 

10,27 

11,08 
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média absorveram O, 15% como MAP, O, 16 % como ST e como FN. 

As percentagens médias de absorção do P foram 

crescentes à medida que aumentaram as doses de P aplicado aos 

dois latossolos e por isso as curvas de absorção (Figura 7) fo

ram ajustadas a equações lineares, uma para cada fonte de fos

fato aplicado nos dois latossolos. Todos os coeficientes de 

2 determinação (r) foram elevados, variando entre 92,05% e 

99,93%� -- · ,

As fontes solúveis MAP e ST propiciaram maio

res percentagens de absorção na parte aerea das plantas cult! 

vadas no LVA, sendo as menores percentagens de absorção rela

cionados ao FN. A absorção das plantas cult.ivadadas no LVE. 

foi inferior a alcançada pelas plantas do LVA, equiparando-se 

apenas em relação a fonte FN. Isto se deve à maior retenção de 

fosfatos pelo LVE e a baixa solubilidade do FN. 

-· 

4.3.Z. Acurnulaç�o de P na pa�te ae�ea do palnço 

Na ausência de adubação fosfatada, a capacidade 

média de acumulação do P na parte aérea do painço cultivado no 

LVA, foi da ordem de 1,99 mg por vaso, contendo 20 plantas, ou 

seja, 0,1 mg/planta; já as plantas cultivadas.no LVE acumula -

ram em média 0,49 mg/vaso que corresponde a 0,02 mg/planta; 

portanto·, cada planta no LVA acumulou cerca de quatro vezes 

mais P do que uma outra cultivada no LVE; devido à textura ar

gilosa possivelmente este solo tende a uma alta retenção de nu 
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Figura 7 - Absor�ão de P por Panicum miliaceum (p0.inço) colhido ao-s 40 dias apos a 
emergencia, em dois latossolos de Piracicaba, São Paulo 
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. Figura 8 - Acumulação de P na parte aérea de Panicum millaceum (palnço) colhido aos 
40 dias ,ipós. a emergência, em dois ,latossolos de Piracicaba, São Paulo 
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trientes, dificultando a absorção pelas raizes e reduzindo a 

acumulação do P na �arte aerea. 

Na presença das fontes fosfatadas,a acumulação 

de P pelo painço cresceu linearmente com o aumento das doses 

de P ,  conforme demonstram as curvas deacumulação da figura 8; 

de maneira análoga às curvas de absorção, as de acumulação fo

ram ajustadas a equações lineares e todos os coeficientes de 

-
(r.2 ) determinaçao foram muito elevados > 99% sugerindo que 

realmente a capacidade da planta para acumular fósforo nas fo

lhas foi propoicional aos teores adicionados ao solo. 

A acumulação de P na parte aérea do painço va

riou em relação ás diferentes fontes fosfatadas, nos dois la

tossolos. Em termos médios as plantas cultivadas no LVA acum� 

laram 79,15 mg/vaso, quando a fonte fosfatada foi o MAP; 73,26 

mg/vaso com aplicação de ST e apenas 20,34 mg/vaso com a adi

ção de FN; as plantas desenvolvidas no LVE demonstraram menor 

capacidade acumuladora de P, com o uso das três fontes; então F 

à média de P acumulado em presença de MAP foi de 24,38 mg/vaso; 

em presença de ST atingiu uma média de 26,64 mg/vaso e com adi

ção de FN, somente 17,44 mg/vaso. As principais causas da va

riação de P acumulado na parte aérea do painço, foram a textu

ra dos solos e a solubilidade dos fosfatos. 

4.3.3. Phoduç�o de matihla �e�a 

A matéria-seca produzida pela parte aerea do 

painço, na aus�ncia de adubaçâo fosfatada, foi da ordem de 2g/ 



72 

vaso com 20 plantas, ou seja, 100 mg/planta cultivada no LVA; 

no LVE a produção média de matéria seca foi apenas 0,76 g/vaso, 

corespondendo a 38 mg/planta, isto isgnifica que uma planta cu1 

tivada no LVA produziu quase o triplo de uma planta crescida no 

LVE, devido provavelmente ao efeito textural, dificultando a nu

trição da planta, gerando em consequ�ncia uma menor produção de 

matéria seca pelo painço. 

Na presença da adubaç�o fosfatada as médias de 

matéria seca produzidas pelas plantas, variaram de maneiras 

diferentes nos dois solos. No LVA a média de matéria seca em 

presença de MAP foi 13,82 g/vaso, passando a 14 1 76 g/vaso com 

adição de ST e caindo a 12,65 com o uso de FN; estas médias re

presentam acréscimos de produção da ordem de 6 e 7 vezes em re

lação a testemunha, devido a aplicação dos fertilizantes ao LVA 1 

sendo o menor acréscimo correspondente a aplicação de FN. No 

LVE a matéria seca produzida pelo painço foi em média de 16,62 

g/vaso na presença de .MAP, 15, 71 g/vaso com adição de: ST e ll ,08 

g/vaso com o uso de FN; isto significa que o uso de fertilizan

tes favoreceu a produção vegetal com acréscimos de matéria seca 

que variaram de 14 a 22 vezes mais que a produção obtida com a 

testemunha. 

Pelas curvas de produção de rnat�ria seca (Figura 

9) nota-se que as produções alcançadas em presença das fontes

solúveis :t>1AP e ST apresentaram tendência de estabilização a par;: 

tir das aplicações de 100 ·pprn no LVE, enquanto no LVA a tendên

cia de estabilização da produção ocorreu a partir da aplicação 
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Figura 9 - Produção <li: matéria �eca {MS) por Panicum mi i iaceum (paínço) colhido aos 
40 dias apos a emergencia ,. em dois latc;issolos de Piracicaba, São Paulo 
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de 50 ppm de P. As curvas de produção ajustaram-se a equaçoes 

lineares e os coeficientes de determinação foram altíssimos 

2 (r > 99%), refletindo o aumento de produção de matéria seca,

induzido pela adubação fosfatada. 

O efeito das doses e fontes de fosfatos sobre 

o desenvolvimento do painço encontra-se ilustrado nas Figuras

10, 11, 12 e 13, respectivamente, p ara as doses de 50, 100,150 

e 200 ppm de P, adicionados aos dois latossolos, evidenciando 

a superioridade dos tratamentos que receberam 

P. (Ver apêndice).

adubação com 

me��o6 de avallaç�o de Panlcum mlllaceum (palnço), eo 

lhldo ao6 40 dla6 apo6 a eme4g�ncla da6 plan�a6 

Nas tabelas 9, 10 e 11 encontram-se as correla

çoes do P extraido através da resina," do n2so4 e da solução de

Mehlich, com os parâmetros da parte aérea do painço: P absor

vido, P acumulado e produção de matéria seca, no LVA e no LVE. 

Na presença de MAP (tabela 9) as correlações 

dos extratores com os parâmetros da planta indicadora foram 

muito elevadas (r � ±0,90) nos dois latossolos; a unica exce-

ção se refere ao par de variáveis P-H2so vs. P acumulado no
. 4 

LVE com r = 0,62 (não significativo); as correlações entre os 

outros pares.de variáveis foi significativa pelo teste F a 5% 

de probabilidade. 
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Tabela 9 - Correlação entre o P extraido por três extratores e 

os parâmetros de Panicum miliaceum (painço) cultiva

do em dois latossolos, com adição de fosfato rnonoamo 

nico (MAP) em Piracicaba, são Paulo. 

Pares de variáveis Equações de regressao 

LVA fase arenosa, série Paredão Vermelho 

P-resina vs.

P-resina vs.

P-resina vs.

P-H2so 4 vs. 

P-�2so4 vs.

P-·H SO 2 4 vs.

p Mehlich vs. 

p Mehlich vs. 

p Mehlich vs. 

p absorvido ✓y = 0138 + 0,26 Lnx 

p acumulado 

Mat.seca y =

p absorvido 

p -acumulado

p Mat.seca

p absorvido 

p acumulado 

p Mat. seca 

Ln y = 5,31 - 69:18.1/x

18,84 - 213,89.1/x

Ln y = �3,29 + 0,65 Lnx 

/y = -2,98 + 2,86 Lnx

Lny =2, 81 - 9,69.l/x

Lf!:y = -3,43 

/y = -3,56

Ln y = 2,83 

+ 

+ 

-

0,67 Lnx 

2,95 Lnx 

11, 37 .1/x 

LVE orto, série Guamium 

P-resina vs. p absorvido 1/y = -2, 34 + 245,20.1/x

P-resina vs. p acumulado y = 48,73 - 755,42.l/x

P-resina vs. Mat.seca y = 25,59 - 356,56.1/x

P-H2so4 vs. p absorvido Ln X =-2,65 + 0,35 Lnx 

Coef. 
corre- F 

. -·a(r) 

0,99 220,80*" 

-0,99 200,25* 

-0,95 30,77* 

0,99 2059,01"' 

0,99 1247,69* 

-0,99 190,15* 

0199 2538,62* 

0,99 904,06* 

-0,99 168,22* 

0,90 12,94* 

-0.98 136,78* 

-0,96 34,01* 

O, 99 346,62* 

P-H2so4 vs. p acumulado y2
= 536,69 + 1610,86.J.,;x 0,69 2,72ns 

P-H2so4 vs. -Mat.seca y 
= 6,37 + 66 ,11. 1/x 0,92 15,98* 

p Mehlich vs. p absorvido tny=-2,65 + O, 33Imx 0,99 289,07* 
p Mehlich VS. p acumulado Lny=3,67 - 4 t 54, 1/x -0,99 1069,89* 

p Mehli.ch vs. Mat.seca y 
= 17,13 - 17,71.1/x -0,96 40,22 

' .
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Tabela_lO - Correlação entre P extraido por três extratores e os 

parâmetros de Panicum miliaceum (painço) cultivado 

em dois latossolos, com adição de superfosfato tri

plo (ST) em Piracicaba, são Paulo 

Pares de variáveis Equações de regressão 

LVA fase arenosa, série Paredão V�rmelho 

Coef. 
correlação F 

{r 

P-resina vs. P absorvido

P-resina.vs. P acumulado

P-resina vs. Mat.seca

1/y - -0,19 + 153,30.1/x 0,99 166,08* 

P-H2so4 vs. P absorvido

P-H2so4 vs. P acumulado

P-H2so4 vs. Mat. seca

P Mehlich vs. P absorvido 

P Mehlich vs. P acumulado 

P Mehlich ys. Mat. seca 

LVE orto, série Guamium 

1/y = -0,11 + 8,98.1/x 

y2 = 282, 28 - 4168,40 .1/x

1/y = 1,46 + 39,62.1/x 

1/y =-0,01 + 2,37.1/x 

y =15,88 - 63,94.1/x 

1/y = 1,43. + 46,38.1/x 

1/y =-0,02 + 2,77.1/x 

Y = 15 T 9 4 - 7 4 I 8 2 • 1/X 

2 
y 

2 
y 

= 0,05 - 0,65 1/x 

= 382 r 5 + 28,94.x 

0,96 

�0,98 ✓ 103, 35*

0,99 2775,30* 

0,99 149,59* 

-0,99 6ll f 21*

0,99 2557,8_4* 

0,93 130,85* 

-0,99

-0,99

0,99

499,65* 

P-resina vs. P absorvido

P-resina vs. P. acumulado

P�resina vs� Mat. seca 2 
y = 443, 43 - 6643, 21.1/x _-o, 97 

358,31* 

103,66* 

45,49* 

P-H2so4 vs. P absorvido

P-H2so4 vs. P acumulado

P-H2so4 vs. Mat.seca

1/y = 4,78 + 9,87.1/x 

y = 1, 3 5 + 11, O 6. Lnx 

_y = 4,43 - 3,62.1/x

P Mehlich vs. P absorvido 1/y = 5,11 + 9,52.1/x 

P Mehlich vs. P acumulado Lny = 3,69 - 452. 1/x 

P Mehlich vs. Mat. seca ,íy = 4,31 - 3,54.Jjx 

0,99 4173,96* 

0,99 309,95* 

-0,99 280,04*

O, 99 822, 00* 
-0,99 1266,78*

-o, 99/ 429, 23*
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Tabela 11 - Correlação entre o P extraido por três extratores e 

os parâmetros de Panicum miliaceum (painço) cultiva

do em dois latossolos, com adição de ·fosfato natu -

ral "Alvorada" (FN), �m Piracicaba, São Paulo 

Pares de variáveis 
Coef. 

Equações de regressao correlação 
(r) 

LVA fase arenosa, série Paredão Vermelho 

P-resina

P-resina

P-resina

vs. P absorvido 

vs. P acumulado 

vs. Mat. seca 

Lny 
2y 

y 2 

=-1,463 - 12,02 .. 1/x -0,93 

781,120 - 11137 .1/x -O, 91 

= 274;581- 3637,42.1/x -0,86

F 

20,702* 

14,395* 

8,765ns 

P-H2so4
P-f½S04
P-H2so4

vs. P absorvido 1/y - 11,659 - 1,14 lnx -0,98 - 62, 702*

vs. P acumulado 1/y = 0,024 + 2,21 ,1/x 0,99 862,921* 
vs-. Ma.t. seca 1/y = O, 055 + 2, 05 .1/x O, 99 598, 183_* 

P Mehlich vs. P absorvido 

P Mehlich vs. P acumulado 

P Mehlich vs. Mat. seca 

LVE orto, série Guamium 

1/y_= 11,761 - 1,15. Lnx 

1/y = 0,019 + 2,60 .1/x 

1/y = 0,057 + 2,41 .1/x 

-0,96

0,99

O, 99·

41,148* 

639,969* 

478,864* 

P-resina vs. P absorvido y = 0,246 - 2,63. 1/x -0,92· 15,876*

P-resina vs. P acumulado r-y-= 7,067 - 90,75 1/x -0,90· 12,846*

P-resina vs. Mat. seca Lny = 4,478 65,·89 .1/x --0,87" .. 9,330ns 

P-H2so4
P-H2so4
P-H2so4

vs. P absorvido 1/y = 5,826 + 8,721 1/x 

vs. P acumulado Lny = 3,072 J,89' 1/x 

vs. Mat·. seca Lny = 2,569 2,91 1/x 

0,99 
-0,99

-0,99

P Mehlich vs. P absorvido 1/y = 5,944 + 8,62 .1/x 0,98 

P Mehlich vs. P acumulado Lny = 3,020 - 3,85 1/x -0,99

P Mehlich vs. Mat. seca Lny = 2,531 - 2;8� 1/x -0,99

102,190* 

547,229* 

292,999* 

96,231* 

690,312* 

408, 512* 
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Na presença de ST (tabela 10) todas as correla

ções foram significativas com altos coeficientes de correlação 

r > ± 0,95, no LVA e no LVE. 

Na presença de FN (tabela 11) todos os pares 

de variáveis apresentaram altos coeficientes de correlação, 

com r variando de ±0,85 a ±0,99 no LVA e no LVE, porém o 

teste F revelou que a correlação de P resina vs. matéria seca nao 

foi significativo a 5% de probabilidade em ambos os solos. 

Segundo KAMPRATH e WATSON (1980) as correlações 

próximas de 1,0 significam que a anáfise de planta fornece 

uma boa estimativa de P no solo; alerta ele para o fato de que 

algumas vezes a concentração do nutriente na planta pode ser 

mascarada e não indicar Úma informação precisa a respeito do 

estado nutricional nem do solo e nem da planta. 

De acordo com os altos coeficientes de correla-

ção desta pesquisa os parâmetros da planta revelaram-se como 

bons indicadores de P nos dois latossolos, porém a relação en

tre o peso de matéria seca e o P extraído pela resina não foi 

significativo, em presença de FN nem no LVA, nem no LVE, suge

rindo falta de afinidade entre a resina e a matéria seca. 

Ao correlacionar o P extraido pelos três extra

tores com a resposta biológica do painço, levando em conta as 

fontes fo�fatadas separadamente, todas as correlações foram 

elevadas, sugerindo que os extratores s�o bastante eficientes 

e capazes de predizer a disponibilidade de P nos solos. No en 



79 

. 

tanto, as variações nos teores de P extraído; demonstram ha-

ver diferenças de comportamento entre os métodos: os extrato-

res químicos seguiram tendências semelhantes entre si com 

ligeira superioridade da solução de Mehlich em relação ao 

H2so
4 

nos solos estudados. Ambos mostraram certa similaridade

na seletividade de dissolução do P de algumas partículas do 

solo, pela natureza ãcida que os caracteriza. A resina extraiu 

o P de modo proporcional à capacidade de liberação deste nu-

triente, a partir das proprieàades dos solos e não por sua 

própria natureza (AMER et alii, 1955). 

Através de anãlises de regressão linear, consi

derando as fontes fosfatadas em conjunto, foi possível visualt 

zar a diferença de comportamento dos extratores sob pontos àe 

vista matemãtico e estatístico, conforme mostrado na Tabela 12 . 

Reuniu-se em um iinico grupo de variãveis o P 

extraido em presença das três fontes fosfatadas, verificando

se que as correlações do P extraido através dos métodos quími

cos em relação aos parâmetros da planta indicadora, não foram 

significativas pelo teste F a 5% de probabilidade e os coeficien 

tESde determinação foram muito baixos (r2 f 33%). 

A relação de P resina vs. matéria seca também 
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nao foi significativa, sugerindo ausência de associação entre 

a resina e a produção de matéria seca. CABALA e SANTANA (1972) 

também constataram ausência de associação entre variáveis, ao 

correlacionarem a extração de P por métodos quimicos com a 

massa seca das raízes de cacau. 

No entanto, ainda na tabela 12, observou-se que 

as correlações de P resina com o P absorvido e o P acumulado 

na parte aérea do painço foram significativas, apresentando a! 

f . d d 
. -

( 
2 

88 b tos coe icientes e eterminaçao no LVA r = % para P a sor 

vido = P acumulado) e coeficientes médios 2 no LVE (r = 72% pª 
2 ra P absorvido e r = 77% para P acumulado). Portanto, a resi-

na correlacionou melhor com a absorção do fósforo pela painço, 

de modo análogo ao observado com diversas culturas: batata 

(PAAUW, 1971); cevada (SUSUIU et alii, 1963); milho (WALMSLEY 

e CONFORTH, 1973); milheto (AL-ABBAS e BARBER, 1964;; soja 

(RAIJ e DIEST, 1980); sorgo (FERREIRA e MAGALHÃES, 1974); tomª 

te (BALERDI et alii, 1968). A resina também foi eficiente na 

extração de P sob diferentes condições de solos, tratados com 

fosfatos naturais e fontes solfiveis (CABALA e WIL6, 1982). O P 

extraido pela resina ofereceu maiores correlações com a respoê 

ta biológica, por envolver os parâmetros intensidade e capaci

dade conforme assinalado por GUNARY e SUTTON (1967). 

Uma das consequências da variação de eficiência 

da açao dos extratores e que as faixas de disponibilidade de P 

devem variar de acordo com·a natureza de cada extrator e, en

tão, a quantidade de fósforo a ser recomendada para um dado so 
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lo, poderá divergir conforme·o método de extração adotado. 

Por outro lado, considerando solos de texturas 

diferentes tendo inicialmente um nivel baixo de disponibilida

de de P como o LVA e o LVE, para se elevar o nível final do 

elemento a iguais condições de disponibilidade nestes solos, 

a quantidade de P requerida serã maior para o solo argiloso 

(FREIRE et alii, 19.79) do que para o arenoso. 
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5. CONCLUSVES

Com base nos resultados obtidos dentro das con

dições experimentais expostas, foram possíveis as seguintes in 

ferências. 

A adição das diferentes fontes fosfatadas indu

ziu substanciais aumentos nos teores de P extraído pelos três 

extratores, na absorção e acumulação de P na parte aerea do 

painço bem como na produção de mat�ria seca pelas plantas, nao 

sendo atingidos os valores m�ximos com as doses de P aplicadas 

aos dois solos. 

Os aumentos verificados pela extração do P dos 

solos e a resposta biológica da planta indicadora, foram cres

centes com a elevação das doses de P adicionados, permitindo o 

ajustamento das curvas de extração e absorção a equações de re

gressão linear simples, com elevados coeficientes de correlação 

{r > ±o,95). 
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O P absorvido e o P acumulado na parte aerea foram os melhores 

índices da resposta biológica do painço a adição dos fertilizag 

tes fosfatados, já que as correlações com P extraido foram sem

pre significativas. 

A produção de matéria seca nao foi considerada 

um bom Índice da disponibilidade de P nos solos, visto que sua 

correlação com o P extraido pela resina trocadora de ions nao 

foi significativa. 

A interação dos extratores com as fontes fosfatª 

das em relação à planta indicadora, atuando no sistema 

planta/fertilizante, mostrou que tanto a resina como o 

solo/ 

ácido 

·sulfúrico e a solução de Mehlich, foram eficientes para predi -

zer a disponibilidade de P no solo, após o periodo de incuba

çao com fosfatos e após a colheita do painço.

Porém, houve nítida variação nos teor,es de P 

extraído pelos três extratores, a partir dos dois latossolos, 

tanto na ausência como na presença dos fertilizantes fosfatados, 

sendo as variações mais acentuadas após a colheita do que apos 

o período de incubação. Isto reflete a influência das causas da

variação introduzidas experimentalmente: textura dos solos, so-
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lubilidade dos fertilizantes e natureza dos extratores. 

A extração de P em termos médios nos dois la

tossolos foi ordenada nas seguintes sequências: para o LVA, 

Mehlich -;- tt2so4 7 resina; para o LVE, resina> Mehlich > H2so4.

Os extratores químicos funcionaram de maneira 

eficiente na remoção de P do LVA arenoso, sendo menor a sua 

eficiência no LVE argiloso, enquanto a resina apresentou com 

portamento eficiente em ambos os solos, independentemente da 

texturi, sendo portanto mais versátil que os métodos quimicos. 

Na presença de fontes de fosfatos solúveis, 

MAP e ST a açao dos extratores apresentou eficiência aproxima

damente equivalente na remoçao de P do LVA e também do LVE; PQ 

rém, com o uso da fonte ·insolúvel FN os extratores químicos 

superestimaram os valores de P extrai_do, de modo que sua extrª 

ção média foi muito mais elevada que a da resina, denotando que 

o mecanismo de ação dos extratores ácidos, devido a sua nature

za química, difere fundamentalmente do mecanismo de ação da re

sina, que é de natureza físico-química. O mecanismo da resina 

assemelha-se mais ào.mecanismo de remoção do P através das raí

zes das plantas. 

A análise de regressao baseada nas médias de 

extração, consideradas em conjunto as fontes fosfatadas, sem di§ 

tinção quanto a sua solubilidade, confirmou a diferença do com

portamento dos extratores; as correlações entre a resina e os pa

râmetros de absorção e acumulação de P foram altas no LVA e 

médias no LVE; as correlações entre os métodos químicos e os pa-
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râmetros do painço nao foram signficativas nos dois latossolos. 

A resina trocadora de ians foi mais eficiente 

que os extratores químicos porque correlacionou melhor com a 

resposta biológica do painço a diferentes níveis de disponibi

lidade de P em solos de condições físicas distintas. Seu uso 

é vantajoso porque ao remover a fração lábil de P inorgânico 

dos solos ela é capaz de predizer com maior exatidão a absor -

ção de P pelas raízes das plantas, sob condições de solos bas

tante distintas; e também constitui um valioso auxílio para as 

recomendaçõe� de fertilizantes fosfatados. 
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a) LVA fase arenosa, série Paredão Vermelho (PV)

b) LVE orto, série Guamium (G)

Figura 10 - Efeito de 50 ppm de P snb as formas de fosfato na
tural (FN), fosfato monoamônico (MAP) e superfosfato 
triplo (ST), adicionados a dois latossolos cultiva -
dos com Panicum mil iaceum (painço), em Piracicaba, 
São Paulo. 
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a) LVA fase arenosa, série Paredão Vermelho (PV)

b) LVE orto, série Guamium (G)

Figura 11 - Efeito de 100 ppm de P sob as formas de fosfato na
tural (FN), fosfato monoamônico (MAP) e superfosfa
to triplo (ST) adicionad�a dois latossolos cultiv� 
dos com Panicum mil iaceum (painço), em Piracicaba, 
São Paulo. 
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a) LVA fase arenosa, série Paredão Vermelho (PV)

b) LVE orto, série Guamium (G)

Figura 12 - Efeito de 150 ppm de P sob as formas de fosfato na
tural (FN), fosfato monoamômi co (MAP) e superfosfa
to triplo (ST) adicionadosa dois latossolos cultiva 
dos com Panicum mil iaceum (painço), em Piracicaba: 
São Paulo. 
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a) LVA fase arenosa, série Paredão Vermelho (PV)

b) LVE orto, série Guamium (G)

Figura ]3 - Efeito de 200 ppm de P sob as formas de fosfato na
tural (FN), fosfato monoamônico (MAP) e superfosfa
to triplo (ST) adicionadá;a dois latossolos cultiva 
dos com Panicum miliaceum (painço), em Piracicaba� 
São Paulo. 
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