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RESUMO 

Substâncias húmicas como aditivos para melhorar a eficiência de fosfatos solúveis e 

reativos  

 
 O fósforo (P) é um dos macronutrientes mais empregados como fertilizante na 
agricultura, muito em função de sua alta capacidade de fixação nos solos, que culmina em 
baixa disponibilidade e carência às plantas. Na adubação, é comum o uso de fontes solúveis 
de P, porém, devido aos impactos que as mesmas demandam para sua obtenção, vem se 
intensificando o uso de fosfatos naturais reativos (FNR) para seu fornecimento as plantas. 
Desse modo, é crescente os estudos sobre a associação de substâncias húmicas (SH) como 
aditivos potencializadores na solubilização de fosfato, tornando-os mais disponíveis. Mediante 
ao exposto, objetivou-se avaliar o efeito da associação de fosfatos solúveis e reativos com as 
SH na solubilização de P e no aproveitamento deste nutriente pelas culturas da soja e do 
milho em área de abertura recente do Cerrado. O experimento foi conduzido em campo, 
localizado em Querência - MT, em um solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico, em dois anos agrícolas, disposto em um esquema fatorial 2x4+1, com três 
repetições em blocos ao acaso. Os tratamentos consistiram em 2 fontes fosfatadas (super 
fosfato triplo-TSP e FNR) e 4 doses de SH (0; 0,5; 1,0 e 2,0%) provenientes de leonardita, 
além de um tratamento controle absoluto. Os atributos avaliados foram; análise foliar da soja, 
análise química do solo e fracionamento sequencial de P após a colheita do milho segunda 
safra, produtividade e eficiência agronômica de ambas as culturas. A produtividade da soja e 
do milho foi amplamente afetada pelas fontes fosfatadas utilizadas, com destacada vantagem 
do TSP em comparação ao FNR, que por sua vez não diferiu do controle em alguns 
tratamentos. O uso de SH nos fertilizantes não promoveu incrementos de produtividade, isso 
para ambas as fontes fosfatadas e ambas as culturas da soja e do milho.  

 

 

Palavras-chave: Fracionamento de fósforo; Adubação fosfatada; Labilidade de P; Solos de 
Cerrado 
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ABSTRACT 

Humic substances as additives to improve the efficiency of soluble and reactive 

phosphates  

    
Phosphorus (P) is one of the macronutrients most used as fertilizer in agriculture, much 

due to its high soil binding capacity, which culminates in low availability and lack of plants. In 
fertilization is common the use of soluble sources of P, however, due to the impacts that they 
demand to obtain, the use of reactive natural phosphates (FNR) has been intensified to supply 
the plants. Thus, studies on the association of humic substances (SH) as potentiating additives 
in phosphate solubilization are increasing, making them more available. The objective of this 
study was to evaluate the effect of the association of soluble and reactive phosphates with SH 
on solubilization of P and the utilization of this nutrient by soybean and corn crops in a recently 
opened area of the Cerrado. The experiment was conducted in a field, located in Querência - 
MT, in a soil classified as Dystrophic Oxisol, in two agricultural years, arranged in a 2x4 + 1 
factorial scheme, with three replications in randomized blocks. The treatments consisted of 2 
phosphate sources (triple super phosphate and natural phosphate) and 4 SH doses (0, 0.5, 
1.0 and 2.0%) from leonardite, in addition to an absolute control treatment. The evaluated 
attributes were; leaf analysis of soybean, soil chemical analysis and sequential fractionation of 
P after harvest of second crop corn, productivity and agronomic efficiency of both crops. 
Soybean and corn yields were largely affected by the phosphate sources used, with the 
advantage of TSP in comparison to FNR, which in turn did not differ from control in some 
treatments. The use of SH in fertilizers did not promote productivity increases, for both 

phosphate sources and both soybean and corn crops. 

 

Keywords: Phosphorus fractionation; Phosphate fertilizing; P lability; Cerrado soils  
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1. INTRODUÇÃO 

O fósforo (P) é um dos nutrientes mais utilizados na agricultura, principalmente pela 

sua baixa disponibilidade às plantas (GULLO, 2002) e sua forte capacidade de fixação em 

solos tropicais (SHEN et al., 2011). Os solos da região do Cerrado brasileiro são naturalmente 

deficientes em P, havendo a necessidade da adubação fosfatada periodicamente, à qual é 

feita em doses acima das necessidades exigidas pelas plantas (NUNES et al., 2011). Essa 

característica, associada à alta capacidade que esses solos têm para reter o P na fase sólida, 

pode ser considerada uma das limitações para o desenvolvimento das atividades agrícolas 

(SOUSA; LOBATO, 2004). Segundo Novais e Smyth (1999), o processo da adsorção de P no 

solo é o principal responsável pelos baixos teores de fosfatos solúveis disponíveis para as 

culturas agrícolas.   

Nas adubações, o P é geralmente fornecido às plantas na forma de fertilizantes 

fosfatados solúveis por ocasião da semeadura, sendo necessárias altas doses para obter 

produções comerciais, variando de 60 a 280 kg ha-1 de P2O5 para cultura da soja e do milho, 

em solos com disponibilidade inicial restrita de P (SOUZA et al., 2016). Para contornar o 

problema dos custos dos fosfatos solúveis obtidos pelos processos convencionais de 

solubilização, por acidulação em alta concentração, estudos propõem o uso de fontes 

alternativas de P de menor solubilidade (HARGER et al., 2007). O aumento da disponibilidade 

de P para as plantas pode ser obtido mediante o manejo correto da adubação fosfatada, com 

ênfase na fonte utilizada e no modo de aplicação mais adequado para solos com diferentes 

capacidades de adsorção do nutriente (TIRITAN et al., 2010).  

O aumento da eficiência dos fertilizantes provenientes de rochas fosfatadas é 

dependente de novas técnicas, que atualmente estão sendo estudadas. A mistura de fosfatos 

naturais reativos (FNRs) com materiais orgânicos tem se mostrado bastante promissora 

(GIKONYO et al., 2006), isso porque os ácidos orgânicos desempenham importante função 

na dissolução de nutrientes no solo. Comprovadamente, Kpomblekou-A e Tabatabai (2003) 

realizaram um estudo com ácidos orgânicos de baixo peso molecular produzidos no solo como 

metabólitos microbianos ou exsudados de plantas, a fim de avaliar a influência deles na 

liberação de P das rochas fosfáticas com diferentes reatividades e concluíram que esses 

ácidos orgânicos foram eficientes na liberação de P das rochas fosfáticas de baixa a média 

reatividade e ineficientes para aquelas de alta reatividade.  

De modo geral, a eficiência dos ácidos orgânicos em aumentar a disponibilidade de 

P no solo depende do pH, uma vez que a remoção de P adsorvido na rizosfera aumenta com 

a acidificação (GERKE, 1994), com o tipo de ânion orgânico e com sua persistência no solo, 

pois muitos desses ácidos orgânicos são degradados em poucos dias após a liberação dos 

resíduos vegetais (KIRK et al., 2000). Em meio onde estão presentes compostos orgânicos e 
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também as formas iônicas de ferro (Fe+2), alumínio (Al+3) e fosfato (H2PO4
- e HPO4

-2), os 

compostos orgânicos tem preferência pelos íons Fe+2, deixando os íons PO4
-3 mais livres para 

as plantas (WOLTHOORN et al., 2004), por outro lado, na ausência de compostos orgânicos 

os íons Fe+2 e H2PO4
- podem formar precipitados, indisponibilizando o P para as plantas. 

Dessa forma, as hipóteses testadas foram que: (1) as substâncias húmicas reduzem 

a adsorção de P no solo proveniente de fertilizantes solúveis, deixando-o mais disponível em 

solução, e (2) a associação do fosfato reativo com as substâncias húmicas aumenta a 

solubilidade do fertilizante e a eficiência agronômica para as culturas da soja e do milho. Para 

isso, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar o efeito da associação de fosfatos solúveis e 

reativos com substâncias húmicas na solubilização de P e no aproveitamento deste nutriente 

pelas culturas da soja e do milho em área de recente do Cerrado.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Uso de fosfato no Brasil e no mundo 

Os solos brasileiros, em geral, apresentam baixa disponibilidade em P, tornando o país 

um grande consumidor de fertilizantes fosfatados. Dado sua dependência para o 

desenvolvimento da agricultura, o consumo deste fertilizante triplicou nas últimas décadas, o 

que pode ser explicado pelo crescimento populacional e a preocupação com a otimização de 

áreas de produção. Ocupando o terceiro lugar no consumo de fertilizantes fosfatos do mundo, 

o Brasil perde apenas para a China e a Índia, além de ser um grande importador desse 

insumo, importou cerca 3 milhões de toneladas de P2O5 em 2017, enquanto que a produção 

nacional ficou em torno de 2,1 milhões de toneladas (ANDA, 2018). 

O P pode ser encontrado na natureza como fosfatos de rocha em jazidas distribuídas 

por todo o mundo (GONÇALVES et al., 2008), embora as maiores reservas mundiais estejam 

concentradas em Marrocos, China, Estados Unidos, África do Sul e Jordânia que, juntos, 

detêm 85 % das reservas da rocha – majoritariamente de origem sedimentar, que 

naturalmente possuem altos teores de P2O5 (ITA, 2008). Os três maiores produtores mundiais 

são os Estados Unidos, a Rússia e o Marrocos (ALBUQUERQUE et al., 2005), os quais, 

juntamente com a China e Israel, fornecem o nutriente para os demais países. As rochas 

ígneas representam 15 % da produção mundial de fosfato, sendo o material mais comum no 

Brasil. Este tipo de rocha possui qualidade inferior à sedimentar, necessitando de 

beneficiamento mais intenso para a extração do nutriente, encarecendo o processo de 

fabricação (FONSECA, 2010). 

As principais fontes de fosfatos naturais podem ser divididas em apatitas, que 

possuem baixa solubilidade e baixo teor de fósforo assimilável – aproximadamente 3 %, e 

fosforitas caracterizadas pela presença de minerais amorfos, solubilidade em torno de 5 % 

em citrato de amônio (TISDALE et al., 1993). Já as fontes de P para a agricultura são divididas 

em fosfatos naturais classificados como rocha fosfática moída cuja reatividade e eficiência 

agronômica é variável com o material de origem; termofosfatos que são rochas submetidas a 

um processo térmico; fosfatos alternativos que são oriundos da acidulação parcial do material 

de origem e posterior compactação; e os fosfatos totalmente acidulados (USGS, 2017). 

Quanto ao efeito no suprimento de P para as plantas, Chien e Menon (1995) relataram 

que a eficiência agronômica das fontes de P pode ser afetada pelo tipo da fonte, propriedades 

do solo, práticas de manejo e a espécie vegetal. Para Novais e Smyth (1999) a principal 

influência deve-se à solubilização dos fosfatos; enquanto que para Khasawneh e Doll (1978) 

os fatores que afetam a eficiência agronômica são: a reatividade da fonte, tamanho de 

partículas, pH do solo, teor de cálcio e fósforo, textura do solo, eficiência de absorção pelas 



16 

plantas e o teor de matéria orgânica. Entretanto, a característica que melhor avalia a qualidade 

da fonte de P é sua capacidade em fornecer os nutrientes para as plantas conforme as 

exigências das culturas, e desse modo acarretar em acréscimo de produtividade (GOEDERT; 

SOUSA, 1984). 

Prochnow, Alcarde e Chien (2003) acreditam que para uma maior produtividade das 

culturas o enfoque das pesquisas deve se concentrar em purificar a rocha fosfática, buscando 

mecanismos para o desenvolvimento de novos produtos fosfatados, uma vez que as 

indústrias realizam processos onerosos de modo a eliminar os contaminantes. Neste contexto 

uma alternativa para contornar essas dificuldades é o uso de fontes alternativas de P, como 

os fosfatos parcialmente acidulados, os termofosfatos e os fosfatos naturais (REDDY et al., 

1999; KLIEMANN e LIMA, 2001; LANA et al., 2004), dentre outras, como resíduos da própria 

fabricação destes fertilizantes, que devido a eficiência do processo ainda contém P em sua 

composição. Como se sabe, as fontes de P são finitas (NESET; CORDELL, 2012), e desse 

modo, estudos para aumentar sua eficácia ganham cenário nas pesquisas. Espera-se aliar a 

isso fontes com menor solubilidade, de modo que esses produtos apresentem não só uma 

eficiência elevada, como também, menor custo de produção. 

 

2.2. Reações do fósforo no solo 

O P é um nutriente importante para o desenvolvimento das plantas, e sua baixa 

disponibilidade limita a produção nos solos tropicais, altamente intemperizados, 

especialmente na região do Cerrado, pois estes solos apresentam intenso intemperismo, 

baixo pH e elevada saturação por alumínio, acarretando em uma alta capacidade de adsorção 

de P nos solos (SANZ-SAEZ et al., 2017). Essas áreas requerem maior atenção quanto ao 

uso do P, pois grandes quantidades deste elemento são necessárias para manter sua 

disponibilidade adequada às culturas, sendo este, um dos investimentos mais altos para a 

prática da agricultura comercial nesses solos. 

O teor de P total nos solos pode variar, segundo Novais, Smyth e Nunes (2007) de 

200 a 3.000 mg kg-1, sendo tal variação decorrente do material de origem, processos de 

gênese e as condições edafoclimáticas. A concentração média de P na solução do solo é 

aproximadamente 0,005 mg L-1 e as plantas necessitam para seu desenvolvimento de uma 

concentração de 0,003 a 0,3 mg L-1 de P na solução do solo, dependendo da espécie cultivada 

e da produção pretendida (HAVLIN et al., 2013). 

Segundo Raij (2004), o P liberado pelos fertilizantes pode ser retido no solo com maior 

ou menor complexidade, ligando-se a compostos como o ferro (Fe), o alumínio (Al), o cálcio 

(Ca) e a matéria orgânica do solo (MOS). A predominância do nutriente é como íon fosfato 
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(H2PO4
-), e na fase sólida apresenta-se em formas orgânicas (Po) e inorgânicas (Pi), divididas 

para fins acadêmicos em fase lábil e não-lábil (RAIJ, 2001). O P lábil é o que se apresenta 

disponível para a solução do solo, ou fracamente adsorvido, enquanto o P não lábil é aquele 

que se encontra adsorvido por ligações mais fortes, tornando difícil o processo de dessorção 

do mesmo para a solução do solo (MATIAS, 2010). 

O Po é originário dos resíduos vegetais adicionados ao solo, do tecido microbiano e 

dos produtos de sua decomposição, tendo grande relevância em solos tropicais, pois regula 

a disponibilidade para as plantas. Suas principais formas são os fosfatos de inositol (10 a 

80 % do P orgânico total), fosfolipídios (0,5 a 7 %), ácidos nucléicos (cerca de 3 %) e outros 

ésteres fosfato (aproximadamente 5 %) (DALAL, 1977). O Pi pode ser separado em duas 

partes, o P dos minerais primários (estrutural) e o P adsorvido. O P adsorvido pode ocorrer 

com todos minerais presentes no solo, podendo ser encontrado precipitado com formas 

iônicas de Fe, Al e Ca, adsorvidos a argilas silicatadas do tipo 1:1, adsorvidos a MOS, e 

adsorvidos aos oxi-hidróxidos de Fe e Al (PARFITT, 1978).  

 A disponibilidade de P no solo é controlada por processos físico-químicos, em longo 

prazo, como adsorção e dessorção e por processos biológicos, imobilização Pi e 

mineralização Po, que disponibilizam P a curto prazo para solução do solo (MARTINAZZO et 

al., 2007). O processo de adsorção do P a superfície dos colóides do solo ocorre na presença 

de grupos OH- e OH2
+, que inicialmente sofre atração eletrostática rápida. Posteriormente, os 

grupos são deslocados pelos íons fosfato em solução, formando uma ligação covalente, de 

alta energia, entre o fosfato e os colóides, conhecido como quimiossorção ou adsorção 

específica, ocorrendo lentamente, chegando a levar anos para alcançar o equilíbrio 

(BARROW, 1986). O P é adsorvido principalmente pelos minerais goethita, hematita, 

magnetita (óxidos de Fe) e gibbsita (hidróxido de Al), ou seja, independente do teor de argila, 

se esses minerais estiverem presentes no solo, haverá maior probabilidade de adsorção do 

P. Por isso, para o adequado manejo de adubação fosfatada é necessário conhecer a 

composição mineralógica do solo na fração argila e não apenas o seu teor no solo 

(SCHAEFER et al., 2008). 

 

2.3. Solubilidade das fontes fosfatadas  

Os fertilizantes fosfatados diferem quanto a química e física, devido a distinção entre 

os cátions acompanhantes, solubilidade, dureza, dentre outras características que interferem 

diretamente nas reações de adsorção e precipitação de P (COUTINHO et al., 1991). Os 

mesmos são divididos em fosfatos solúveis (industrializados) e fosfatos naturais reativos 

(FNR). Para produção dos fosfatos solúveis, usam-se as rochas fosfáticas submetidas a 



18 

processos de acidulação, os quais tornaram o fosfato prontamente disponível para a planta, 

enquanto os FNR são apenas submetidos a processos de moagem da rocha fosfática, onde 

a solubilidade depende do material de origem (NOVAIS, SMYTH, NUNES, 2007). 

As fontes fosfatadas solúveis apresentam processo de produção complexo além de 

demandar alta energia e grandes quantidades de reagentes químicos (ácido sulfúrico e/ou 

fosfórico), o que acaba encarecendo muito seu custo (CEKINSKI, 1990) e promovendo 

problemas ambientais, uma vez que gera um residual dos reagentes ácidos utilizados nos 

processos químicos de extração e descarte de rejeitos da mineração em grandes volumes no 

ambiente. Já o uso direto do FNR pode ser uma alternativa mais barata e mais 

ambientalmente correta, porém deve-se considerar que essa fonte libera o P de maneira lenta 

para as plantas. Desse modo, a associação de FNR com uso de aditivos para melhorar sua 

eficiência estão cada vez mais sendo estudados, de modo que essa fonte possa ser 

promissora e suprir as necessidades das culturas em tempo hábil.  

Com a acidulação de rochas fosfáticas obtêm-se os fertilizantes solúveis em água, 

sendo eles; superfosfatos simples (SSP), superfosfato triplo (TSP), fosfato monoamônio 

(MAP) e fosfato diamônio (DAP), dos quais são responsáveis por mais de 90 % do P 

prontamente disponível para as plantas em áreas agrícolas (CHIEN et al., 2011). O SSP (18% 

de P2O5 solúvel em citrato neutro de amônio em água (CNA) + H2O) e o TSP (41 % de P2O5 

solúvel em CNA + H2O) representam 50 % dos fertilizantes fosfatados fabricados no mundo 

(FASSBENDER e BORNEMISZA, 1994). Essas fontes fosfatadas com elevada solubilidade, 

apesar do investimento para sua produção, têm preferência na agricultura brasileira. Por outro 

lado, os FNRs estão conquistando cada vez mais o mercado, devido à rentabilidade de sua 

produção, apesar de apresentarem menor eficiência, possuem maior efeito residual (ANDA, 

2016). 

Os fosfatos naturais (FN) podem ser de origem sedimentar, ígnea ou metamórfica. 

Os de origem ígnea são poucos reativos no solo, uma vez que sua formação ocorreu a partir 

do resfriamento do magma, resultando em um material compacto e com baixa superfície 

específica (RAJAN, WATKINSON e SINCLAIR, 1996). Os de origem sedimentar se formam a 

partir da deposição acumulada de materiais como ossadas e esqueletos marinhos no fundo 

do mar. Já os de origem metamórfica sofreram alterações químicas nos fosfatos ígneos e nos 

sedimentares (HOROWITZ e MEURER, 2004). Aumentar a solubilidade dos FNR permitiria 

melhor aproveitamento das jazidas naturais de fosfatos. Os FNR não conseguem 

disponibilizar e suprir as exigências das culturas, devido a sua baixa dissolução (GUO el al., 

2011), porém, apresentam melhor efeito residual com o passar do tempo nos solos, sendo 

considerados promissores na adubação fosfatada de longo prazo (FREITAS el al., 2013). 

Por outro lado, buscando alternativas para melhorar a solubilização do FNR, o uso 

de enxofre elementar (S0) no solo tem sido utilizado como uma forma de redução do pH, uma 
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vez que o mesmo é oxidado por microrganismos (Thiobacillus), facilitando a solubilidade do 

FNR, além de fornecer enxofre na forma elementar (STAMFORD et al., 2007), o qual tende a 

ser oxidado e formar sulfato. 

 

2.4. Substâncias húmicas e potencial efeito na solubilização de P 

Várias técnicas têm sido estudadas no sentido de aumentar a eficiência das rochas 

fosfatadas (GIKONYO et al., 2006) e uma que tem se mostrado bastante promissora é a 

mistura dos FNR com materiais orgânicos. Minhoni et al. (1991) realizaram experimentos de 

incubação a fim de avaliar a influência de diversas fontes de carbono (glicose, bagaço de 

cana, palha de milho e vinhaça) na solubilização da apatita. Estes autores determinaram 

periodicamente o teor de P solúvel, e observaram que em presença de glicose houve maior 

solubilização do P e na ausência de carbono não houve liberação de P.  

As substâncias húmicas (SH) compõem o compartimento da MO de maior reatividade 

e por isso encontram-se envolvidas na maioria das reações químicas do solo. Segundo 

Baldotto et al. (2013) as SH são compostos orgânicos condensados, produzidos pela ação 

microbiana, diferindo dos biopolímeros pela sua estrutura molecular e persistência no solo. 

Cerca de 80 a 90 % da MO dos solos é constituída por essas substâncias, as quais são 

representadas pelas frações, de acordo com sua solubilidade, em ácidos fúlvicos (AF), ácidos 

húmicos (AH) e huminas (HU) (ZAVARZINA; ZAVARZIN, 2013).  

Existem diversas hipóteses de como o material orgânico do solo pode apresentar 

efeito positivo na solubilização do P. Hu et al. (2001) demonstraram que o P e a MO poderiam 

atuar como antagonistas nos sítios de adsorção; Geelhoed, Van Riemsdijk e Findenegg 

(1999) mostraram que a MO poderia atuar como quelante nos óxidos de Fe e Al e carbonatos 

de Ca formando fosfatos solúveis, desse modo promovendo a maior disponibilidade de P no 

solo. Já Urrutia et al. (2014) verificaram que a associação da MO a íons metálicos e ao P 

podem formar complexos de fosfatos mais solúveis. Andrade et al. (2003) reportaram que a 

adição de ácidos orgânicos promoveu menor adsorção de P, ou seja, o uso de ácidos 

orgânicos diminui a adsorção do P pois compete pelos mesmos sítios de adsorção das argilas, 

resultando em aumento na concentração de P na solução do solo. Entretanto, salienta-se que 

a redução na adsorção de P está sujeita a natureza e composição de ácidos orgânicos, além 

da sua concentração e do pH do solo (HUNT et al., 2007).  

De acordo com Matias (2010) ao adicionar uma fonte de P com elevada solubilidade 

ao solo juntamente com SH, para evitar que processos de adsorção diminua a disponibilidade 

de P é necessário que a fonte de SH esteja prontamente disponível para reagir rapidamente 

com os óxidos de Fe e Al, bloqueando os sítios de adsorção. De acordo com Antelo et al. 
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(2007), a forma como as SH são manejadas afetam sua eficiência, pois houve redução da 

adsorção de P quando as SH foram aplicadas antes ou depois da adubação fosfatada. Já 

para Fu et al. (2013), melhores resultados foram obtidos quando aplicaram previamente as 

SH no solo e depois realizaram a fertilização com P.  

Cessa et al. (2010) observaram que a aplicação de SH aumentou os compostos 

orgânicos solúveis na solução do solo, culminando em incremento de cargas negativas, 

aumentando assim a competição por cargas positivas no solo, de modo que elas cumprem 

sua função em melhorar a disponibilidade de P no solo. Ainda como efeito benéfico, as SH 

podem melhorar a estrutura dos solos, aumentando a produtividade e a qualidade das culturas 

(BASAMBA at al., 2006). Portando, as SH são consideradas como importantes reguladores 

funcionais dos processos químicos e biológicos que regem o solo e as plantas (MOREIRA e 

SIQUEIRA, 2006). 

Porém, existe a possibilidade de efeitos antagônicos relacionados com as SH, como 

exemplificado por Pinheiro el al. (2010) ao trabalhar com mudas de eucalipto, o acréscimo na 

concentração de AH promoveu a redução da altura e do diâmetro da cultura. Mediante o 

exposto, ainda se faz necessário mais estudos sobre o uso de SH na disponibilidade de P. 

Espera-se que com a dissolução do FNR associada com as SH, possam alterar a dinâmica 

de liberação de P, uma vez que a mesma apresenta elevada CTC e podem ocupar os mesmos 

sítios de adsorção do P, deixando-o mais disponíveis para as plantas (PAVINATO; 

ROSOLEM, 2008). 

 

2.5. Resposta da soja e do milho a adubação fosfatada  

Um dos principais fatores que limitam a produtividade das culturas é a adubação, 

isso porque as características específicas de cada nutriente podem promover perdas no solo 

como, por exemplo, a lixiviação ao longo do perfil e a fixação nos colóides do solo, afetando 

a produtividade. No Brasil, ainda existem problemas com o baixo aproveitamento dos 

fertilizantes fosfatados e, consequentemente, a má nutrição das plantas (SILVA et al., 2012). 

O P, por exercer funções diretamente relacionadas com o metabolismo das plantas; 

transferência de energia celular, respiração, fotossíntese, e pela sua baixa disponibilidade no 

solo, requer fornecimento suplementar via adubação (LAMBERS; PLAXTON, 2015). 

No Brasil, as culturas de soja e milho ocupam, respectivamente, o primeiro e segundo 

lugar em área e em valor de produção. A soja, segundo a última estimativa da Conab no ano 

de 2019, demonstrou crescimento de 1,7 % da área plantada na safra 2018/19, ocupando 

cerca de 35,8 milhões de hectares, responsável pela safra de 119 milhões de toneladas. Para 

o milho, os dados recentes apontam que sua produção total para a safra 2018/19 será de 91 
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milhões de toneladas cultivadas em 16, milhões de hectares, superando a produção da safra 

anterior, com incremento de 12,9 %. 

Na cultura do milho, as plantas deficientes em P sofrem redução na taxa de emissão 

e crescimento de folhas, particularmente do terço inferior da planta. Essa deficiência promove 

menor área foliar, com menor captação da radiação solar, acarretando em menos 

carboidratos, afetando assim o desenvolvimento do sistema radicular, e consequentemente, 

reduz a sua capacidade de absorção de P pela planta, o que prejudicará a formação e o 

desenvolvimento dos grãos. Vários solos cultivados com milho no país apresentam grande 

parte do P adsorvido aos colóides do solo, exigindo constantes aplicações do nutriente 

(ALVIM et al., 2011), encarecendo assim sua produção de modo a tornar a cultura menos 

rentável.  

A cultura da soja também é bastante exigente em adubação fosfatada, onde, sem o 

fornecimento adequado do nutriente, sua produtividade é baixa, ocorrendo redução no porte 

da planta e na altura de inserção das primeiras vagens. Por outro lado, o adequado suprimento 

de P para a planta promove incrementos significativos na produção em áreas de Cerrado, já 

nos primeiros anos de cultivo. Trabalhos de pesquisa realizados por vários anos evidenciaram 

que à medida que se fornece doses de P2O5 ocorre um aumento na produtividade (SFREDO, 

2008). Da mesma forma, Vieira et al. (2015) observaram que as culturas da soja e do milho 

na região de produção do Paraná necessitam de maiores teores de P para promover ganhos 

de produtividade em relação aos cereais. Leite et al. (2017), avaliando o efeito da adubação 

fosfatada na soja durante três safras consecutivas na nova fronteira agrícola Brasileira 

(MATOPIBA), região do Cerrado, constaram influência positiva da adubação fosfatada na 

produtividade e nos parâmetros agronômicos para cultura da soja, evidenciando a importância 

da adubação para ganhos na produtividade das culturas, o que também foi comprovado por 

Neto et al. (2010) na soja.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Descrição da área experimental  

O experimento foi conduzido a campo, em área destinada para pesquisa da fazenda 

Pioneira, pertencente ao grupo SLC Agrícola SA, localizada em Querência, Mato Grosso (MT), 

região do Cerrado brasileiro (Figura 1). Situada nas coordenadas geográficas com latitude 

12°6’5,301″ S e longitude 52°25’11,224″ W. A área plantada na safra 2017/18 foi 19.469 ha 

de soja e 7.571 ha de milho. O solo é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

com teor de argila médio de 41 %. 

 

 

Figura 1. Localização da Fazenda Pioneira, Querência – MT, Brasil.  

 

O experimento foi conduzido em área de cultivo recente, cuja abertura do Cerrado foi 

realizada no ano 2014/2015, inicialmente com cultivo do milheto. A área foi cultivada somente 

com soja nos ciclos seguintes e somente na safra 2016/2017, cultivou-se o milho segunda 

safra, em sucessão da soja. Logo após a abertura, a área foi submetida a gradagem de 36” e 

niveladora de 28” para incorporação de calcário dolomítico com PRNT de 65% (6 t ha-1). Para 

correção inicial, o solo recebeu fosfatagem, na dose de 180 kg ha -1 de P2O5 sendo usado o 

superfosfato simples (SSP). Este fosfato foi parcelado em duas aplicações nos dois primeiros 

anos de cultivo, aplicados na linha do cultivo. Também foi aplicado 90 kg ha-1 de K2O em 

superfície no momento da abertura da área. 

O experimento foi iniciado no ano agrícola 2016/17 sendo cultivada a soja (cultivar 

AS3810 IPRO) em primeira safra e o milho (cultivar STATUS) em segunda safra. Já no ano 

agrícola 2017/18 cultivou-se a soja (cultivar W 787 RR) em primeira safra com sucessão do 

milheto, sem o milho segunda safra. 

Antes da instalação do experimento foram feitas amostragens do solo na área 

experimental, nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, visando caracterização do 

solo em relação aos atributos químicos e físicos. As amostras foram secas ao ar (TFSA), 
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peneiradas (< 2 mm) e submetidas a análises químicas para fins de fertilidade e 

granulométricas, segundo metodologias propostas por Raij et al. (2001) e Bouyoucos (1926), 

respectivamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1.  Atributos químicos e granulometria do solo (camada de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-
40 cm) antecedendo a safra da soja 2016/17. Querência – MT, Brasil. 

Prof. pH P S K Ca Mg Al H+Al 
cm CaCl2  ----- mg dm-3 -----    ----------------------- mmolc dm-3 ------------------------ 

0-5 5,1 9 14 3,80 13 11 <2 28 

5-10 4,9 7 12 2,22 17 16 <2 28 

10-20 4,5 5 15 1,30 13 9 <2 28 

20-40 3,9 <3 40 <0,9 6 3 4 34 

Prof. SB CTC V M MO Argila Silte Areia 
cm --- mmolc dm-3 --- ------ % ------ --------------------- g kg-1 ---------------------- 

0-5 27,8 55,8 50 0 17 413 78 508 

5-10 35,2 63,2 56 0 16 405 21 574 

10-20 23.3 51,3 45 0 17 416 11 573 

20-40 9,8 43,8 22 29 12 463 12 525 

 

3.2. Delineamento experimental e tratamentos  

O experimento foi conduzido em blocos ao acaso, distribuído em parcelas de 27 x 

200 m, com três repetições, disposto em um esquema fatorial 2x4+1 (2 fontes fosfatadas, 4 

doses de substâncias húmicas e 1 controle absoluto). Toda a implantação das culturas e 

aplicação dos fertilizantes, bem como os tratos culturais e colheita foram executados 

mecanicamente.  

As fontes fosfatadas avaliadas foram o fosfato solúvel (superfosfato triplo - TSP) e o 

fosfato reativo (FNR Heringer - OCP- Marrocos), sendo que ambos foram aditivados com as 

distintas doses de SH (ácidos húmicos, fúlvicos e huminas), fornecida pela empresa de 

fertilizantes Heringer SA. A origem das SH é proveniente de jazidas de leonardita, que 

apresentam alta solubilidade em água. As doses de 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % de SH foram 

incorporadas nos grânulos para testar o efeito dessas substâncias na disponibilidade de P no 

solo, assim como a não adição de SH. Adicionalmente teve-se tratamento controle sem 

aplicação de fosfato (Tabela 2).  

As doses aplicadas de fosfato foram de 60 kg ha-1 de P2O5 na soja (Glycine max) na 

primeira safra e de 100 kg ha-1 de P2O5 no milho (Zea mays) em segunda safra, ambas 

considerando a recomendação oficial do boletim do Cerrado (SOUSA e LOBATO, 2004). O 

enxofre foi aplicado na dose de 25 kg ha-1 de S na cultura da soja e 40 kg ha-1 de S na cultura 

do milho, utilizando o S-elementar como fonte, sendo o mesmo incorporado nos grânulos do 

fosfato, com exceção do controle absoluto que não recebeu nenhum dos nutrientes via 
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adubação. A aplicação dos fertilizantes fosfatados foi realizada no sulco, por ocasião da 

semeadura das culturas.  

Os demais fertilizantes – ureia (45% de N) e KCl (60% de K2O) - foram aplicados de 

acordo com a recomendação técnica para as culturas (99 kg ha-1 de N para a cultura do milho 

e 90 e 60 kg ha-1 de K2O para cultura da soja e do milho, respectivamente). Parte da dose de 

N no milho e todo o K (ambas) foram aplicadas a lanço no momento da semeadura. O restante 

do N no milho foi aplicado em cobertura, em duas aplicações com 4-5 e 7-8 folhas 

completamente abertas. 

 

Tabela 2. Tratamentos aplicados na soja e no milho no momento da semeadura das culturas 
no campo. 

Tratamento Fonte de fosfato 
Substâncias húmicas 

(%) 

1 Controle - 
2 00.37.00 TSP Gold 0,0 
3 00.37.00 TSP Gold 0,5 
4 00.37.00 TSP Gold 1,0 
5 00.37.00 TSP Gold 2,0 
6 FNR Heringer 25% P total 0,0 
7 FNR Heringer 25% P total 0,5 
8 FNR Heringer 25% P total 1,0 
9 FNR Heringer 25% P total 2,0 

 

3.3. Condução do experimento  

O experimento foi conduzido em dois anos agrícolas em sistema de semeadura 

direta. No primeiro ano (safra 2016/17) com cultivo da soja em primeira safra (implantada em 

outubro de 2016), seguido do cultivo do milho segunda safra (semeado em março de 2017). 

Na safra de 2017/18 houve cultivo da soja primeira safra sendo sua semeadura realizada em 

novembro (2017), após a colheita em abril de 2018 foi implantado o milheto (Pennisetum 

americanum) apenas para cobertura do solo. O espaçamento utilizado para todas as culturas 

e safras foi de 0,45 m, exceto para o milheto que foi a lanço. 

Os dados médios mensais de temperatura e precipitação pluvial durante as safras de 

2016/17 e 2017/18 na cidade de Querência – MT encontram-se descritos na figura 2. As 

temperaturas médias mensais foram elevadas e praticamente constantes durante os cultivos 

agrícolas. Nota-se, que na região sempre há restrição hídrica entre os meses de abril/maio e 

setembro, o que ocasionou menores produtividades principalmente da cultura do milho em 

segunda safra, conforme será apresentado nos resultados. 
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Figura 2. Temperatura (°C) e precipitação pluvial (mm) médias mensais observadas nas 
safras 2016/17 e 2017/18. Querência – MT, Brasil. (A) Semeadura da soja – safra 2016/17, 
(B) semeadura do milho – safra 2016/17, (C) semeadura da soja – safra 2017/18. 

Fonte: Dados copilados do Climate-data 

 

3.4. Atributos avaliados  

3.4.1. Análise foliar  

Para a soja, foram amostrados o terceiro trifólio com pecíolo, a partir do ápice, coletado 

no estádio de florescimento pleno (R2) segundo a metodologia descrita em Cantarella et al. 

(1997). Primeiramente foi feita a secagem do material em estufa com circulação de ar forçada, 

com temperatura média de 65 °C, por cerca de 72 horas, logo depois foi feita a moagem das 

folhas da soja em moinho tipo Wiley equipado com peneira com crivos de 1 mm. Destas 

amostras foram determinados os teores foliares de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio, enxofre de acordo com a metodologia descrita por Malavolta, Vitti e Oliveira (1997). 

Para o milho não se procedeu a análise foliar em função de período de veranico antes do 

florescimento da cultura, o que afetou seu desenvolvimento e, por consequência, sua 

produtividade, como será apresenta nos resultados.  

 

3.4.2. Análise química do solo 

Após a colheita do milho segunda safra (safra 2016/17), coletou-se amostras de solo 

em oito pontos por parcela, na linha de semeadura, nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 
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cm, com a ajuda de um amostrador automático acoplado a um quadriciclo, com haste de rosca 

para coleta. Nestas amostras de solo realizou-se análise química para levantamento da 

fertilidade do solo sendo determinados os seguintes atributos: P, K, Ca e Mg, extraídos com 

resina trocadora aniônica e catiônica; MO por colorimetria em dicromato de potássio; pH em 

CaCl2 (relação 1:2,5 de solo: solução); H + Al (correlação ao índice SMP); sendo ainda 

determinados matematicamente a saturação por cátions básicos no solo (V%) segundo Raij 

et al. (2001). Além disso, foram determinadas as frações lábeis, moderadamente lábeis e não 

lábeis de P pelo método de Hedley, Stewart e Chauhan (1982). 

 

3.4.3. Fracionamento do fósforo 

O fracionamento do P foi realizado seguindo metodologia proposta por Hedley, Stewart 

e Chauhan (1982) com modificações de Condron, Goh e Newman (1985), metodologia 

amplamente difundida em estudos da dinâmica de P em sistemas agrícolas. A sequência do 

fracionamento é resumidamente descrita a seguir: amostras de 0,5 g de solo são submetidas 

à extratores em ordem sequencial, sendo eles: 

A) resina de troca aniônica - RTA (lâmina de RTA de dimensões de 1,0 por 2,0 cm 

imersa em 10 mL de H2O em contato direto com o solo), extraindo PRTA inorgânico (PiRTA);  

B) NaHCO3 0,5 mol L-1, extraindo PBIC inorgânico e orgânico (PiBic e PoBic); 

C) NaOH  0,1 mol L-1, extraindo PHID 0,1 inorgânico e orgânico (PiHID 0,1 e PoHID 0,1); 

D) HCl 1,0 mol L-1, extraindo PHCl inorgânico (PiHCl); 

E) NaOH 0,5 mol L-1, extraindo PHID 0,5 inorgânico e orgânico (PiHID 0,5 e PoHID 0,5). 

Dos extratos alcalinos (NaHCO3 0,5 mol L-1; NaOH 0,1 mol L-1 e NaOH 0,5 mol L-1) 

retirou-se uma alíquota para determinação de PTOTAL por digestão com persulfato de amônio 

((NH4)2S2O8) e ácido sulfúrico (H2SO4) em autoclave, onde o P orgânico foi obtido pela 

diferença do P total e o P inorgânico. O solo residual foi submetido à digestão com H2SO4 + 

H2O2 para obtenção do P residual (PRESIDUAL). O fósforo dos extratos ácidos (A e D, além das 

digestões totais de B, C e E) foi quantificado segundo Murphy e Riley (1962). Para os extratos 

alcalinos (B, C e E), a determinação do P inorgânico foi feita segundo proposto por Dick e 

Tabatabai (1977).  

As frações de P quantificadas foram ainda agrupadas segundo a labilidade do P predita 

pelos extratores. O P lábil é composto pelo PiRTA, somado ao PBIC (Pi e Po); o P 

moderadamente lábil consiste nos teores de PHID- 0,1 (Pi e Po) somados ao PiHCl e o P não-

lábil, composto pela soma do PHID 0,5 (Pi e Po) e do P RESIDUAL (Pi e Po). Destaca-se que a 

opção por agrupamento do PHID 0,5 na fração não-lábil se deve a mudança na ordem de 

extração do procedimento, sendo observado que a extração com HCl intercalando as 
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extrações com NaOH potencializa a segunda extração com o hidróxido, restando menos P 

residual ao solo (P não-lábil). Ainda, sabendo-se que a extração com NaOH 0,5 mol L-1, 

responsável por substituir a ultrassonificação do solo, também remove o P protegido por intra-

agregados do solo, proporção esta que apenas seria considerada de labilidade moderada em 

casos de exaurimento de formas mais lábeis de P, é mais adequado assumir que o PHID 0,5 

não apresenta labilidade moderada, evitando assim possíveis equívocos na interpretação da 

dinâmica do P no solo em sistemas agrícolas. 

 

 

3.4.4. Produtividade e eficiência agronômica 

As produtividades da soja e do milho foram determinadas por meio da colheita de área 

útil total com uma passada de colhedora mecanizada, considerada 21 m x 200 m. A 

produtividade foi padronizada para 13 % de umidade tanto para soja como para o milho. 

A eficiência agronômica do P foi calculada através da fórmula 

 

𝑬𝑨𝑷 =  
𝒀𝑭𝑬𝑹𝑻  −  𝒀𝟎              

𝑸𝑭𝑬𝑹𝑻
 

 

Onde: 

EAP = eficiência agronômica do P (kg de grãos kg-1 de P2O5 aplicado) 

YFERT = produção média acumulada pela aplicação do fertilizante (kg ha-1) 

Y0 = produção média acumulada sem adição do fertilizante (kg ha-1) 

QFERT = dose de P2O5 do fertilizante avaliado para cada cultura (kg ha-1) 

 

 

3.5. Análise estatística 

O programa SAS (Statistical Analysis System) 9.2 foi utilizado em todas as análises 

estatísticas, sendo os parâmetros avaliados pela análise de variância (ANOVA). Quando o 

teste F não apresentou significância (p > 0,05), considerou a igualdade entre os resultados. 

Para os resultados significativos e qualitativos procedeu-se com o teste de média Tukey 

(p < 0,05) ou modelo de regressão para resultados quantitativos, sendo escolhido o de melhor 

ajuste. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise foliar 

Os teores de nutrientes nas folhas da soja (safra 2016/17) estão apresentados na 

tabela 3. De acordo com o Raij et al. (1997), as faixas adequadas para os teores foliares de 

N, P, K, Ca, Mg e S para cultura da soja são, respectivamente: 40-54; 2,5-5,0; 17-25; 4-20; 3-

10; 2,1-4,0 g kg-1. Nota-se que não houve diferenças significativas entre as fontes de P, porém, 

apenas a fonte TSP estava na faixa aceitável para o teor de N foliar (41,73 g kg-1). Já para o 

efeito das doses de SH, também não foram observadas diferenças significativas, no entanto, 

com exceção do tratamento controle os teores de N foliar estiveram dentro da faixa 

considerada adequada para a cultura da soja (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  Teores foliares de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio 
(Mg) e enxofre (S) na cultura da soja safra 2016/2017 influenciada por fontes de fosfato e 
doses de substâncias húmicas. Querência – MT, Brasil, 2017.  

Tratamentos 
Nutrientes na folha da soja  

N P K Ca Mg S 

-------------------------------------- g kg-1-------------------------------------- 

Fontes de P       
TSP 41,73 1,50 9,95 10,30 4,64 1,46 
FNR 39,74 1,44 8,83 11,16 3,96 1,54 

Controle 36,32 1,34 7,85 10,51 5,52 1,54 

DMS 6,57 0,39 2,54 3,02 2,20 0,29 

Doses SH (%)       
0,0 38,21ns     1,42ns    8,69ns 9,97ns 4,33ns    1,48ns 
0,5   40,78      1,50  10,23  10,94    5,08    1,55 
1,0   41,15     1,46    8,41  11,13    4,63    1,54 
2,0   41,85     1,46    9,81  11,15    3,76    1,58 

Média geral   40,25     1,46    9,22  10,71    4,43    1,53 

C.V. (%)   11,01   18,17  18,57  19,03  33,52  12,52 
ns não significativo a 5 % pelo teste F 

 

Os teores foliares de P não diferiram entre as fontes analisadas e doses de SH 

(Tabela 3). De acordo com Novais e Smyth (1999), quanto mais P disponível no solo maior 

será o gradiente de concentração deste nutriente, acarretando, desse modo, acréscimo no 

teor de P na parte aérea. Tal fato contradiz os resultados apresentados nesse trabalho, pois 

os teores de P encontrados foram menores do que os teores mínimos adequados para a 

cultura. Apesar de imóvel no solo, o P é altamente móvel no floema das plantas, sendo grande 

parte redistribuído para as vagens, ou seja, removido da lavoura na ocasião da colheita.  

Com relação aos teores de K, notou-se que estão abaixo da faixa recomendada para 

a cultura. Já para os teores de Ca e Mg, verificou-se que estão adequados para a cultura da 
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soja, sendo que não houve efeito dos tratamentos (Tabela 3). Apesar de a cultura ter recebido 

adubação com S elementar, os teores de S nas plantas ficaram abaixo dos adequados para 

o pleno desenvolvimento da soja. Assim, com exceção dos teores de Ca e Mg, os demais 

nutrientes estavam abaixo dos teores adequados. 

As fontes de fertilizantes fosfatados e as doses de SH utilizadas não influenciaram 

significativamente na nutrição da cultura da soja. Uma explicação para a ausência de resposta 

dos teores foliares em função da adubação fosfatada pode ser atribuído pelo estresse hídrico 

ocorrido no momento de maior necessidade de água da cultura da soja (Figura 1). De acordo 

com informações de literatura mais recente, considerando cultivares mais modernas, os 

teores atuais observados não são comprometedores do rendimento das culturas, uma vez 

que as tabelas do boletim Cerrado e outros boletins do Brasil, referem-se a cultivares 

utilizadas há mais de duas décadas, embora pode-se notar que a média de produtividade de 

grãos da soja foi abaixo das expectativas de rendimento nas áreas adjacentes ao 

experimento.   

 

 

4.2. Atributos químicos do solo  

A análise de variância (Teste F) para os atributos químicos do solo realizados após a 

colheita do milho segunda safra encontram-se na tabela 4. Os resultados indicam que houve 

efeito significativo (p < 0,05) para as fontes de P, porém não foi observado efeito das doses 

de SH e também não houve interação significativa entre as fontes de P e as doses de SH 

utilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Tabela 4.  Análise de variância (ANOVA) para atributos químicos do solo: pH em CaCl2, 
acidez potencial (H+Al), matéria orgânica (M.O.), fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg), 
potássio (K), capacidade de troca de cátions (CTC) e saturação por bases (V%).  Safra 
2016/17. Querência – MT, Brasil. 

Causa de 
variação 

Atributos químicos do solo 

M.O. pH H+Al P Ca Mg K CTC V % 

0 – 5 cm 

Fontes ns * ns * * ns ns * * 
Dose ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Fonte X Dose ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 12,04 4,95 13,99 27,29 17,84 18,93 14,71 8,72 8,74 

 5 – 10 cm 

Fontes ns ns * * * ns ns * ns 
Dose ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Fonte X Dose ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 3,73 5,04 15,83 29,39 19,95 27,51 19,25 12,04 9,81 

 10 – 20 cm 

Fontes ns ns ns ns ** ns ns * ns 
Dose ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Fonte X Dose ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 6,71 4,60 17,64 62,69 8,60 26,09 22,31 9,96 9,82 

* significativo a 5 % pelo teste F, ns não significativo 
P, K, Ca e Mg, extraídos com resina; MO por colorimetria; pH em CaCl2 e H + Al (SMP). 

 
 

Na camada superficial (0-5 cm) nota-se que os atributos pH, P, Ca, CTC e V% diferiram 

do controle para as fontes de P (Tabela 5). O pH do solo aumentou com as fontes fosfatadas 

quando comparado com o controle na camada mais superficial, diferente das demais 

camadas, cujo efeito da utilização da fonte não foi afetado. O teor de P foi superior nos 

tratamentos com as fontes de P em relação ao controle. Resultado semelhante foi encontrado 

no trabalho de Rosan, Silva e Maluf (2018) para o TSP. 

Com relação ao Ca trocável do solo, houve aumento nas camadas mais superficiais 

com a aplicação de FNR, isso se deve ao fato desta fonte apresentar alto teor de Ca na sua 

constituição. Já os atributos CTC e V% foram superiores com a utilização da fonte FNR, muito 

em consequência da quantidade de Ca adicionada via esta fonte fosfatada. 
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Tabela 5. Análise dos atributos químicos de fertilidade do solo na camada de 0-5 cm. Safra 
2016/17, Querência – MT, Brasil.  

Tratamentos 
M.O. pH H+Al P Ca Mg K CTC V 

g dm-3 CaCl2 mmolc dm-3 mg dm-3 ---------------- mmolc dm·³ ---------------- % 

Fontes de P          
TSP 33,77  5,20 a 29,36  78,63 a 18,24 b 8,94  2,13  58,70 b 50,05 b 
FNR 32,96  5,30 a 26,58  61,95 a 28,27 a 9,72  2,39  62,95 a 60,46 a 

Controle 28,60  4,90 b 27,80  15,73 b 16,70 b 9,80  2,10  56,40 b 50,77 b 

DMS 5,86 0,39   5,80  25,97    5,95 2,63 0,49 8,03   7,09 

Doses SH (%)          
0 31,74 5,40 26,56 52,83 21,80 8,87 2,38 59,62 55,22 

0,5 33,32 5,10 28,88 75,30 24,43 8,60 2,18 64,10 54,33 
1,0 32,95 5,40 28,20 74,68 21,68 10,53 2,25 62,67 54,93 
2,0 33,86 5,20 28,88 59,80 22,55 9,78 2,10 63,30 54,32 

Média geral 32,83 5,20 27,96 64,23 22,53   9,38 2,24 62,11 54,75 

C.V. (%) 12,04 4,95 13,99 27,29 17,84 18,93 14,71   8,72   8,74 

Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5 % 
P, K, Ca e Mg, extraídos com resina; MO por colorimetria; pH em CaCl2 e H + Al (SMP). 

 

Na camada de 5-10 cm (Tabela 6) nota-se que os atributos H+Al, P, Ca e CTC foram 

incrementados com a adição de fosfatos em relação ao controle. O efeito dos elementos 

tóxicos, como o Al, poderiam ter sido amenizados se a faixa de pH do solo estivesse entre 5,5 

e 6,0 a qual promoveria maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. Uma provável 

explicação que pode ter ocorrido para pronunciar diferenças estatísticas na acidez potencial 

foi a faixa inferior de pH nessa camada, entre 5 – 5,17.  

O Ca assim como a CTC apresentaram comportamento semelhante nessa camada, 

onde as fontes de P diferiram apenas do controle. Mackay e Syers (1986) relataram em seu 

trabalho que os teores de Ca estão associados a saturação na CTC do solo, onde menores 

valores de Ca levam a menores valores apresentados na CTC, corroborando com os dados 

apresentados nesse estudo. 

 

Tabela 6. Análise dos atributos químicos de fertilidade do solo na camada de 5-10 cm. Safra 
2016/17, Querência – MT, Brasil.  

Tratamentos 
M.O. pH H+Al P Ca Mg K CTC V 

g dm-3 CaCl2 mmolc dm-3 mg dm-3 ---------------- mmolc dm-3 ---------------- % 

Fontes de P          
TSP 33,83  5,16  27,20 a 41,88 a 19,44 a 10,79  1,99  64,78 a 49,45  
FNR 34,58  5,17  32,58 a 27,88 a 20,93 a 11,35  2,30  61,82 a 55,89  

Controle 32,87  5,08  22,50 b 13,57 b 13,50 b 11,63  2,20  49,83 b 54,77  

DMS    1,88 0,39 6,82  14,02 5,75   4,54 0,61  11,03   7,69 

Doses SH (%)          

0 33,74 5,36 28,28 25,83 20,02 10,79 2,43 61,53 54,25 
0,5 33,75 5,15 29,35 41,13 15,67 10,07 1,92 57,02 48,87 
1,0 33,37 5,16 29,18 32,95 22,10 13,25 1,95 66,53 56,08 
2,0 35,52 5,08 29,87 32,08 19,68 10,60 2,17 62,28 51,73 

Média geral 34,06 5,21 29,07 32,21 19,44 11,13 2,15 61,81 52,90 

C.V. (%)  3,73 5,04 15,83 29,39 19,95 27,51  19,25 12,04  9,81 

Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5 %  
P, K, Ca e Mg, extraídos com resina; MO por colorimetria; pH em CaCl2 e H + Al (SMP). 
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Na camada de 10-20 cm evidencia-se efeito das fontes de P, para os teores de Ca do 

solo e a CTC (Tabela 7). Para o Ca, as fontes de P diferiram entre si e entre o controle, sendo 

o TSP superior. Já para a CTC, as fontes de P diferiram-se apenas do controle. De maneira 

geral, o teor de Ca disponível no solo foi significativo em todas camadas analisadas (0-5, 5-

10 e 10-20 cm), onde as fontes de P diferiram do controle; podendo ser explicado uma vez 

que ambas possuem Ca em sua composição. A legislação rege que os FNR e o TSP devem 

possuir no mínimo 20% e 13% de Ca, respectivamente.  

Os valores de CTC diferiram entre o controle e as fontes de P, provavelmente pelo 

aumento do teor de Ca no solo, uma vez que a CTC é calculada indiretamente pela soma dos 

cátions presentes. Segundo Lobo et al. (2013) esse aumento também pode ser explicado em 

decorrência do aumento da MOS (Tabelas 5, 6 e 7). Para os demais nutrientes e atributos 

químicos não se observou nenhuma relação entre as fontes fosfatadas utilizadas e as doses 

de SH aplicadas nas camadas analisadas do solo. 

 

Tabela 7. Análise dos atributos químicos de fertilidade do solo na camada de 10-20 cm. Safra 
2016/17, Querência – MT, Brasil.  

Tratamentos 
M.O. pH H+Al P Ca Mg K CTC V 
g dm·³ CaCl2 mmolc dm·³ mg dm·³ ----------------- mmolc dm-3 ----------------- % 

Fontes de P          

TSP 30,64  5,20 26,66  26,77  18,53 a  9,82  1,36  56,38 a 52,56  
FNR 33,04  5,30 25,54  27,20  15,74 b  9,08  1,72  52,09 a 51,08 

Controle 29,63  5,10 21,00  12,10  13,20 c 11,53  1,60  47,33 b 56,33  

DMS  3,14 0,39  6,67 23,58   2,13  3,74 0,51   7,89   7,61 

Doses SH (%)          

0 30,77 5,40 24,60 23,54 16,64   9,92 1,75 52,94 53,77 
0,5 33,27 5,10 27,18 27,37 16,62   9,22 1,58 54,58 50,07 
1,0 31,22 5,40 22,92 27,93 17,87 10,78 1,23 52,83 56,55 
2,0 31,55 5,20 27,90 23,40 15,70   8,68 1,50 53,77 48,18 

Média geral 31,59 5,20 25,53 25,34 16,70   9,68 1,54 53,47 52,32 

C.V. (%)  6,71 4,95 17,64 62,69   8,60 26,09  22,31  9,96  9,82 

Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5 % 
P, K, Ca e Mg, extraídos com resina; MO por colorimetria; pH em CaCl2 e H + Al (SMP). 

 

 Em geral, o incremento das concentrações de SH não aumentam os teores de P resina 

no solo, corroborando com o trabalho de Rosan, Silva e Maluf (2018). Em seu trabalho, esses 

autores apresentaram que o uso de SH com SSP aumentou os teores extraíveis de P de um 

Latossolo Vermelho, o que não foi evidenciado com as fontes de P testadas. O efeito da 

aplicação de SH no solo tem limitações, quanto ao tipo de produto (LITTLE et al., 2014), dose 

e concentração a ser aplicada (NIKBAKHT et al., 2008; LEVENTOGLU e ERDAL, 2014). 

Desse modo, espera-se que esses resultados sejam melhores do que a ausência de SH 

quando utilizado o FNR, isso porque as SH podem contribuir para menor adsorção de P no 

solo, fato este explicado, uma vez que as mesmas ocupam sítios de adsorção, complexando 

Fe, Al e Ca, assim como evidenciado por Erro et al (2012) e por Rosan, Silva e Maluf (2018).  
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4.3. Fracionamento P 

A análise de variância (teste F) para as frações de P do fracionamento de Hedley está 

apresentada na tabela 8. Os resultados indicam que houve significância para as fontes de P 

as doses de SH utilizadas e também interação entre fonte P x dose SH nas profundidades 

analisadas. Na camada 0-5 cm houve efeito significativo para as fontes de P e para as doses 

de SH em todas as frações. Houve interação fonte x dose nas frações PiBIC, PoBIC, PiHID 0,1, 

PoHID 0,1, PHCl, e PiHID 0,5.  

Na camada de 5-10 cm obteve-se efeito significativo para fonte de P para as frações 

PRTA, PiBIC, PoBIC, PoHID 0,1, PHCl e PoHID0,5. As doses de SH influenciaram significativamente as 

frações PRTA, PiBIC, PoBIC, PoHID 0,1 e PHCl. Nessa camada, também houve interação fonte de P 

x dose de SH apenas para as frações PRTA, PiBIC e PHCl.  

Já na camada de 10-20 cm verificou-se efeito significativo das fontes de P nas frações 

PRTA, PiBIC, PoBIC, PiHID0,1, PoHID0,1, PHCl e PoHID0,5. As doses de SH mostram-se significativas 

nas frações PRTA, PiBIC, PoBIC, PoHID 0,1, PHCl e PTOTAL. Também houve interação fonte de P x 

dose de SH para as frações PRTA, PiBIC, PoBIC, PoHID0,1, PHCl e PTOTAL. 

 

Tabela 8. Análise de variância (ANOVA) para frações de P do fracionamento sequencial de 
Hedley. Querência – MT, Brasil.  

Causa de 
variação  

Frações de P do fracionamento proposto por Hedley 
PiRTA PiBIC PoBIC PiHID-0,1 PoHID 0,1 PiHCl PiHID 0,5 PoHID 0,5 PRESIDUAL PTOTAL 

 Profundidade 0 – 5 cm 

Fontes P * * * * * * * * * * 
Dose de SH * * * * * * * * * * 
FonteXDose ns * * * * * * ns ns ns 

C.V. (%) 13,65 5,34 17,80 7,62 15,01 20,30 16,06 45,17 14,07 12,21 

 Profundidade 5 – 10 cm 

Fontes P  * * * ns * * ns * ns ns 
Dose de SH * * * ns * * ns ns ns ns 
FonteXDose * * ns ns ns * ns ns ns ns 

C.V. (%) 11,10 8,97 16,83 11,31 15,59 20,61 18,41 80,11 11,92 13,00 

 Profundidade 10- 20 cm 

Fontes P * * * * ns * ns * ns ns 
Dose de SH * * * ns * * ns ns ns * 
FonteXDose * * * ns * * ns ns ns * 

C.V. (%) 9,05 14,45 13,81 13,90 18,10 45,24 20,10 47,94 10,41 5,77 

* significativo a 5 % pelo teste F, ns não significativo  

 

4.3.1. Frações de P no solo 

De modo geral, em todas as camadas analisadas, os teores de P foram inversamente 

proporcionais a profundidade, ou seja, a camada superficial apresentou maiores valores de P 

do que as camadas subjacentes, corroborando Rheinheimer e Anghinoni (2001). Esses 

mesmos autores citam que, em solos pouco intemperizados, a maior parte deste elemento se 
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encontra na fração orgânica (Po), ou na fração mineral (Pi), adsorvida fortemente aos minerais 

secundários, já em solos bem intemperizados há maior predomínio de Pi em frações 

fortemente adsorvidas aos minerais. Em solos submetidos a um sistema de semeadura direta 

nota-se maior concentração de P nas camadas superficiais, devido à localização da 

adubação, menores perdas por erosão, ausência do revolvimento do solo e ciclagem de 

nutrientes pelas plantas (RHEINHEIMER e ANGHINONI, 2001).  

A resina trocadora aniônica (RTA) é o primeiro extrator usado no fracionamento de 

Hedley e extrai formas de P prontamente disponíveis para as plantas, ou seja, P dissolvido na 

solução do solo. Para os teores de PRTA, a fonte TSP foi superior ao FNR, que por sua vez, foi 

superior ao controle (Tabela 9). O decréscimo nos teores de P nesta fração em profundidade 

pode ser atribuído à sua baixa mobilidade, ao não revolvimento dos solos e à aplicação dos 

fertilizantes nas camadas superficiais (RHEINHEIMER e ANGHINONI, 2001). 

Esse feito pode ter ocorrido devido a maior solubilização do TSP quando comparada 

ao FNR, e que, por ser um sistema de semeadura direta, nas camadas superficiais o maior 

aporte de MO evita parcialmente a adsorção especifica do fosfato, aumentando assim sua 

disponibilidade em solução (GUPPY et al., 2005). A maior redistribuição de Pi inorgânico no 

perfil de solo em sistema de semeadura direta, observada aqui com o TSP, tem sido atribuída 

à liberação mais intensa de ácidos orgânicos, complexação do Al3+ trocável e decomposição 

das raízes no solo em profundidade (PAVINATO e ROSOLEM, 2008).  

Quanto ao efeito de SH na mistura dos fertilizantes, Zhen-Yu et al. (2013) ao comparar 

os efeitos de fertilizantes monocálcicos combinados ou não com ácidos húmicos, observaram 

que a adição de SH ao fertilizante monocálcico aumentaram a mobilidade do P. A atuação 

das SH em promover a diminuição da adsorção de P nos solos pode ser explicada pelo 

bloqueio nos sítios de adsorção dos minerais de argila, que por sua vez podem adsorver as 

SH competindo assim com os fosfatos pelos mesmos sítios de adsorção (BHATTI et al., 1998; 

ALMEIDA et al., 2003; ARAÚJO et al., 2004; SOUZA et al., 2006), corroborando os dados 

apresentados no presente trabalho na camada mais superficial, com aumento do PiRTA sob 

TSP e maiores doses de SH. 

Para a fonte de P, na camada superficial, os teores médios para PiRTA foram de 

37,74 mg kg-1 para TSP e de 10,04 mg kg-1 para FNR, diferindo-se dos valores encontrados 

para o controle (2,75 mg kg-1). Já para camada 5-10 cm, os teores médios PiRTA foram            

12,82 mg kg-1 para TSP e de 5,61 mg kg-1 para FNR, que por sua vez, não se diferiu do controle 

(4,20 mg kg-1). Por fim, na camada de 10-20 cm, os teores médios PiRTA foram 7,31 mg kg-1 

para o TSP e 4,19 mg kg-1 para o FNR, que, assim como na camada de 5-10 cm não se diferiu 

do controle (3,60 mg kg-1). O TSP mostrou-se mais eficiente que o FNR para manter teores 

maiores de PiRTA nas três camadas analisadas.  
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Para as doses de SH, nas camadas de 0-5 e 10-20 cm, a melhor dose encontrada foi 

de 1 % SH do volume de fertilizante, enquanto na camada de 5-10 cm, melhor dose foi a de 

0,5 % SH. Houve interação na fonte P x dose SH. Ao comparar as médias, o TSP mostrou-se 

superior nas doses 0,5 e 1,0 % SH respectivamente nas camadas 0-5 e 10-20 cm. Já para o 

FNR, na camada 5-10 cm, a ausência de SH (0 % SH) foi superior, enquanto que para camada 

10-20 cm, a dose 1,0 % SH obteve melhores respostas. 

 

Tabela 9. Teor de P inorgânico (mg kg-1) extraído pela RTA nas três camadas de solo (0-5, 5-
10 e 10-20 cm) para o desdobramento das quatro doses de substâncias húmicas (SH) 0; 
0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas fontes fosfatadas (TSP e FNR).  

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média  
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - -   2,75 C 
TSP   30,93 ns  26,70  49,40  43,92  37,74 A 
FNR   11,51 ns    9,81   9,82    9,01  10,04 B 

Média 21,22 b    18,26 b     29,61 a 26,47 b  
 Controle - - - -   4,20 B 

5 – 10 cm 

TSP     11,89 ns  16,41  10,80  12,18  12,82 A 
FNR   7,13(1)    4,80    5,72    4,80    5,61 B 

Média  9,51 b    10,60 a      8,26 b   8,49 b  
 Controle - - - - 3,60 B 

10 – 20 cm 

TSP    7,73 ns 6,00 8,76   6,74 7,31 A 
FNR    4,13(2) 4,45 4,41   3,78 4,19 B 

Média      5,93 b   5,23 b   6,58 a   5,26 b  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5% pelo teste F, ns não significativo 
(1) Y= 6,79 – 2,57x + 0,81x² (r²=0,61*) 
(2) Y= 4,14 + 0,78x – 0,48x² (r²=0,99*) 

 
 

Na sequência do fracionamento temos o Pi extraído por NaHCO3 0,5 mol L-1 (PiBIC) que 

assim como o PiRTA, também é considerado lábil, porém trata da fração que a resina não 

conseguiu extrair, ou seja, P que está adsorvido fracamente na superfície cristalina dos 

minerais. A extração dessa fração é resultante do aumento do pH promovido pelo extrator, 

ocorrendo a troca de OH- pelo H2PO4
-  fracamente adsorvido pelos argilominerais e óxidos de 

Fe e Al. 

 Em geral, os teores de PiBIC foram superiores aos de PiRTA (Tabela 10). A fonte de 

TSP foi superior ao FNR, independente da dose de SH aplicada. Vários autores (REDEL et 

al., 2007; GONÇALVES e MEURER, 2009; PAVINATO et al., 2009) indicaram que o PiRTA 

sozinho não é representativo do total de P lábil do solo, sendo necessário, portanto, a junção 

das frações PiBIC e PoBIC para compor o P lábil, ou seja, P disponível para absorção das plantas 

no solo.  Na camada superficial os teores médios para o PiBIC foram de 44,68 mg kg-1 para 

TSP e de 12,69 mg kg-1 para FNR, diferindo-se dos valores encontrados para o controle (8,09 

mg kg-1). Para a camada 5-10 cm os teores médios PiBIC foram 16,39 mg kg-1 para TSP de 
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10,91 mg kg-1 para FNR, diferindo-se dos valores encontrados para o controle (9,12 mg kg-1). 

Já na camada de 10-20 cm os teores médios PiBIC foram 14,44 mg kg-1 para o TSP e 10,84 

mg kg-1 para o FNR, e apenas o TSP diferiu-se do controle (10,84 mg kg-1). 

 Para as doses de SH houve efeito significativo nas camadas de 0-5 e 10-20 cm 

respondendo as doses 2,0 e 1,0 % de SH respectivamente. A interação fonte P x dose SH foi 

significativa em todas as camadas analisadas. Ao comparar as médias, para o TSP, 

encontrou-se efeito decrescente das doses com o aumento da profundidade, ou seja, 1,0; 0,5 

e 0 % SH. Já para o FNR, na camada superficial, a dose mais responsiva foi a de 2,0 % SH, 

enquanto que para as demais camadas, obteve-se maiores teores na dose de 1,0 % SH. 

 

Tabela 10. Teor de P inorgânico (mg kg-1) extraído por bicarbonato de sódio (NaHCO3 0,5 mol 
L-1) nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o desdobramento das quatro 
doses de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas 
fontes fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média 
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - -   8,09 C 
TSP   51,45ns 28,48 52,75 45,95 44,68 A 
FNR      9,55(3) 12,30 10,67 18,24 12,69 B 

Média  30,50 b    20,39 b     31,71 b    32,09 a  

5 – 10 cm 

Controle - - - -   9,12 C 
TSP 18,67(4) 20,14 15,32 11,44 16,39 A 
FNR   11,71 ns    9,21 13,08   9,64 10,91 B 

Média 15,19 a    14,68 b    14,20 b    10,54 b  

10 – 20 cm 

Controle - - - - 11,53 B 

TSP 19,88(5) 12,13 13,68 12,05 14,44 A 

FNR   7,74(6) 10,92 15,32    9,38 10,84 B 

Média  13,81 b    11,52 b    14,50 a     10,72 b  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5% pelo teste F, ns não significativo 
(3) Y= 10,21 - 0,37x + 2,13x² (r2=0,88*) 
(4) Y= 19,35 – 1,31x – 1,38x² (r2=0,88*) 
(5) Y= 18,99 - 10,85x + 3,77x² (r2=0,77*) 
(6) Y= 7,24 + 12,99x – 5,92x² (r2=0,90*) 
 

 

De acordo com Marcolan (2006), o P no solo também é acumulado em frações 

orgânicas, onde a ciclagem de nutrientes de camadas mais profundas para a superfície e a 

competição de compostos orgânicos hidrossolúveis pelos sítios de adsorção podem aumentar 

a sua disponibilidade. A fração Po oscila de 15 a 80% do PTOTAL nos solos (STEVENSON, 

1994), contribuindo essencialmente para a disponibilidade de P por meio do processo de 

mineralização. As diferentes formas de Po no solo, separadas em frações (de acordo com o 

extrator) diferem em estabilidade e disponibilidade para as plantas. Nesse contexto, os 

sistemas de manejo do solo modificam a dinâmica do P e alteram as formas de Po em 

decorrência de práticas agrícolas, tais como as adubações mineral e orgânica (MACHADO et 

al., 1993). 



38 

O Po extraído por bicarbonato de sódio (PoBIC) é apresentado na tabela 11. Na camada 

superficial, para as fontes de P, o TSP (41,77 mg kg-1) foi superior ao FNR e ao controle (12,47 

e 12,61 mg kg-1, respectivamente). Na camada de 5-10 cm, o TSP apresentou 19,73 mg kg-1, 

sobressaindo-se em relação ao FNR (12,84 mg kg-1), além de ambas fontes diferirem do 

controle (4,68 mg kg-1). Na camada 10-20, observa-se a mesma dinâmica da camada 

superficial, o TSP (19,96 mg kg-1) superior ao FNR (13,41 mg kg-1) e ao controle (15,56 mg 

kg-1).  Para as doses de SH nota-se maiores teores médios de PoBIC com 0,5 % de SH nas 

camadas 0-5 e 10-20 cm; já na camada 5-10 cm, maiores teores com 1 % de SH. Houve 

interação fonte P x dose SH nas camadas 0-5 e 10-20 cm. Ao analisar as médias do 

desdobramento, para o TSP, melhores teores foram encontrados com as doses de 2,0 e 

0,5 % SH, já para o FNR, observou-se o inverso, maiores teores foram encontrados com as 

doses 0,5 e 2,0 % SH, respectivamente nas camadas 0-5 e 10-20 cm. 

 

Tabela 11. Teor de P orgânico (mg kg-1) extraído por bicarbonato de sódio (NaHCO3 0,5 mol 
L-1) nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o desdobramento das quatro 
doses de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas 
fontes fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média 
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 12,61 B 
TSP  38,15(7) 41,73 36,13 51,05 41,77 A 
FNR  16,02(8) 17,73 12,46   3,67 12,47 B 

Média 27,08 b    29,73 a    24,29 b    27,36 b  

5 – 10 cm 

Controle - - - -   4,68 C 
TSP 22,32ns 13,55 23,24 19,80 19,73 A 
FNR 10,21ns 11,49 18,98 10,55 12,84 B 

Média 16,27 b    12,52 b    21,11 a    15,18 b  

10 – 20 cm 

Controle - - - - 15,56 B 
TSP 21,79(9) 31,67 18,71 18,38 19,96 A 
FNR 11,74(10)      7,33 16,64 18,22 13,41 B 

Média  16,77 b    19,50 a    17,68 b    18,30 b  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5% pelo teste F, ns não significativo 
(7) Y= 39,61 – 6,58x + 6,03x² (r²=0,80*) 
(8) Y= 16,63 + 0,72x – 1,65x² (r²=0,96*) 
(9) Y= 30,45 – 19,51x + 5,02x² (r²=0,92*) 
(10) Y= 10,20 + 1,87x + 1,20x² (r²=0,60*) 
 

 

De acordo com alguns autores, a influência da adubação fosfatada sobre a fração de 

Po extraída com NaHCO3 é pequena (YANG et al., 2012; BRUNETTO et al., 2013), porém, 

nota-se que as fontes de P diferiram-se nessa fração, sendo a fonte solúvel (TSP) superior a 

fonte reativa (FNR) independente das doses de SH empregadas. Segundo Gatiboni et al. 

(2007), essa fração PoBIC, com decorrer do tempo, proporciona aumento de Po total no solo. 

Seguindo as extrações, a próxima fração do fracionamento de P do solo, utiliza-se o 

extrator NaOH 0,1 mol L-1 do qual extrai o Pi e Po ligado aos óxidos de Fe e Al e aos 
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argilominerais com ligação intermediária de energia, ou seja, essa fração é considerada P 

moderadamente lábil devido ao efeito dos ânions OH- liberados pelo extrator dissolvendo 

parte do P ligado a esses elementos (GATIBONI, 2003). Usualmente, as frações PiHID0,1 e 

PoHID0,1 são as que mais contribuem para o P moderadamente lábil, corroborando com os 

resultados apresentados por Araújo e Salcedo (1997) e Tokura et al. (2002) ao detectarem a 

predominância do Po no compartimento considerado pouco disponível. 

Nessa fração PiHID0,1 houve efeito significativo para as fontes de P nas camadas de     

0-5 e 10-20 cm (Tabela 12). Na camada superficial, o TSP (52,46 mg kg-1) foi superior ao FNR 

(40,21 mg kg-1) e ambas fontes diferiram do controle (33,74 mg kg-1), já para camada 10-

20 cm, o TSP foi superior ao FNR e ao controle. Houve efeito das doses de SH e interação 

fonte P x dose SH apenas na camada de 0-5 cm, onde a ausência de SH correspondeu a 

maiores teores para o TSP, enquanto para o FNR, a dose 2,0 % SH mostrou- se superior.  

Nota-se que essa fração apresenta valores superiores as frações anteriores (PiRTA e 

PiBIC e PoBIC, ou seja, P lábil) provavelmente devido ao acúmulo de P por adubação e depósito 

de MO dos restos culturais, ocupando assim os sítios de adsorção do solo. Resultados 

semelhantes foram apresentados por Carneiro el al. (2011), estudando sucessão do feijoeiro 

com a braquiária, utilizando o SSP como fonte de P, onde os autores observaram maiores 

teores para a fontes solúvel comparado com o controle. 

 O TSP é prontamente solúvel para absorção das plantas, porém, ao reagir com o solo, 

este torna-se insolúvel devido a uma série de reações que ocorrem com os minerais no solo, 

sendo adsorvidos na superfície dos óxidos de Fe e Al (SYERS et al., 2008), explicando os 

altos teores de P apresentados nessa fração quando comparado as demais. Almeida e 

Rosolem (2016) ao adicionar fontes de P no solo, obtiveram aumento nos teores de PiHID0,1 

quando comparado a ausência de adubação (controle). Gonçalves e Meurer (2009) ao 

analisar frações de P no solo e sua relação com a absorção pelas plantas de arroz também 

observaram maiores teores de P promovidos por TSP para PiHID 0,1, incrementando assim a 

fração moderadamente lábil, corroborando com os resultados obtidos. 
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Tabela 12. Teor de P inorgânico (mg kg-1) extraído por hidróxido de sódio (NaOH 0,1 mol L-1) 
nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o desdobramento das quatro doses 
de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas fontes 
fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média 
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 33,74 C 
TSP 68,11(11) 52,89 52,89 35,94 52,46 A 
FNR 38,29(12) 42,69 35,62 44,26 40,21 B 

Média  53,20 a    47,79 b    44,26 b    40,10 b  

5 – 10 cm 

Controle - - - - 36,09 A 
TSP 36,41ns 36,41 38,45 36,56 36,96 A 
FNR 37,04ns 33,27 41,43 37,82 37,39 A 

Média 36,73 a    34,84 a    39,94 a    37,19 a  

10 – 20 cm 

Controle - - - - 32,80 B 
TSP 45,04ns 41,27 37,51 36,25 40,02 A 
FNR 31,39ns 37,98 34,37 33,58 34,33 B 

Média  38,22 a    39,62 a    35,94 a    34,92 a  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5% pelo teste F, ns não significativo 
(11) Y= 66,40 – 18,92x + 1,98x² (r²=0,93*) 
(12) Y= 39,85 - 4,16x+ 3,05x² (r²=0,37*) 

 
 

Os teores de Po extraído por hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 (PoHID0,1) são apresentados 

na tabela 13. As fontes de P e as doses SH influenciaram de forma significativa em todas as 

camadas analisadas. Na camada de 0-5 cm, as fontes de P diferiram-se entre si e entre o 

controle (27,68 mg kg-1) onde o TSP (50,50 mg kg-1) foi superior ao FNR (37,64 mg kg-1). Na 

camada 5-10 cm, houve superioridade do TSP com relação ao FNR, que não se diferiu do 

controle. Para as doses de SH, na camada superior, a maior dose de SH (2,0 %) apresentou 

maiores teores de PoHID0,1 enquanto para camada de 10-20 cm, a ausência de SH foi superior. 

Houve interação fonte P x dose SH nas camadas 0-5 e 10-20 cm; na camada superficial, as 

doses 1,0 e 2,0 % SH foram significativas para o TSP e para o FNR, respectivamente. Já na 

camada 10-20 cm, houve efeito nulo das SH para as duas fontes de P analisadas.  
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Tabela 13. Teor de P orgânico (mg kg-1) extraído por hidróxido de sódio (NaOH 0,1 mol L-1) 
nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o desdobramento das quatro doses 
de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas fontes 
fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média 
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 27,68 C 
TSP  31,46(13) 61,30 62,11 47,13 50,50 A 
FNR  41,53(14) 29,83 25,53 53,69 37,64 B 

Média   36,50 b    45,57 b   43,82 b    50,41 a  

5 – 10 cm 

Controle - - - - 27,49 B 
TSP 34,21ns 30,67 50,03 41,36 39,07 A 
FNR 40,08ns 24,63 42,17 24,41 32,82 B 

Média 37,15 b    27,65 b    46,10 a   32,89 b  

10 – 20 cm 

Controle - - - - 26,73 A 
TSP 65,63(15) 39,90 15,27   6,23 31,76 A 
FNR 37,61(16) 17,49 24,62 26,21 26,48 A 

Média   51,62 a    28,70 b    19,95 b   16,22 b  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5% pelo teste F, ns não significativo 
(13) Y = 33,38 + 58,58x – 26,01x² (r²=0,93*) 
(17) Y = 41,92 – 37,02x + 21,42x² (r²=0,99*) 
(15) Y = 66,64 – 68,35x + 18,99x² (r²=0,99*) 
(16) Y = 35,04 – 27,16x + 11,59x² (r²=0,61*) 

 
 

O HCl extrai as formas inorgânicas de P associadas ao Ca (CROSS; SCHLESINGER, 

1995) sendo também considerada uma fração moderadamente lábil. Tal interação do P com 

Ca é esperada nos fertilizantes não acidulados, como os FNR, bem como há ocorrência 

natural nos minerais primários e secundários do solo (GATIBONI, 2003). Houve diferença 

nessa fração PiHCl entre as fontes, as doses e interação fonte P x dose SH em todas as 

camadas analisadas (Tabela 14). Na camada de 0-5 cm, o TSP (4,48 mg kg-1) sobressaiu-se 

sobre o FNR (1,35 mg kg-1), que por sua vez não se diferiu do controle (1,40 mg kg-1). Isso 

pode ter ocorrido uma vez que nas camadas superficiais, a aplicação do fertilizante pode 

alcalinizar o solo durante a dissolução do grânulo, promovendo assim a reação do P – Ca 

(DEGRYSE et al., 2014). Nas demais camadas (5-10 e 10-20 cm), o FNR foi superior ao TSP, 

fato já esperado, devido a interação do mesmo com Ca. No geral, os valores foram bastante 

baixos na fração de PiHCl quando comparado com as demais frações. Em seu estudo, 

Rodrigues (2014) relatou que a fração PiHCl representa menos do que 2% do PTOTAL dos solos. 

Corroborando com os dados apresentados por Gatiboni (2003) que relata os baixos valores 

esperados de PiHCl devido ao colapso dos minerais primários com o nível de intemperismo do 

solo. Pavinato et al. (2009) assim com o Herrera et al. (2016) também encontraram baixos 

valores de PiHCl quando comparado às demais frações de P. Desse modo, essa fração foi a 

que menos contribuiu para o P moderadamente lábil nos solos. 

As doses de SH foram significativas nas três camadas analisadas para o PiHCl, e 

responderam as doses 2,0; 0,0 e 0,5 % SH, respectivamente nas camadas. Ao analisar o 
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desdobramento da interação fonte P x dose SH, nota-se efeito semelhante para as fontes TSP 

e FNR, nas profundidades 0-5 e 10-20 cm, com as doses 2,0 e 0,5 % de SH, respectivamente. 

Para camada 5-10 cm, o FNR respondeu a dose de 2,0 % SH, enquanto o TSP respondeu 

melhor à ausência de SH. 

 

Tabela 14. Teor de P inorgânico (mg kg-1) extraído por ácido clorídrico (HCl 1,0 mol L-1) nas 
três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o desdobramento das quatro doses de 
substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas fontes 
fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média 
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 1,40 B 
TSP 1,90(17) 0,82 3,24 11,95 4,48 A 
FNR 1,02(18) 0,57 1,83   1,99 1,35 B 

Média      1,46 b    0,69 b    2,53 b  6,97 a  

5 – 10 cm 

Controle - - - - 2,81 A 
TSP 2,10(19) 0,73 0,36  0,29 0,87 B 
FNR 3,26(20) 0,67 1,68  3,68 2,32 A 

Média      2,68 a    0,70 b    1,02 b  1,98 b  

10 – 20 cm 

Controle - - - - 0,41 B 
TSP   0,22(21)    0,62 0,60  0,49 0,48 B 
FNR 1,73 ns  10,85 1,51  2,94 4,26 A 

Média      0,97 b       5,73 a    1,05 b  1,71 b   
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5 % pelo teste F, ns não significativo 
(17) Y= 1,71 – 2,82x + 3,98x² (r²=0,99*)  
(18) Y= 0,82 + 0,58x + 0,02x² (r²=0,62*) 
(19) Y= 2,03 – 2,73x + 0,94x² (r²=0,98*) 
(20) Y= 2,97 – 4,16x + 2,28x² (r²=0,82*) 
(21) Y= 0,25 + 0,72x – 0,30x² (r²=0,87*) 
 

  

Na sequência das extrações tem-se o Pi extraído por hidróxido de sódio 0,5 mol L-1, 

que se refere ao P ligado aos hidróxidos e argilominerais com alta energia de ligação (CROSS, 

SCHLESINGER, 1995). De acordo com Pavinato, Dao e Rosolem (2010), essa fração 

comporta-se como dreno de P do solo, uma vez que o mesmo estaria ligado aos grupos OH- 

da superfície dos argilominerais e teriam alta capacidade de sorção, sendo adsorvidos em 

alta quantidade, sobretudo em solos do Cerrado. As fontes de P, doses de SH e a interação 

fonte P x dose SH foram significativas apenas na camada 0-5 cm onde o TSP (39,90 mg kg-

1) foi superior ao FNR (30,64 mg kg-1) e ao controle (23,60 mg kg-1). Nota-se que o TSP foi 

superior ao FNR nesta fração, independente da dose de SH empregada. Para interação, ao 

analisar o desdobramento das médias, o TSP respondeu a dose 1,0 % SH enquanto o FNR 

a dose de 2,0 % SH (Tabela 15). Rodrigues (2014) ao estudar a dinâmica das formas de P 

em diferentes sistemas de manejo, verificou que os valores de PiHID0,5 eram maiores nas 

camadas superficiais do solo, corroborando com os resultados apresentados no presente 

trabalho.  
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Tabela 15. Teor de P inorgânico (mg kg-1) extraído por hidróxido de sódio 0,5 mol L-1 (NaOH 
0,5 mol L-1) nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o desdobramento das 
quatro doses de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e 
as duas fontes fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média  
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 23,60 B 
TSP 41,64(22) 24,15 62,88 26,93 39,90 A 
FNR 33,31(23) 26,93 28,04 34,28 23,60 B 

Média   37,48 b    25,54 b    45,46 a    30,61 b  

5-10 cm 

Controle - - - - 17,07 A 
TSP 14,98ns 19,71 22,07 16,38 18,29 A 
FNR 24,98ns 16,79 19,15 22,62 20,89 A 

Média 19,98 a    18,25 a    20,61 a   19,50 a   

10- 20 cm 

Controle - - - - 19,81 A 
TSP 18,05ns 16,10 19,85 25,25 19,81 A 
FNR 21,38ns 23,74 18,32 20,96 21,10 A 

Média 19,72 a   19,92 a    19,08 a    23,11 a  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5% pelo teste F, ns não significativo 
(22) Y= 33,95 + 29,32x – 15,77x² (r²=0,23*) 
(23) Y= 32,81 – 12,37x + 6,59x² (r²=0,92*) 

 

Os valores de PoHID 0,5 são apresentados na tabela 16, essa fração é caracterizada 

como orgânica de alta estabilidade no solo. O FNR mostrou-se superior quanto ao PoHID 0,5 

em todas as camadas, diferindo-se do TSP e do controle, independente da dose de SH 

aplicada. Em contrapartida, o TSP não se diferiu do controle em nenhuma profundidade para 

essa fração. Apenas na camada 0-5 cm nota-se efeito das doses de SH, com maiores teores 

de PoHID 0,5 encontrados com a dose de 2 % SH. Não houve efeito significativo para interação 

fonte de P x doses SH em nenhuma camada analisada. 
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Tabela 16. Teor de P orgânico (mg kg-1) extraído por hidróxido de sódio (NaOH 0,5 mol L-1) 
nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o desdobramento das quatro doses 
de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas fontes 
fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média  
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 14,02 B 
TSP 15,72ns 15,08 52,66 43,15 31,65 B 
FNR 82,49ns 49,11 80,74 91,81 76,04 A 

Média 49,10 b    32,09 b    66,70 b    67,48 a  

5 – 10 cm 

Controle - - - - 14,32 B 
TSP 12,88ns 22,23 11,48 10,41 14,25 B 
FNR 71,61ns 15,40 15,48 20,40 30,72 A 

Média 42,24 a    18,82 a    13,48 a    15,40 a  

10 – 20 cm 

Controle - - - -  9,59 B 
TSP 12,26ns 14,75 15,06 13,43 13,88 B 
FNR 44,92ns 46,62 27,14 18,28 34,24 A 

Média 28,59 a    30,68 a    21,10 a    15,86 a  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, ns não significativo 
 
 

 

A biodisponibilidade de frações de P em solos submetidos a um sistema de semeadura 

direta foi estudada por Gatiboni et al. (2007), em que os autores observaram a tendência de 

incrementos no Pi e decréscimo de Po com o passar dos anos de cultivo nos solos, 

contradizendo o apresentado no presente trabalho, uma vez que para o FNR, o PoHID0,5 

(77,12 mg kg-1) foi superior ao PiHID0,5 (30,64 mg kg-1) na camada de 0-5cm. 

De modo geral, a mobilidade do Pi na solução do solo é considerada baixa, mas com 

a mineralização dos resíduos orgânicos deixados em superfície, promove uma liberação e 

remanejamento das formas orgânicas de P, mais móveis no solo e menos suscetíveis à 

adsorção que as formas inorgânicas (ANGHINONI, 2007).  

 

4.3.2. Fósforo residual e fósforo total  

O PRESIDUAL compreende o Pi retido nos minerais; hematita, goethita e gibbsita e o Po 

estável, não extraído pelos extratores no fracionamento sequencial P. O PRESIDUAL mostrou-se 

significativo para as fontes de P e doses de SH na camada superficial onde o TSP 

(160,52 mg kg-1) e o FNR (177,02 mg kg-1) diferiram do controle (Tabela 17). Nas demais 

camadas, não houve diferença entre as fontes de P e o controle. Corroborando os dados 

apresentados por Gatiboni et al. (2007), essa fração contribuiu com a maior proporção de P 

nos solos. Por ser uma fração não acessível aos extratores químicos seletivos usados nos 

esquemas de fracionamento, pode dizer que o PRESIDUAL pode oferecer P para as plantas 

apenas em situações de extrema carência nos solos (GATIBONI et al., 2005).  
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Tabela 17. Teor de P residual (mg kg-1) nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para 
o desdobramento das quatro doses de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do 
volume de fertilizante e as duas fontes fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média  
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 127,68 B 
TSP 152,13ns 136,24 168,01 185,73 160,53 A 
FNR 169,23ns 156,40 169,84 212,61 177,02 A 

Média 160,68 b    146,32 b    168,93 b    199,17 a  

5-10 cm 

Controle - - - - 134,41 A 
TSP 141,74ns 149,68 155,79 147,24 148,61 A 
FNR 156,40ns 147,24 157,02 154,41 153,77 A 

Média 149,07 a     148,46 a    156,41 a    150,83 a  

10- 20 cm 

Controle - - - - 152,13 A 
TSP 154,57ns 169,84 154,57 146,62 156,40 A 
FNR 137,46ns 168,01 149,07 160,07 153,65 A 

Média 146,02 a    168,93 a    151,82 a    153,35 a  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, ns não significativo 

  
 

O PTOTAL apresentado aqui compreende o somatório de todas as frações de P descritas 

acima. Com relação as fontes, como já era esperado, o TSP foi superior ao FNR e ao controle 

em relação ao PTOTAL, isso para a camada superficial. Nas demais camadas, não houve 

diferenças entre as fontes de P (Tabela 18). 

As SH podem promover aumento significativo de PTOTAL nos solos, sendo a dose 2% 

SH significativa na camada superficial. Para camada 10-20 cm, houve interação fonte P x 

dose SH, e ao analisar o desdobramento das médias, nota-se que a dose 0,5 % SH para o 

FNR foi mais responsiva.  
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Tabela 18. Teor de P total (mg kg-1) nas três camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm) para o 
desdobramento das quatro doses de substâncias húmicas (SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do 
volume de fertilizante e as duas fontes fosfatadas (TSP e FNR). 

Camada Fonte P 
Dose de SH (%) 

Média 
0 0,5 1,0 2,0 

0 – 5 cm 

Controle - - - - 251,58 B 
TSP 431,58ns 387,39 540,07 491,76 467,03 A 
FNR 402,96ns 345,37 374,54 469,56 399,18 A 

Média 417,27 b   366,38 b    457,30 b 480,66 a  

5 – 10 cm 

Controle - - - - 250,19 A 
TSP 295,22ns  308,75  327,55  295,68  307,20 A 
FNR 362,43ns  263,51  314,72  279,44  304,14 A 

Média 328,83 a    286,13 a    321,14 a 287,56 a  

10 – 20 cm 

Controle - - - - 279,93 A 
TSP 355,04(24) 319,33 283,66  258,17 304,79 A 
FNR 298,10(25) 327,39 291,09  293,41 302,50 A 

Média   326,57 a    323,36 b    287,38 b 275,79 b  
Médias seguidas de letras iguais, na linha (minúscula) e na coluna (maiúscula), não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, em nível de 5 %, * significativo a 5% pelo teste F, ns não significativo 
(24) Y= 357,18 - 90,43x + 20,38x² (r²=0,99*) 
(25) Y= 305,51 + 8,09x –7,69x² (r²=0,21*) 

  

 

4.3.3. Compartimento de fósforo segundo a labilidade  

 Gatiboni (2003) sugeriu a organização das frações de P de acordo com a labilidade. 

Entende-se por labilidade como as formas das forças de extração proporcional ao potencial 

de retenção de P no solo, ou seja, partindo de frações mais solúveis para frações menos 

solúveis.  O P lábil corresponde as frações de Pi extraído pela resina (RTA) e as frações de 

Pi e Po extraída pelo bicarbonato de sódio (PiBIC e PoBIC). O P moderadamente lábil é composto 

por Pi e Po extraído por hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 (PiHID 0,1 e PoHID 0,1) e o Pi extraído por 

ácido clorídrico (PiHCl). Já o P não lábil corresponde ao somatório das frações de Pi e Po 

extraído por hidróxido de sódio 0,5 mol L-1 (PiHID 0,5 e PoHID 0,5) juntamente com o PRESIDUAL. 

As frações de P foram agrupadas de acordo com a labilidade descrita acima e são 

apresentadas na tabela 19. Para as fontes de P, o acúmulo de formas lábeis de P no solo foi 

significativo em todas as camadas analisadas, onde o TSP, por ser mais solúvel que o FNR, 

apresentou maiores valores. Já para o P moderadamente lábil e o P não lábil, apenas na 

camada superficial houve diferenças entre as fontes de P. Não houve efeito, em nenhuma 

camada analisada, para as doses de SH.  

As formas lábeis de P foram superiores nas camadas superficiais, e decresceram em 

camadas mais profundas, corroborando o observado por Tokura et al. (2002). Já para as 

formas moderadamente lábeis de P no solo, o presente trabalho difere do encontrado nos 
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trabalhos de Santos et al. (2008) e Gonçalves e Meurer (2009), cujos autores encontram 

maiores teores nesta fração. 

 

Tabela 19. Agrupamento das frações de P de acordo com a labilidade nas camadas de solo 
(0-5, 5-10 e 10-20 cm) para a média das quatro doses médias de substâncias húmicas 
(SH) 0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de fertilizante e as duas fontes fosfatadas (TSP e FNR) 

Camada Fonte P 
Labilidade 

P lábil P moderadamente lábil P não lábil 

0 – 5 cm 

Controle   23,45 B    62,82 B 165,30 B 

TSP 124,18 A  107,44 A 284,78 A 

FRN   35,20 B    79,20 B 165,80 B 

Média        60,94 83,15       205,29 

5 – 10 cm 

Controle   18,00 B     66,39 ns 165,80 ns 

TSP   48,94 A     77,32 ns 181,56 ns 

FRN   29,36 B      71,91 ns 202,25 ns 

Média        32,10  71,87      183,20 

10 – 20 cm 

Controle   30,69 ns     59,94 ns 186,56 ns 

TSP   38,71 ns     78,25 ns 193,47 ns 

FRN   34,99 ns     61,29 ns 211,75 ns 

Média        34,80  66,49      197,26 
Médias seguidas de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5%, ns não 
significativo 

  

 

As distribuições relativas das frações de labilidade em relação ao P total são 

apresentadas na figura 3. O TSP apresentou 19,41 % de P lábil, em contrapartida, as frações 

moderadamente lábil e não lábil somam mais de 80 % presente no solo. Isso pode ser 

explicado uma vez que a fonte, por ser mais solúvel, disponibiliza mais P ao solo. No entanto, 

o FNR assim como o controle, nota-se que menos de 10 % do P encontrado no solo é 

considerado lábil. A disponibilidade de P do FNR é esperada a longo prazo, uma vez que essa 

fonte, por não ser acidulada, não disponibiliza prontamente o P para as plantas. 

De maneira geral, sobre os dados do fracionamento de P no solo, salienta-se que 

houve acúmulo de frações lábeis de P nas camadas mais superficiais com o uso de TSP, 

sendo que o FNR não foi efetivo para manter altos teores de P lábil no solo. Também se 

destaca que o uso de SH, independente da dose, não foi efetivo na alteração da 

disponibilidade de P no solo quando avaliado o residual remanescente após dois cultivos 

sucessivos da soja e do milho. 
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Figura 3. Distribuição relativa das frações de labilidade em relação ao P total na avaliação de 
duas fontes de P (TSP e FRN) e quatro doses médias acumuladas de substâncias húmicas 
(0; 0,5; 1,0 e 2,0 % SH) na média das camadas de solo (0-5, 5-10 e 10-20 cm). 

 

4.4. Produtividade das culturas  

O teor adequado de P tanto para cultura da soja quanto para a cultura do milho nos 

estágios iniciais de desenvolvimento é essencial para incrementos na produtividade 

(FANCELLI, 2010). Apesar das condições de temperatura estarem na faixa adequada para as 

culturas, de 24 a 30 °C (CRUZ et al., 2010), a produtividade esperada não foi obtida, 

provavelmente devido à baixa precipitação pluvial em alguns momentos do desenvolvimento 

da cultura. Outro fator que certamente afetou foi que a área é recente de abertura do Cerrado 

e com semeadura direta, ocorre dessa forma menor aporte de MOS e menor estabilidade do 

sistema. Há concordância de que os fosfatos mais solúveis proporcionam maior resposta no 

ano da aplicação, enquanto os fosfatos naturais têm menor eficiência inicial, alcançando 

assim resultados em longo prazo (HOROWITZ e MEURER, 2004) como o observado nesse 

trabalho. 

Os resultados de produtividade de grãos da soja indicam que a associação do TSP 

com 0,5% de substâncias húmicas foi superior para essa cultura (2646 kg ha-1) na primeira 

safra avaliada, embora sendo semelhante às demais doses de SH (Tabela 20 e Figura 4) ou 

seja, não houve efeito das doses de SH. Para cultura do milho, o TSP foi superior ao FNR e 

ao controle, independente da dose de SH utilizada. Conforme já destacado anteriormente, as 

médias de produtividade tanto da soja como do milho foram inferiores ao esperado, pois se 

estimavam produtividades acima de 3 e 5 t ha-1 para a soja e o milho, respectivamente.  

Oliveira (2011) observou maiores produtividades da soja na aplicação a lanço do 

FNR em relação à aplicação no sulco de semeadura, onde comprovaram a necessidade de 

9,32 %

9,25 %

19,41 %

24,44 %

21,51 %

24,11 %

66,24 %

69,24 %

56,48 %

Controle

FRN

TSP

P lábil P moderadamente lábil P não lábil
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contato entre o solo e a rocha fosfática, de modo a aumentar a taxa de dissolução da rocha 

disponibilizando P suficientes para as plantas; diferindo dos resultados apresentados nesse 

trabalho, pois no nosso caso foi aplicado o FNR na linha de semeadura. Já para cultura do 

milho, Resende et al. (2006) obtiveram maior produtividade de grãos com a aplicação do FNR 

de Arad parcelado no sulco de semeadura. Os autores explicam que o FNR disponibilizou de 

maneira lenta e gradual o P no solo, suprindo assim as exigências da cultura.  

Devido à alta solubilidade do TSP, observa-se, em curto prazo, seu melhor 

desempenho quando comparado com o FNR; o mesmo comportamento foi relatado por vários 

autores em outros trabalhos. Araújo et al. (2003) ao avaliar fontes de P, constataram  que a 

maior produção de milho foi obtida com fertilizante mais solúvel, observando que o FN (Araxá) 

obteve o pior desempenho. Corrêa el al. (2005), avaliando FN Gafsa e TSP com relação a 

absorção de P, relataram que o TSP aumentou a absorção de P nas plantas, enquanto o 

Gafsa aumentou a quantidade de P extraída pela cultura do milho. Resende et al. (2006), 

estudando fontes e modos de aplicação para o milho em solo de Cerrado, constataram que 

as fontes solúveis propiciam desempenho melhor do que o FNR. Harger et al. (2007) concluiu 

em seu estudo que o TSP foi a fonte de P com maior eficiência, de modo que garantiu melhor 

nutrição para as plantas de milho.  

Para os efeitos das SHs na produção, ao comparar a fonte FNR (Arad) com o TSP, 

Matias (2010) demonstrou que a adição de SH aumentou a disponibilidade de P, e o aumento 

da eficiência agronômica relativa para cultura do milho, contradizendo os resultados obtidos 

no presente trabalho.  

 

Tabela 20. Produtividade média de grãos das culturas da soja primeira safra e do milho 
segunda safra considerando as quatro doses de substâncias húmicas aplicadas e média 
das fontes fosfatadas (TSP e FNR). Querência – MT, Safra 2016/17. 

Doses de SH (%) 
Produtividade Soja Produtividade Milho 

        -------------------------------( kg ha-1)------------------------------ 

0    2347 ns    3415 ns 
0,5 2646 3544 
1,0 2366 3384 
2,0 2192 3476 

Média geral 2296 3349 

C.V. (%) 14,98 9,57 
ns não significativo a 5 % pelo teste F 
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Figura 4. Produtividade média de grãos da soja e do milho (kg ha-1) na avaliação de duas 
fontes fosfatadas (TSP e FNR) e média das quatro doses de substâncias húmicas (0; 0,5; 1,0 
e 2,0 % do volume de fertilizante). Querência – MT, Safra 2016/17.  

Médias seguidas de letras distintas para cada cultura diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5 % 

 

 

Os dados de produtividade média para a cultura da soja na safra 2017/18 são 

apresentados na tabela 21 e na figura 5. As fontes de P foram significativas, diferindo-se entre 

si e entre o controle, não houve efeito significativo da dose de SH e também não houve 

interação fonte de P x dose de SH. A utilização da fonte de TSP (3599 kg ha-1) mostrou-se 

superior ao FNR (2333 kg ha-1). Ao compararmos com a safra anterior (2016/17) observa-se 

que houve o efeito da adubação fosfatada, incrementando a produção, e como já seria o 

esperado, a fonte solúvel foi superior à fonte reativa. No somatório das três culturas, nas duas 

safras, para as fontes de P houve incremento de 79 % com a aplicação do TSP em relação 

ao controle e de 36 % com aplicação do FNR em relação ao controle.  

  

Tabela 21. Produtividade média de grãos das culturas da soja primeira safra e do milho 
segunda safra considerando as quatro doses de substâncias húmicas aplicadas e média 
das fontes fosfatadas (TSP e FNR). Querência – MT, Safra 2017/18. 

Doses de SH (%) Produtividade Soja (kg ha-1) 

0    2770 ns 
0,5 3022 
1,0 2957 
2,0 2995 

Média geral 2779 

C.V. (%) 13,06 
ns não significativo a 5 % pelo teste F 
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Figura 5. Produtividade média de grãos da soja (kg ha-1) sob duas fontes fosfatadas (TSP e 
FNR) e média das quatro doses de substâncias húmicas (0; 0,5; 1,0 e 2,0 % do volume de 
fertilizante) para cultura da soja primeira safra. Safra 2017/18. Querência – MT, Brasil.  

Médias seguidas de letras distintas para cada fonte de P diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5 % 

 

De modo geral, a fonte solúvel TSP foi bem superior que o FNR na produtividade das 

culturas, nos dois anos agrícolas, o que já se esperava como resposta de curto prazo. Em 

longo prazo, espera-se notar o efeito residual do FNR incrementando a produtividade das 

culturas, mas somente saberemos com avaliações de longo prazo.  

 

 

4.5. Eficiência agronômica  

Os dados de eficiência agronômica das culturas da soja e do milho na safra 2016/17 

são apresentados na figura 6. O TSP foi mais eficiente que o FNR para ambas as culturas, 

sendo 56,3% superior ao FNR para cultura da soja e 44,7% para cultura do milho. Da mesma 

forma, Garcia (2014) analisando fontes de P na cultura do milho em casa de vegetação, 

reportou que fonte solúvel apresenta melhores resultados de eficiência agronômica quando 

comparado com demais fontes de P.  

Por outro lado, Ono et al. (2009) avaliando a eficiência agronômica do TSP e FNR 

(Arad) em cultivo de sucessão de soja com milho observaram que, independe da fonte de P, 

as culturas responderam bem a adubação fosfatada. Já Korndörfer et al. (1999) mencionam 

que a eficiência agronômica de FNR foi superior à do TSP, cerca de 60,8 a 97% (de acordo 

com as fontes de FNR utilizadas pelos autores, sendo elas FNR Arad, FNR Marrocos e 

FNR Gafsa). Esses autores ainda apresentam que, com o passar do tempo, os FNR 

promoveram melhores resultados sobre eficiência agronômica com relação do TSP. 
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Figura 6. Eficiência agronômica (kg kg-1 de P2O5 aplicado) das culturas da soja primeira safra 
e milho segunda safra de acordo com duas fontes de P (TSP e FNR) e média das doses de 
SH. Safra 2016/17. Querência –MT, Brasil. 

Médias seguidas de letras distintas para cada cultura diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5 % 

 

 

A eficiência agronômica para a soja na safra 2017/18 também foi superior para o TSP 

em relação ao FNR (Figura 7), com uma diferença entre as fontes bastante substancial entre 

elas. No entanto, conforme já mencionado, espera-se que a eficiência agronômica do FNR 

aumente gradualmente com o passar dos ciclos, uma vez que essa fonte proporciona efeitos 

residuais no solo (NOVAIS e SMYTH, 1999; RESENDE et al., 2006; SANTOS et al.,2008; 

ONO et al., 2009). Ao compararmos as duas safras de soja, a eficiência agronômica foi 

crescente; a safra 2016/17 apresentou 17,43 kg grãos kg-1 de P2O5 aplicado para o TSP e 

9,80 kg grãos kg-1 de P2O5 aplicado para o FNR enquanto que na safra 2017/18 apresentou 

33,63 kg grãos kg-1 de P2O5 aplicado para o TSP e 13,53 kg kg-1 de P2O5 aplicado para o FNR. 

 

 

Figura 7. Eficiência agronômica (kg kg-1 de P2O5 aplicado) da cultura da soja primeira safra 
de acordo com duas fontes de P (TSP e FNR) e média das doses de SH. Safra 2017/18. 
Querência –MT, Brasil.  

Médias seguidas de letras distintas para cada fonte de P diferem entre si pelo teste de Tukey, em nível de 5 %. 
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5. CONCLUSÃO 

A produtividade das culturas da soja e do milho foi amplamente influenciada pelas 

fontes fosfatadas, com superioridade do TSP em comparação ao FNR. O uso de substâncias 

húmicas nos fertilizantes não refletiu em maior produtividade das culturas, para ambas as 

fontes fosfatadas. As substâncias húmicas também não influenciaram na eficiência 

agronômica do TSP e FNR, independente da dose testada no presente trabalho. 

Quanto ao residual de P no solo, houve acúmulo de frações lábeis nas camadas mais 

superficiais com o uso de TSP, sendo que o FNR não foi efetivo para manter teores mais 

elevados de P lábil no solo. O uso de substâncias húmicas, independente da dose, não foi 

efetivo na alteração da disponibilidade de P no solo quando avaliado o residual remanescente 

após dois cultivos sucessivos, embora tenha alterado pontualmente os teores em algumas 

frações.  

A continuação por mais ciclos de cultivo, poderá trazer informações mais precisas a 

respeito do potencial de utilização do residual de P no solo com uso de substâncias húmicas.  
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