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AVALIACÃO DA DISPONIBILIDADE DE FóSFORO 

POR DIVERSOS EXTRATORES EM SOLOS CULTIVADOS COM 

CANA-DE-ACúCAR CSaccharum spp) 

xvi. 

Autor: FÁBIO CESAR DA SILVA 

Orientador: PROF. DR. HÁDIR ALMEIDA DA GLóRIA 

RESUMO 

Com o objeti vo de comparar al guns extrat.ores 

de fósforo, foram selecionados vinte solos de áreas cana

vieiras e com características físico-químicas diversas. Cul

ti vou-se a cana -de-açúcar var i edade SP 70-1284 em vasos, 

durante 75 dias, em condições de casa de vegetação, e deter

minaram-se as correlações entre os conteúdos de fósIoro 

absorvido nas partes aérea, subterrânea e planta int.eira, 

que foram considerados como rererencial de "p disponível", e 

as quantidades no solo determinadas com os diversos proces

sos de ext-r ação. 

Na fase de implantação do ensaio utilizaram-se 

gemas pré-germinadas Ccom 1 semana e meia), colocadas indi-

vidualmente nos vasos, previamente preenchidos com seis 

quilos (base seca) de cada solo (20), com duas repetições, e 

adicionada uma solução de micronutrient.es, enxorre e quan-



xvii. 

t.i dades de N e K baseadas na est.i mat.i va de matéria seca da 

pl ant.a, com a dose de N compl ement.ada aos 16 di as após o 

plant.io. Nesses vasos, as condições de umidade adequada fo-

ram mant.idas por fios de naylon colocados na parte inferior 

dos mesmos, ocorrendo assim um processo de ascensão capilar 

da água armazenada no reservatório. 

As t.écnicas de extração de fósforo empregadas 

para avaliar a disponibilidade do element.o nos solos foram a 

resina t.rocadora de íons Cmét..odo "oficial" do IAC) , H SO 
2 4 

0,05N, H SO 0,5N, 
2 4 

CO,05N HCl + O,02:5N H SO )Mehlich, 
2 4 

resina 

com FeCOH) precipit.ado, resina sem agit.ação, papel de fil
a 

t.ro impregnado com hidróxido 

sem agi t.ação. 

ferríco Cpapel-FeCOH) ) 
;3 

com e 

No final da condução do experiment.o, procedeu-

-se a colhei t.a separada das part.es aérea e subt.errânea das 

plant.as, com a secagem separada das amost.ras a peso const.an-

t.e (cerca de 652 C). A part.ir daí, prepararam-se os ext.rat.os 

nít.rico-perclórico para a det.erminação do fósforo por colo-

rimetr ia. 

Face aos dados obt.i dos e submet.i dos às anál i -

ses est.atíst.icas e crít.ica, pode-se concluir que: 

1. Os solos foram bem escolhidos, comprovado pelos dife-

rent.es potenciais de fornecimento de fósforo para as 

pl antas, mas per mit.i ndo um cont.r ast.e parci aI dos mét.o-

dos de extração de P. 
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2. O crescimen~o do vege~al em ma~éria seca e a absorção 

de fósforo nas par~es da plan~a foram melhor expli-

cados pelos ~eores de P e~raído e de argila C~extura) 

dos solos e a acidez CpH) do meio. 

3. Nos solos ar enosos, , ocor r eu um bom desempenho de t.odas 

as ~écnicas de e~ração de fósforo lesladas. 

4. Em solos mais argilosos, na maioria das vezes, verifi-

cou-se a superioridade dos mé~odos de Mehlich e resina 

trocadora de íons. 

5. Na avaliação conjunla dos parâme~ros inlensidade e 

quanlidade Crepresenlados pelo P ext.raído pelos vários 

mélodos) e capacidade Crepresenlada pela % de Argila) 

na previsão da disponibilidade de fósforo para as 

pl anlas inleiras, ver ifi cou-se uma lendênci a de ni ve-

lamen~o nos valores de r
2 

dos modelos, mas manteve-se 

o melhor desempenho da resina CIAC) e result-ados í'avo-

ráveis do H SO O,5N e Mehlich. 
2 4 
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EVALUATION OF PHOSPHORUS AVAILABILITY 

IN SOILS CULTIVATED WITH SUGAR CANE 

( Sac c har-um s pp) 

Aut.hor: FÁBIO CESAR DA SILVA 

Adviser: PROF. DR. NÁDIR ALMEIDA DA GLóRIA 

SUMMARY 

Twenly soils wi lh vari ed physi cochemi cal 

properlies were collecled in sugar cane growing areas oÍ lhe 

Slale oÍ São Paulo, ainúng lhe comparison oÍ soil lesls Íor 

phosphorus. 

Sugar cane, variely SP 70-1284 was cullívaled 

dur i ng 75 days under greenhouse condi li ons, wi lh 6 kg pols 

and lwo replicales for each soil. The soils were limed as 

needed and mi cr onulr i enls, sul Íur, ni lrogen and polassi um 

were suppl i ed. Thus lhe nulr i enl li nú ti ng growlh was 

phosphorus and dry matt.er of rools and aerial parls oÍ lhe 

plants and i t.s P contenls were t.aken as reÍerence Íor lhe 

availabi1ily of the e1ement in lhe soi1s. 

Phosphorus was exlracled from soi1s by diÍfe-

rent procedured using ion exchange resin Coficial melhod of 

São Paulo Slat.e), O. 05N H SO , O. 5N H SO , O. 05N Hel + O. 025 
Z 4 Z 4 
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H SO CMehlich), 
2 4, 

ion exchange resin wi t.h FeC OH) , 
3 

ion resin 

wi t.hout. shak i ng , filt.er paper impregnat.ed wit.h FeCOH) wit.h 
3 

and wit.hout. shaking. 

In general P upt.ake of different. plant.s was 

relat.ed t.o soil P for t.he different. procedures, indicat.ing a 

range of availability of the nut.rient. in t.he soils. Mult.iple 

correlations incluiding soil P, clay cont.ent. and P as 

independent variables were super i or for assessing 

a vai 1 abi 1 i t. Y as compar ed wi t.h si mpI e cor r eI a ti ons wi t.h soi 1 

P as independent and P uptake as dependent. variabIe. 

In sandy soiIs alI met.hods were adequate 

wher eas in cl a yey soi 1 s the r esi n and MehI i ch methods wer e 

superior t.o t.he others. When clay content- was also 

c onsi der ed, in mul t.i pl e r egr essi ons , t.he bes t met.hods wer e 

resin, 0.5N H SO and Mehlich. 
2 4, 



1. 

1. I NTRODUCÃO 

o fósforo, elemenLo essencial para a condução 

Lécnico-econômica de Lodas as culLuras exist.ent.es no País, 

apr esenLando-se em nossos solos como de pouca di sponi bi li -

dade, ext.r aí do pel as pl anLas em quant.i dades bai xas a médi as 

como nutriente, tem sido o responsável em muitos casos pela 

li mi tação da produt.i vi dade. Tal f at.o pode ser expl i cado em 

consequência do baixo perfilhamento, do sistema radicular 

mal formado ou, ainda, atribuído a uma simples limit.ação no 

suprimento energético que mant.ém diversos processos fisio-

1 ógi cos do vegetal, a par ti r do desdobr amento meLaból i co da 

adenosina trifosfat.o CATP). 

AtualmenLe, no Brasil são consumidas quantida-

des elevadas de fertilizantes fosfatados, da ordem de 2 mi-

1 hões de tonel adas de P O /ano C GOEDERT '!l- SOUSA, 1984) , o 
2 5 

que demonstra um consumo el evado .desse i nsumo, com refl exos 

do ponLo de vist·a econômico e do uso racional. Nos solos 

~ropicais, o diagnósLico da necessidade da adubação fosfa-

tada é parLicularmenLe afet.ado pela exisLência de uma forLe 

interação dL":>s fosfaLos com a rase sólida db solo, exercida 

principalmenLe pelos processos de adsorção e de precipiLação 

de fósforo. Para avaliar a disponibilidade desse element.o em 
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solos br asi 1 ei r os tem-se usado a anál i se de ter r a e hi s-

tórico da área CRAIJ et aUi, 1982). Tai s cri téri os vêm 

sendo empregados há mais de meio século em algumas regiões 

do território nacional, e atualmente tendem a ser substi-

tuídos apenas pela análise dos solos. 

No início dos t..rabalhos de pesquisa sobre o 

comportamento do fósforo no solo. enfat..izpu-se o uso de áci-

dos fortes, a exemplo das extrações com HNO a 20%, após sua 
3 

cal ci nação, mas t..ai s técni cas não t..i nham qual quer rel ação 

com a resposta biológica. 

Com a i ntrodução dos concei tos dos fatores 

intensidade, quantidade, capacidade difusão dos 

tr abal hos ci entí fi cos, houve uma evol ução consi der ável na 

compreensão da disponibilidade de P nos solos. 

Na revisão de RAIJ (1978), verificou-se que os 

ext..ratores químicos em uso reí'letem ora o f'ator quantidade 

ora a intensidade, e os trabalhos então consul tados 

indicaram ser o primeiro fator o mais importante parâmetro 

de P do solo, explicando a maior parte da variação do efeito 

de P para cul turas. 

Na década de 70, no Estado de São Paulo, o 

extrator mais utilizado para aferir a necessidade de aduba-

ção fosfatada era a solução de H SO O,05N, ou ainda, como 
Z 4 

no resto do país, o extrator de Mehlich (Carolina do Norte), 

soluça0 de HCl O,05N e H SO O,025N (NELSON et OLíí, 1953). 
2 4 

Posteriormente, í'ace à constatação de uma bai-

xa correlação ent.re os valores de P extraídos com H SO 
2 4 
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0,05N e os result.ados com a fert.ilização fosfat.ada, verifi-

cou-se a necessidade de avaliar out.ros extrat.ores. Em part.i-

cular para a cana-de-açúcar, BITTENCOURT et a!ii (1978) pro-

puseram o uso de solução mais concent.rada, ou seja, a solu-

ção de H SO 0,5N para aval i ar a quant.i da de de "P di sponí-
2 4. 

vel" no solo para a referida cult.ura. 

MANHAES e t al i i (1978) par a solos do Ri o de 

Janeiro, conf'irmaram a boa correlação da solução de H SO 
2 4. 

0,5N e a disponibilidade de f'ósforo para a cana. Em função 

desses e de out.ros resultados experiment.ais, o lAA-PLANALSU-

CAR, estabel eceu at.ravés de um grande número de ensai os de 

campo, uma calibração das análises de solo através desse 

extrator, a adubação fosf'atada da cana-de-açúcar para os 

Estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e 

Rio de Janeiro. 

Nos Estados do Nordeste do Brasil, a partir do 

trabalho de M.4RINHO 1!; ALBUQUERQUE (1978), que em solos de 

.lúagoas calibraram a resposta da cana-de-açúcar ao fósf'oro, 

através do método de Mehlich (Carolina do Norte), foi int.ro-

duzido o uso de t.al técnica na rot.ina de análise de terra 

para estabelecer a dose de f'ert.ilizant.es f'osf'atados. 

Os extratores áci dos apresentam como grande 

vantagem para o uso em laboratório, o rato de possibilitarem 

extratos límpidos CRAIJ et aL i i, 1984) e facilidade de exe-

cução da análise, devido a velocidade de decantação das sus-

pens6es ser maior, o que permite a eliminação do processo de 

fi 1 t.r ação. 
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De acordo com RAIJ et al i i C1984::>, os referi

dos ext.ralores apresenlam dois grandes defei los: a baixa 

ext..ração de fósloro em solos argilosos, principalment.e os 

lat.ossolos roxos. mesmo em condições de supriment.o adequado 

do nut.rienle~ e a ext.ração do Iósloro de event.uais resíduos 

de foslat.os nalurais exist.enles no solo. 

Exist.em vários mét.odos de ext.ração. de fósloro 

do solo, que são pouco afelados por resíduos de Iosfat.os na

t.urais no solo. Enlre esses, os que empregam resina t.rocado

ra de íons CRAIJ, 1978), bicarbonat-o de sódio O.5N a pH 8,5 

(FEITOSA 't! RAIJ, 1976), solução de ácido clorídrico O,025N 

com fI uoret_o de amôni o 0,03N CRAI J ~ DI EST, 1980) e o papel 

de filt.ro impregnado com hidróxido férrico CMENON et alii. 

1989b). 

No Es t.ado de São Paulo. a par t.i r da r evi são 

fei t.a por RAI J C 1978) t.eve i ní ci o o esludo si st.emát.i co do 

uso da resina t.rocadora de íons para aferir a disponibilida

de de fósloro par a di ferenles cul t.ur as e dent.re el as a da 

cana-de-açúcar. O mét.odo em apreço é, at.ualment.e, o método 

"of i ci aI" de anál i se do solo nest.e Est.ado. 

Em vi rt.ude do expost.o , pret.ende-se em condi-

ções de casa de veget.ação, avaliar a disponibilidade de 

fósforo nos solos cul·l.ivados com cana-de-açúcar, relacionan

do o P ext-r aí do aval i ado pelos vár i os mét.odos e o cont-eúdo 

de P absor vi do pel a pl anta. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

o fósforo, el ement.o essenci al para a vi da das 

plant.as. t.em como pr i nci paI função o armazenament.o e a 

t.ransferência de energia est.rut.ural, reflet.indo em maior t.a

xa fot.ossint.ét.ica e na absorção iônica at.iva, condicionando 

o aument.o de produção e o acúmulo de carboidrat.os nos 

t.ecidos. Para a cult.ura de cana-de-açúcar, o fósforo t.em uma 

ext.ração moderada do element.o, em t.orno de 0,23 a 0,30 kg em 

uma t.onelada de colmo indust.rial (SILVA ~ CASAGRANDE, 1983) 

sendo, no ent.ant.o, o nut.riente que mais limit.a a produção em 

nossos solos. A avaliação da disponibili.dade de fósforo do 

solo para várias cult.uras é feit.a na prát.ica com extrat.ores 

quí mi cos, vi sando arer i r a necessi dade de adubação fosfat.a

da, embora existam alguns pesquisadores que não acreditam 

que est.a medida seja suficient.e para chegar-se à recomen-

dação mais adequada (NOVAIS ~ KAMPRATH, 1979~ MUNIZ, 1983). 

Independent.e dessa quest.ão, est.udos visando 

estabelecer a dose ótima de rertilizantes podem ser realiza

dos em duas etapas: mediant.e t.rabalhos de laboratório e em 

casa de veget.açào, seI eci onando os mét.odos de ext.r ação mai s 

convenientes, e 3través da experiment.ação de campo, visando 

o est.abeleciment.o de raixas de adubação para as culturas. 
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Trabalhos de labora~ório e em casa de vege~a-

ção são mui~o u~ilizados para a de~erminação do fósforo dis-

ponível, mas o ~ema é complexo, pois o elemen~o encon~ra-se 

no solo sob várias .formas e com al~a int-eração .físico-quí-

mica com a .fase sólida. Tais aspec~os serão discu~idos nos 

tópicos a seguir. 

2.1. Formas de ocorrência e dinâmica do .fósforo no solo 

2.1.1. Formas 

Na solução do solo, o .fósforo ocorre em geral 

em t·eor es mui to bai xos, encontr ando-se predomi nan~emen~e na 

.forma de H PO , em condiçóes de maior acidez, e de HPO 2, em 
2 4. 4. 

valores de pH acima de 7, O. 

Na .fase sólida do solo, o .fósforo encon~ra-se 

combinado, em sua maior par~e, em compost-os de ferro, alumí-

nio e cálcio, e na mat.éria orgânica. A par~icipação rela~iva 

das diferentes .formas de .fósforo pode ser avaliada através 

de extr açóes seI eti vas e consec uti vas do P do solo com o 

auxí 1 i o de sol uções capazes de remover formas deter mi nadas 

do el emento. Um exemplo é a met-odol ogi a proposta por CHANG ~ 

J.l\CK50N C 1957), que ut-i 1 i za extrações do P do solo consecu-

ti vamente com sol ução de NH Cl 
4. 

1N CP solúvel em água), NH F 
4. 

(),5N CP ligado a alumínio), NaOH O,lN CP ligado a .ferro), 

H 50 O,5N CP ligado a cálcio), ci~rato de sódio O,3M + 
Z 4 

ditionito de sódio CP ocluso ligado a í'erro) e NH F 0,5N CP 
4. 
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ocl uso 1 i gado a aI umí ni o) . 

As formas de f ósf or o em equi 1 í br i o nos solos 

~ropicais, que são predominan~emen~e ácidos e mais in~emper-

izados. são conseqüência da presença predomi nan~e de 

caulini ~a e óxi dos de ferro e aI umí ni o, sendo mais 

impor~antes as combinações de fósforo com ferro e alumínio. 

Em solos neu~ros ou alcalinos é mais impor~an~e a ocorrência 

de fosfa~os ligados ao cálcio. 

Em condi ções na t ur ai s de c uI ~i vo, MARTENS €r t 

alii (1959) e BAHIA FILHO ~ BRAGA (1975), ~rabalhando com a 

cul~ura de aveia em qua~ro e vin~e latossolos, respec~iva

ment-e, observaram que a principal fon~e de fósforo disponí

vel foi a fração P-Al. 

DELJl..ZARI €r tal i i C 1980) ver i f i car am, em solos 

do Estado do Espíri~o Santo com teores de argila variando de 

2 a 47% que, dentre as frações de fósforo inorgânico que 

compõem o :fósforo disponí vel , predominou a fração P-Fe, 

seguida das frações P-Al e P-Ca. O predomínio das formas do 

fósforo 1 i gado a Fe e Al nos solos, pode ser expl i cada por 

duas hipóteses: as condições ácidas favoreceriam a formação 

de fosfatos de ferro e alumínio CRALTJE, 1960) ou a~ribuindo 

ao fato do fosfato de ferro que seria a forma dominant-e em 

solos mai s i ntemper i zados C 1 at.ossol os) (CHANG, 

naquel es menos i ntemper i zados a de cál ci o. 

1965) , e 

Tais observaçôes foram confirmadas em solos 

com menor grau de intemperismo pelos resultados de CATANI ~ 

BATAGLIA (1968), que estudaram o fracionamento do fósforo em 
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oi~o amostras do horizonte Ap de la~ossolo roxo dos Es~ados 

de São Paulo e Paraná, verificando uma quantidade de 45,3 a 

162,5 ppm de fósforo ligado ao cálcio, o que pode ser 

jus~i.ficado pelo ~eor de 7 a 19 meq de cálcio ~rocável por 

100 g de solo e o pH neu~ro (6,30 a 7,50). Tais condições 

permitiram que uma fração do .fósforo se conservasse na forma 

de .fósforo ligado ao cálcio, sendo a seguin~e a seqüência de 

distribuição das duas frações de fósforo do solo: P-ocluso > 

P-Al ~ P-Ca > P-Fe. JORGE ~ VALADARES C 1969), det.ermi naram 

as formas de fósforo nativo em diversos solos do Estado de 

São Paulo, conclui ndo que, embor a al guns solos a val i ados 

apr esentem al to teor de P total, a quanti dade de P-Ca se 

acha em níveis baixos, salvo na Terra Roxa Estruturada. 

Em decorrência de teores baixos de fós.foro 

assi mi 1 ável em nossos solos par a as pl antas e, devi do as 

culturas necessitarem de um teor maior do elemento, torna-se 

fundamental o uso de fertilizan~es fosfa~ados para suprir a 

demanda dos vegetais, o qual deve ser dimensionado em função 

do teor de fósforo disponível no solo em ques~ão. 

l\ dissolução dest.es fert·ilizantes fosfat.ados 

adicionados ao solo é afetada pela solubilidade dos compos-

tos existentes no meio ou que se formam no solo, podendo ser 

acompanhados através da comparação das isotermas de sol u-

bilidade de sistemas CaO-P O -H 0, ~ temperatura de 25°C. 
2 ~ 2 

No caso do superfosfato triplo CSFT) colocado 

no solo, por exemplo, a água penetra ~nicialmente no gránu-

lo, dissolvendo o fosfat.o monocálc~co (FMC) e promovendo a 
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sua di ssol ução i ni ci aI. Com o passar do t.empo, a sol ução 

equilibra-se com a Iormação de IosIat.o dicálcico CFDC), com 

t.endência a precipit.ar no meio. Segundo LINDSAY ~ STEPHENSON 

(1959), a solução emergent.e do grânulo no solo, que t.inha um 

pH de 1,0 a 1,5, com concent.ração de P de 4,0 a 4,5 M e 1,3 

a 1,5M de cálcio, pode desest.abilizar os minerais de argila 

adjacent.es e, conseqvent.ement.e, t.orná-los disponí veis para 

reagirem com íons IosIat.os, com precipit.ação preIerencial de 

fosfa~os de Fe e Al, fa~o verilicado por dilração de raio-X. 

Vários out.ros trabalhos de pesquisa most.ram 

essa ~endência da aplicação de uma fonte de fósÍoro solúvel, 

pr i nci paI mente em solos áci dos, possi bi 1 i tando a for mação 

preÍerenci aI de IosIat.o de f'erro e, em menor escal a, de 

fosÍ at.o de aI umí ni o. 

o t.rabalho de WRIGHT ~ PEECH (1950) tornou-se 

cl ás si co pel a abr angênci a de 32 solos áci dos amer i canos, 

t.endo os aut.ores demonstrado com auxílio de determinações de 

pr odutos de sol ubi 1 i dade dos compost.os or i gi nados, que a 

adubação .fosÍat·ada aument.ava a .fração do .fósloro que se 1 i

gava ao ferro, e que somente em dois solos ocorreu fósforo 

pr edomi nante 1 i gado ao aI umí ni o. 

2.1.2. Dinâmica das reaçôes f'ísico-quínúcas do fós

foro e suas condicionantes 

l~ solubilidade dos compostos de Íósforc' expli

ca os vár~os resultados da lit.eratura, com teores elevados 
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aI tos de P t.ot.al nos solos de São Paulo, na .f ai xa de 134 

(JORGE ~ VALADARES, 1959) at.é 1493 ppm CCATANI ~ BATAGLIA, 

1958) e, si muI tanaament.e, apr asantando dei' i ci ênci a do aI e-

mento para várias cult.uras. 

Pode ser atribuído às interações do P com a 

fase sólida do solo, ocasionando pelo .fat.o de soment.e uma 

pequena part.e do P tot.al est.ar na .forma disponível às 

plantas. 

Do pont.o de vi s ta de nutr i ção de pl antas, o 

.fós.foro que se encontra na .fase sólida, pode ser dividido em 

P lábil e P não-lábil, considerando-se a fração lábil como 

sendo a mais disponível. 

Do pont.o de vist.a de reações fí si co-quí mi cas 

de .fós.foro no solo, destaca-se como de .fundamental import.ân-

ci a par a a manut.enção do teor de "p di sponí vel" ao cresci-

mento das plantas a adsorção e a precipit.ação (FASSBBENDER, 

1984), pois o P lábil engloba o P absorvido ligado ao sít.io 

de troca de colóides minerais ou orgânicos, ou ainda preci-

pitado e o P não lábil, por sua vez, é aquele P fortemente 

adsor vi do ou pr eci pi tado em compostos i nsol úvei s. 

preci pi t.ação de .fós.foro é i nversament·e 

proporcionais ao produt.o de solubilidade CKs), que, por sua 

vez, é condi ci onado, por vários .fatores bási cos CGLóRI A ~ 

CHITOLINA, 1990), destacando-se em particular a concentração 

i ôni ca necessár i a para a precipitação 
~ z+ 

(La , Al 3 + , 2+ -
Fe ,F , 

H PO 
2 <I 

OH ,)~ precipitação di.ferencial ou seletiva, quando 

um íon H PO 
z 4 

.for ma compostos pouco sol úvei s com doi s ou 
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mais íons de uma solução, a t.endência é haver precipit-ação 

i ni cial do sal menos sol úvel CKs menor) e só depois 

ini ci ar-se a preci pi t-ação do mais sol úvel; e preci pi t-ação 

cont-rolada pela at-ividade dos íons OH-e H+. O fosfat-o reage 

~ 2+ 2+ + 
com l,,;a , Fe , e Al dando preci pi t-ados cujos produt-os de 

solubilidade são conhecidos, mas a est-abilidade desses 

depende fundament-almente do p'H e da concent-ração do íon 

H PO no solo. A influência do pH no processo de precipit.a-
2 4 

ção de fosfat.os foi est-udada por COLE ~ JACKSON (1950), que 

verificaram que precipit-ados amorfos de P ligados a Fe e Al 

aument-avam, com a r ápi da el evação do pH no si st-ema, devi do 

ao mai or t-empo de passagem dos preci pi t.ados amor fos de P 

para a forma crist-alina~ quando o aument-o do pH era grada-

tivo, a passagem era mais rápida. 

Do pont-o de vi st-a t-eór i co, é possí vel 

prever-se a solubilidade de compost-os contendo fósforo que 

ocorrem no solo, através de cálculos envolvendo seus pro-

dut-os de solubilidade e as constant-es t.ermodinâmicas dos 

íons fosfato e o pH do meio. Ist.o pode ser apresent.ado na 

forma de tabelas e gráficos, conforme aparece em MALAVOLTA 

C 1 975) e RAI J C 1 987) . 

Deve ser sal i ent.ado que, quant.o mai or o valor 

do Pks, t-anto maior será a estabilidade do compost-o no solo. 

Par a est udar a i nf 1 uênci a do pH na pr eci pi -

taçâo de fosfat.os, MALAVOLTA 9t alíi (1965) aplicaram 3Zp em 

solo ácido de cerrado, o que fez subir e aument.ar a quan-

t.i dade de P di sponí vel a vaI i ada por um método de di 1 ui çâo 
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isot.ópica Co valor "Ato), provavelment.e devido ao aument.o do 

pH (a t.é 6,5), di mi nui ndo a sol ubi 1 i dade do Fe e do Al e 

aument.ando a sat.uração em cálcio, com a possibilidade de se 

formarem fosí'at.os de cálcio mais solúveis; além disso, os 

ânions OH- mais abundant.es em condições de cal agem compet.em 

com H PO- por 
2 4-

posições de adsorção na superfície dos 

colóides, at.ravés de processo de t.roca de ligant.es. 

Port.ant.o, aI ém da reação de preci pi t.ação de 

fosfatos no solo, destaca-se o fen6meno de adsorção de P na 

superfície das partículas do solo, cont-ribuindo t.ambém para 

a redução da disponibilidade de fósforo para as plant.as. 

FASSBBENDER (1984) diferencia a adsorção de 

fósforo no solo em dois grupos, baseado no grau e t.ipo de 

ligação entre o fosfat.o e a superfície adsorvente da part.í-

cuIa do solo. O primeiro tipo de ligação é chamado de quími-

ca de nat.ureza covalent.e Cadsorção específica), a qual ocor-

re independent.e da carga existent.e na superfície do colóide 

dependent.e de pH, com el evada força de atração, resul tando 

com o passar do tempo Cenvelhecimento) em fósforo não-lábil. 

Já o segundo ti po de adsorção de fósforo é conheci do como 

não específica para o elemento, no qual ocorre uma at-ração 

eletrostática ent.re os lígantes, cujo processo será melhor 

elucidado posteriormente no text.o . 

. t.:s reações de adsorção do fósforo no solo fo-

ram didat.icamente subdivididas e descritas por RYDEN et alíi 

C1977a), que relataram a sua ocorrência em três regiões dis-

tintas dos óxidos hidratados de ferro, colocados em função 



13. 

do nível de sat.uração de cát.ions nas partículas. A primeira 

adsorção química específica de p. ocorreria em condições de 

baixíssima sat.uração de bases nos solos, envolvendo a t.roca 

de H PO- pelo ligant.e -OH+ da superfície protonada. 
24-2 

"- 1+ "- o 

Fe OH Fe H PO 
2 2 4-

/ H PO 
- 0/ o + -----+-

2 4- +---

"- "-
Fe - OH Fe - OH 

/ / 

+ HO 
2 

Para ocorrer a referida adsorção é necessária 

baixa concentração de cátions na superfície da part.ícula, 

para exi sti r o 1 igant.e -OH 
+ 

2' 
o que ocor r e em condi ções de 

alt.a acidez no solo. 

A adsorção específica (região 11) pode ocorrer 

t.ambém no solo com a troca feit.a pelo ligant.e-OH, que acon-

tece ~ medida que aument.a o pH e. ao cont.rário do primeiro, 

não result.a aument.o de carga CRYDEN et aLii, 1977a). 

"- o "- o 

Fe - OH Fe - OH 

/ H PO 
- / OH o + - o + 

Z 4- +---

"- "-
Fe - OH Fe H PO 

z 4-

/ / 

l!.. terceira região em adsorção de fósforo no 

solo, é descrita pelos autores ser caract.erizada pela pre-

sença de tipo de ligação elet.rost-át.ica do fosfat.o e a super-

fície, causada pela baixa energia envolvida na reação e o 
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potencial da superlície próximo de zero e de condições de 

razoável teor de bases. 

Todavia, para ocorrer a adsorção não especí

fica de P é essencial que se tenha um pH abaixo do ponto de 

carga zero CPC2), o que permi te a Iormação de carga posi t-i va 

na superfície do colóide de carga variável CF~SBBENDER, 

1984), e uma baixa concentração de fósloro em solução. 

Posteriormente, RYDEN et aLii C1977b) estuda

ram em maior prolundidade o processo de adsorção de fósloro 

e verificaram que, inicialmente (até 48 horas), ocorreria um 

rápido decréscimo na concentração de fósforo na solução. A 

partir daí, o processo era mais lento, prosseguindo até 192 

horas. Nessa segunda fase ocor r i a um equi 1 í br i o entr e a 

goethi ta e os mi nerai s amorlos de Ierro formados. Ocorr i a 

uma passagem do P adsor vi do da regi ão I I I par a I e I I , 

atribuída à difusão do fósforo por poros estruturais no 

mater i al amorfo. 

KAFKAFI et aLii (1957), discutiram que o fós

foro pode ser "fixado", na realidade uma adsorção pela cau

li ni ta que nâo per mi te extr aí r o f óSlor o a pH constant-e, 

resultado da formaçâo de duas ligações coordenadas na super

fície, ao que o fósforo removido teria uma única ligação. 

Tal processo é denominado na literat-ura como "envelhecimen

to" do fosfato 1 i gado aos óxi dos de Fe e Al, o que pode ser 

quantificado com auxílio de técnica de troca isotópica com P 

marcado. Este mecanismo de envelhecimento dos óxidos de Fe e 

Al per mi t e chegar a par ti r da goethi ta e gi bbsi ta, a novas 
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es~ru~uras cris~alinas C FORD, 1933). ou ainda, a passagem do 

P lábil para a ~orma não lábil, aos vege~ais. 

Nas argilas silica~as do solo, por sua vez, 

segundo MELLO @t aL i i C 1987), ocorrem adsorções na super-

~ície ou nas bordas dos cris~ais de caulini~a, a~ravés de 

subs~i~uição de hidroxilas COH-) , com a ~ormação de ligações 

argila-cálcio-~os~a~o, e ainda por ~e~raedos .de ~osf'a~o 

CPO 3-) CSTOUT, 1939). Essas adsorções podem ocorrer na su-
4 

per~ície dos colóides adsorven~es, como gibbsi~a, goe~hi~a, 

hema~i~a, caulini~a, alo~anas, minerais de argila de ~ipo 

2.1 e em CaCO CRAIJ ,1981). 
:3 

O mesmo au~or di scu~e que a 

adsorção de ~ós~oro é mui~o variável no solo, em relação à 

na~ureza mineralógica da ~ração argila, ocorrendo um aumen~o 

de adsorção do elemen~o grade cris~alina ~ipo 2: 1 para o 

~i po 1: 1 e óxi dos de Fe e Al. Ent-r e~anto, em condi ções dos 

solos de São Paulo, devido ao recobrimen~o das argilas 

silica~adas pelos óxidos de Fe e Al, pra~icamen~e não se 

veri~ica quase a in~luência da na~ureza mineralógica desses 

na adsorção de P CRAIJ, 1981). 

o processo de adsorção de ~ósÍoro no solo 

pode ser in~luenciado por vários ~a~ores, ocasionando o au-

men~o dire~amen~e proporcional à concen~ração de ~ósforo na 

solução CR.tUJ ~ DI EST, 1980; RAJA.N, 1973), ~empo de reação 

(GONÇALVES et aLii, 1985), com a quan~idade de argila COLSEN 

'l!. WATA.NABE, 1953) com a sua super~ície especí~ica (SÃ et 

atii, 1958) e, inversamen~e, ao ~eor de ma~éria orgânica que 

imobiliza os íons Fe e Al Cquelação) ocasionando, nes~e 
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caso, maior disponibilidade de fósforo (THOMPSON, 1957). 

2.2. Disponibilidade de f'ósf'oro para as plant.as e seus 

f'at.ores det.erminant.es 

o suprimento cont.ínuo de fósforo para a planta 

a . par ti r do solo pode ser r epr esentado do segui nte modo 

CGUNARY ~ SUTTON, 1957): 

P - solo P - solução 

1 
P - sol uçâo 
(próximo 
da raiz) 

(próximo da superfície do solo) 

K 
:3 

--+ P - planta. 
~ 

4-

Segundo essa representação, a quanti dade de 

fósforo absorvido pela planta dependeria do P-lábil CP-solo) 

representado pelo "fator quanti dade" ou a reserva de fósí~oro 

no solo~ do P-solução, ou "fat.or intensidade", representado 

pelo el emento na sol uçâo do sol o~ do "fator capaci dade", 

definido pela relação entre as constantes K /K , denominada 
1 2 

de poder tampâo de fosfat.o no solo, sendo uma medida da ca-

paci dade do solo em manter um defi ni do ní vel de fósforo em 

sol ução e, pelas constantes K 
:3 

Cinfl uxo) e K 
4 

C efl uxo) , em 

que K é, pr ovavel mente. 1 i mi t ante somente em aI tas concen
:3 

traç5es de fósforo na planta, 

em intenso crescimento. 

e K desprezível para a planta 
4 

Por tant.o, em condi ç5es de cresci mento vegeta-

ti vo nor mal, K e K não são impor tantes , e o si st.ema r eduz-
:3 4' 
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-se a quatro Iatores primários: quantidade CP-solo), taxa ou 

capacidade CK~/Kz), intensidade CP-solução) e di Iusão. 

A capacidade das plantas em aproveitar o IÓs-

Ioro do solo restringe-se, em geral, ao que se encontra na 

solução do solo. Portanto, o desejável é manter continuamen

te a concentração de fósloro na solução do solo, da qual as 

plantas absorvem o elemento. 

Para que a absorção se torne contínua, o fós

f'oro deve liberar-se da fase sólida e movimentar-se, por 

difusão CD), até a superlície das raízes. A dilusão do fós

foro no solo é proporei onal aos teores de fósloro em sol u

ção, poder tampão, P lábil, unúdade e outros fat.ores do solo 

C BARBER , 1 984) . 

o Iator capaci dade, por sua vez, é mensurado 

através da facilidade do solo em manter o parâmet.ro int.ensi

dade (1), pela oscilação do parâmetro quantidade CQ), conse

quência da aquisição ou perda de P do solo CRAIJ, 1978). 

Segundo BECKEIT ~ WHI TE C 1 954), a capaci da de 

pode ser t.,ambém chamada de poder tampão potenci aI, e deI i ni

da como a reI ação LlQ/LlI. 

Ll\RSEN (1974) descreve o comportamento do fós

foro no solo através das seguint.es reações: 

P não-Iábil mui t.o 1 enta P I 'b'l 
--------~, - a ~ 

rápida ---=----_) P-sol ução 

Foi verificado que o conceit.o de int.,ensidade 

(I) e capacidade tem se ajustado melhor ao comportamento da 

adsorção de fósforo pelas plantas, em substi t..ui ção aos 
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po~enciais químicos de IÓsloro. Essa mudança de enloque Ioi 

proporcionado pelo desenvolvimen~o de ~écnica de ~roca iso-

~ópica com 32p para de~erminar o chamado Iósloro iso~opica-

men~e ~rocável CLARSEN. 1952~ RAIJ, 1978). Essa ~écnica per-

mi~e de~erminar o denominado "IosIat.o lábil", caract-erizado 

como Ia~or "quan~i dade", 

Os primeiros trabalhos realizados por 

SCHOFIELD (1955), enlocavam chegar-se ao Iator in~ensidade 

com o auxílio da idéia de po~encial químico do f'osIa~o 

monocálcico, Iornecido pela expressão 1/2 pCa + pH PO , 
2 4 

calculando a partir de P em solução de CaCl O,OlM. 
2 

e 

Pos~eriormen~e, verificou-se que era concen-

tração de P em solução e não potencial de Iosf'a~o que esta-

belece o nível de absorção de P pela plan~a CWILD, 1954~ 

MATTI NGLY , 1955) , o que ger ou na época vár i os ~r abal hos, 

buscando medir o fator intensidade at.ravés de t.écnicas a 

serem apresentadas no próximo ítem da revisão, Todavia, deve 

ser lembrado que "p lábil" pode variar em Iunção do cul~ivar 

(GOMES ~ BRAGA, 1980) e do crescimen~o (FAGERIA, 1990), e de 

outras características das plantas CBARBER, 1979), ~ais como 

a densidade das raízes, volume radicular e mudanças químicas 

na interlace solo-raíz. 

Par a i 1 ust.r ar o concei t~o de P 1 ábi 1 e P não 

lábil e os seus mecanismos, RAIJ (1981) descreve o que ocor-

r e quando é adi ci onada uma gr ande quan~i dade de P sol úvel 

Cem água) ao solo. Há, inicialmen~e, um grande aumento da 

quant.idade do foslato lábil e do IosIato em solução, o 
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fosfato lábil consistindo principalmente de formas adsorvi

das. Com o tempo, há um envelhecimento do fosfato lábil, que 

vai adquirindo uma constituição mineralógica mais est.ável e 

de mais difícil solubilização CP não lábil), considerando-se 

a fração lábil como sendo a mais disponí vel para as plant.as 

C RAI J, 1 978) . 

2.3. Avaliação de mét.odos para det.erminar o fósforo "dis

ponível" no solo 

2.3.1. Classificação dos mét.odos de ext.ração de fós

foro 

Em revisão bibliográfica sobre o assunto, RAIJ 

(1978) observou que os fatores quantidade, i ntensi dade, 

capacidade ou taxa e difusão, indicaram a disponibilidade do 

elemento no solo, constando ser o fator quantidade o mais 

importante parâmetro de P no solo. explicando a maior parte 

da variação do efeito de P do solo para culturas. 

Embor a os valor es absol utos do P extr aí dos 

pel as várias técni cas expl i quem em grande par te a variação 

do P absorvi do pel as pl antas, BAHI A FI LHO et al i í (1983), 

sugeriram a inclusão do fator capacidade para melhorar o 

poder de previsão dos modelos empregados. O fat.or capacidade 

permit.e medir o poder tampão do solo, ou seja, a capacidade 

do solo em manter o fósforo na solução durant.e o período de 

crescimento vegetal CHOLFORD ~ MATTINGLY, 1976). 
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Todavia, as primeiras soluções extratoras eram 

ácidos fortes que tinham alta capacidade extratora, como a 

exemplo do HNO a 20% com calcínação, mas sem correlação com .. 
a resposta biológica CDYER, 1894). 

Os métodos considerados mais promissores e 

frequent.es em ní vel mundi aI foram resumi dos na Tabel ai, 

sendo agrupados t.rabalhos que avaliaram os extratores em 

relação à resposta da plant.a ao fósforo do solo, det.erminada 

em condições de casa de veget.ação. 

Na 1 i t.erat.ura mundi aI e?xi st.em di versos ext.ra-

t.ores de P do solo e uma série de classificações agrupando-

-os, mas o agrupamento t.radi ci onal, real i zado por THOMA.5 ~ 

PEASLEE (1973), merece registro. Segundo esses aut.ores, os 

ext.ra.t-ores podem ser agrupados em: a) sol uçôes concentradas 

de ácidos minerais~ b) soluções tamponadas de bases~ c) so-

luções t.amponadas de ácidos fracos~ d) soluções de sais neu-

t.ros~ e e) soluções diluídas de sais ou água. 

Os mét.odos baseados no uso de solução t.ampona-

da de base (mét.odo de Olsen), e de soluções de ácidos fracos 

tamponados (Morgan, Egnér e Truog) extraem quantidade variá-

veis de P, possivelmente correlacionáveis com o P absorvido 

pela plant.a (Tabela 2), mas rarament.e equivalentes com o que 

ser i a o P I ábi I (RAI J, 1978). 

Com as sol uções di I uí das de sai s ou água (mé-

todos de CaCI 0,01 M e P-água) obtém-se valor es osci 1 ant.es 
2 

de correlação com a respost.a biológica e não comparáveis em 

ter mos absol ut-os ~ por t.ant.o, não pode ser a tr í buí dos aos da-
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dos obtidos por estes critérios ao fator intensidade CRAIJ, 

1978). 

Todavia, a classificação proposta por THOMAS ~ 

PEASLEE (1973) é i ncompl eta, poi s não permite enquadr ar os 

métodos da resina trocadora de íons e de Bray 1 e 2. Os 

métodos Bray. 1 e 2 são baseados na ação do fluoreto como 

complexante do Fe e Al do solo. CTHOMAS ~ PEASLEE, 1973), 

principalmente em solos argilosos em meio ácido, explicando 

o bom desempenho desses extratores em condições de solos de 

média a baixa eTC, moderada a altamente intemperizados e com 

baixos conteúdos de fósforo ligado ao cálcio (MUNIZ, 1983). 

Em virtude das falhas apresentadas na classi

ficação de THOMAS ~ PEASLEE (1973), procurou-se utilizar uma 

out.ra sistemática, baseado no princípio ativo de aníons com 

reação específica e natureza química das soluções extratoras 

de fósforo do solo (KAMPRATH ~ MATSON, 1980). 



Tabela 1 Resumo dos principais mé-t.odos para análise de rós:foro considerados 
i 

TÍTULO 
ABREVIAOO 

Resina 

Olsen 

Bray 1 

Bray 2 

Mehlich 

Truog 

Morgan 

Egnér 

Água 

CaCl 
2 

Valor E 

Valor L 

Papel 
FeCOH) 

3 

1 

na literatura revisada. 

SOLuçA0 
EXTRATORA 

OU PROCESSO 

N2 DE TRABALHOS 
EM QUE O MÉTODO 
FOI UTI LI ZADQ1 

Adsorção de P pela re
sina Trocadora de ânions 
colocada em suspensão de 
solo em água 

NaHCO 0,5N a pH 8.5 
3 

NH F 0,03N em HCl 0,025N 
~ 

NH F O,03N em HCl 0.10N 
~ 

H SO 0.025N em HCl 0,050N 
2 ~ 

H SO 0.002 tamponado com 
sDlf~to de amônio a pH 4.8 

Acetato de sódio 0.75N em 
ác. acético 0.5N a pH 4,8 

Lactato de amônio O,1N em 
ác. acético O,4N a pH 4,0 

Água destilada 

CaCl 0.01M 
2 

Troca isotópi ca com p 32 sem 
o uso de planta 

Troca i sotópi cá com p 32 
com 

o uso de planta 

Papel de filtro impregnado 
com FeCOH) precipitado 

3 

31 

45 

42 

19 

25 

13 

13 

9 

13 

12 

16 

8 

4 

DI;"> um totClL de 72 trClbClLhos. 

REFERÊNCIAS DOS 
MÉTODOS ORIGINAIS 

COOKE & HISLOP (1963) 
AMER et a~ii (1955) 

OLSEN et aLií (1954) 

BRAY & KVRTZ (1945) 

BRAY & KURTZ (1945) 

NELSON et alii (1953) 

TRUOG C 1930) 

MORGAN (1937) 

EGNÉR et ali í (1960) 

SCHOFI ELD (1959) 

McAULIFFE et a~ii (1948) 

LARSEN (1952) 

MENON et alii (1989b) 
(\) 
rIJ 
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Tabela 2 _ Demonstração da porcentagem de variação Cr
z
) da resposta a fósforo 

explicada pela análise do elemento em solos. em diversos estudos de 

seleção de métodos. 

PORCDITAGEM t'E VAR.IN:.N:> EXPLICADA POR PARÂHETROS DE P NO SOLO 
SOLOS 

RESl NA OL.$EH aRAY BRAI 
2 

PAPEl.. VALOR 

'!ôe3 .,""" 
''''''' ''''''' , ...... 
''''''' ".'" '1Oe2 
'1õIe3 
llõ1!'3 
'1õIe3 
'1õIe3 
'1Ie4 
'1Ie4 
ll1e4 

''''''' '''''"' '''''"' '''''"' lQC8-70 

'""O "no 
'''''' '''''2 
'''''3 ,Q73 

'''''3 '''''3 
1Q73 

'Q73 ,"". ,"". ,"". ,"". ,"". 
'''''4 
l<mO 

,""" 

''''''' '!>"lI> 
11>'77. 
1!>"l8 

'''''8 
,Q78 ,...,.8 
'''''8 
1!>"l9 
l~. 

l~ 

1~ 

'''''', , !;182 

'W2 ,""" 
,\lO83 
1983 
'$l83 ,""'. ,""" 
''''''' ''''''' ,""" 
"'98 ,""" ,_ 
,QOOb 

Ols.n -Nat.ic:rn.al 

""" ... Lat.h.,..ll "'_c 
Hat.t,ingly 
_se<> 
"'_t 
Gupta 
$usukl 
11'1111..., 
A!-Abbas 
Hanuc.a 
Blanchar 

Ba.k_r 
Gunary Oz.,.. 
WUU • ..s 
Bal.,-w • 
Pai .. 1/ 

Gr'..., 
Ozbek 2/ 

Sban 
CrJ.sanlo 
C.UOlrey 
Oubooy 
W .. lnsley 
<:ajuste 
MagalhJ..-s 
0.0 ,.. 
Srlv.as\.ava 
Met.wally 

DalaJ 

Khan 

Ekpete 
RoJAS 
En .... zor 
Abbel .... l 
eo.....n 

Eloff 
K .. debJo 
SibOaosen 

o.st.. dos EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
..... York 
leva 
Gr.l-Br.\.anru. 
D:ln.a.arca 
He>w J.rs.y 
InglAterra 
Hiehigan 
Escócia 
lnd..l.n. 
Ruaân.l. 
ttinn.sola 

Pensl1 vin" .. 
Inglaterra 
Turqwa 
Escoel. 
Aaér.1ca Cenlral 

H. Zeli;nd.1. 
TurqUIa 

Hloérla 
QuitnJ.& 

<>On. 
&a. arAS.1! 

Ni~rJ." 
1nd.l.a 
Espanh.a. Ingla\.. 
EUA 
tndla 
:1ndl.as Ocl~n\.. 
R'S. 9,.. .. 5.11 
RS. eras1l 
H19_r1 .. 
PE. 8r"S11 
1nd.1& 

fnd.l.a 
EQilO 

jnd,. 

Hí~r.1" 
0-,.1.1.
NigeTla 
Eolt.O 
EUA 

EUA 
Higti-r .1.11 

EUA 
EUA 

MliS.lUtJ EUA 
Holford EUA 
R'och. EUA 
RodT 1 gu.~ Chl 1 e 
s..nJl.bt'l.tl Ven.zu.la 
AdepoJu EUA 

A~l. 

""bal. 
8.ahl a F!! 
Hccle .. n 
Mur~uk1 

AqUlno 
Holford 
Fullln 
Grande" 
.... , J 
"'non 
Volk_1SS 

.... non 

.... non 

Nl.gci>rlôll 
DA. BrasIl 
MG, aras1l 
EUA. B.anglad.sh 
EUA 
H.lssor.l. EUA 
EUA 
HG. arAs.ll 
HG. BrAsll 
SP. arAS1l 
EUA 
Bras1l 

EUA 
EUA 

D1~rsos 

Oi....,-sos Ql 
Oi~.CIS 
Ot v.rSCIS el 
O:ivwrsos 7e 
Di v.>rsos ?g 

Divwrsos 
Dl "'rsClS 
k1~ 
Cal C"-l"l OS 

Di V9r'SOS ee 
Ác:.i dos 
Divwrsos 
Di .,.rsos 
Cal cár.1 os 48 
Hio calco ~ 
Ácidos 
Dl \IWr 50s eg 
Oi "WWr SOS 81 

Áe1dos 
O:l.,.rsos se 

Ácidos 
Ãc1dos 
Ale.Ilnas 
Dl~sos 80 
0.1 v.rsos 
ru..,..rsos 
Dl._rsos 
Dl ..... ,..05 
AlcalJ.nos 
Calc.árJos 77 
Ãc;idos 
ülc.árlO$ 
Dl.,.rsos 52 
Dl- ..,..rsos 
Ácidos ea 
Dl vw-rsos 
D1vwrsos 
AlcalJ.nos 
Alc:.al1nos 
CaCO. Nl.XO 
c..CO ... lto 
tu ..... rsos 3/ 

tfe.ut.-ros 
Alcallnos 

cu ..... rsos 0-4 
Di .,.rsos 52 
Dl. vwr 50S- B2 
ülc.árJ.os 
+ Heut.ros 
Dl ve-rsos 
Dl V'e'rsos 
Dl ve-rsos 
Dl VW'rsOS 
[..l ...... rsos eo 
D1VW1"SO:S 

Dl V'e'rs= 58 
01 versO!!! 
Dl. v.rS05 8.3 
AlC&11tl05 8/ 3S 

H.-ot r 05 9./ 3B 

Ac.ldos 2" 
Ácl.dos 83 
Ác.10OS 
Dl v.rsos 75 
0.1 v.rsos 73 
Ale .. Il nos 

Átcldo:s Q] 

Ácldo:s 00 
kidos ge 
D.l verso:s. 40 
Ácldos 70 

7. 

.,. 
"" 71 
3'5 
32 
42 
41 

79 
!50 
7" 

76 
93 
71> 

27 
22 
eo 

"" 93 

7" 
10 
29 .. 
71 
99 
e4 
3. 
SO 
47 
'8 
51 

'>1 
91 
52 
B7 

"" .,,, 
78 
32 
12 
ao 

81 

51 
ez 
M 

"" 
se 
32 

1/ A d.t.r.un.&cio pelo ... \..000 cu rr.un.& f 01 felt. por P ... laa.~ 
V Apenas parte dos dAdos clt.ados; 
3/ Absorção d. f" ~l .. plAnt .... ~ dlas: 
4"'" Ab:sorção d_ P pela plAnta •• 1!50 dlas; 
~ AbsorçÃo d.- P pela p.l.nta •• 20 cUas; 
e.-- Absorçio de P pel a plAnta •• 40 di. as: 
7 .... Absorção d. P pela planta •• eo cUas~ 
Q/ P acuaM.Llado fUI parte C-.klJ.a); 
Q/ P .c...-ul.do n.1IS r.a.izw.s;; 

10/ P .cu.ul.ado no total; 
11/ .... t.odo de Vollt_iss .. eor- .. y coa tUlus.io nA vwrtlc.a.l; 
t2/ M6\..odo ~ VoJ.k ... las • eorey co. dJ.fusilo na hcr~zont...a1. 

e' 

'2 
3e .. 
3e 

5 7. .. 
77 

74 

74 
72 
4e 

se 
o 

48 
3S 
79 

13 
29 
11 

O 

ez 
37 
27 

7 .. 

'" "7 47 ., 
." 

'9 

93 

3fI 
33 

82 
31 
Q3 

54 
e9 

.5 

8. 
1] 

40 
20 

"" 

ee 
47 

"" 

.8 
85 
2. 
91 

72 

71 
O 

H' 

4" 
.4 

77 

"" "3 
7 

27 

47 
30 
35 

77 

SI 

32 
30 
!38 
30 
00 
37 

18 
17 
17 

"" 

.,. 
30 

37 

32 
ee 
88 
11 

11 

.7 

'" 

4" 
2' 

o 

7 
19 

B 

" 

48 

"" "" 4" 
23 

O 

21 

17 

45 

7" 
37 

"'" 34 

38 
O 

o 

11 

37 

." 
"" 
32 

70 

21 
8 

27 
.7 

51 
42 

37 

33 

F. E 

n, 
73 
71> 
88 
eo 

'" 

83 

2 

41 
74 

.9 
30 
79 
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A classif'icação dos ext.rat.ores de P do solo 

conf'orme o crit.ério de KAMPRATH ~ MATSON (1980), consist.e em 

agrupar os mét.odos em quat.ro conjunt.os, que são: 

a) Soluções diluídas de ácidos fortes 

Os ácidos comument.e empregados como ext.rat.ores 

de P do solo são HeI, HNO e H SO , em concent.r ações var i á-
3 2 '" 

veis na faixa de 0,002N a O,075N. O pH da solução geralment.e 

encont.ra-se na ordem de 2 a 3. Os nit.rat.os e cloret.os podem 

ter um pequeno ef'eito na redução do P ext.raído, mas o sulf'a-

to tende a reduzir a readsorção do P dissolvido em soluções 

ácidas CNELSON et atií, 1953J. Nest.e grupo enquadram-se os 

métodos do H SO 0,05N, Mehlich e H SO 0,5N. 
2 '" 2 4 

b) Solução diluída de ácidos fortes adicionados com íon 

complexante . 

A solução ácida com íon complexante mais em-

pregada é a mistura de HeI e NH F, o íon fluoret.o atuando na 
4 

formação de um forte complexo com íons AI CKAMPRATH ~ 

MATSON, 1980). A concentração do ácido tem variado na f'aixa 

de 0,025 a O,lN, com a concentração de NH F em geral de 
4 

0,03N CBRAY ~ KURTZ, 1945). 

c) Solução diluída de ácidos fracos 

Entre as sol uções de áci dos fracos contendo ou 

não sai s, que são comument.e empregadas para a ext.ração de P 

estão aquelas que contêm ácidos cítrico, lático e ac:ético. ° 
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primeiro ext.rat.or de .fós.foro at.ravés de soluções xoi o ácido 

cít.rico 1% CDYER. 1894). Nesse grupo enquadram-se as solu-

ções de acet.at.o de sódi o 0.75N em áci do acét.i co 0,5N a pH 

4,8 C MORGAN, 1937), e lact.at.o de amônio O,lN em ácido acét.i-

co 0.4N a pH 4,0 CEGNER et atii, 1950). 

Os ânions orgânicos present.es nessas soluções 

t.êm influência na extração de dois modos, segund~ KAMPRATH ~ 

MATSON C1980). Ânions, como citrat.o e lact.at.o .formam comple-

xos com o fósforo. Os ânions orgânicos t.ambém podem substi-

t.uir o P adsorvido no solo e previnida a sua readsorção. 

d) Soluções alcalinas tamponadas 

A sol ução aI cal i na t.amponada mai s comument.e 

usada na ext.ração de P é a de bicarbonat.o de sódio, O,5N, a 

pH 8,0, desenvolvida e preconizada para solos calcários por 

OLSEN et atii C1954). 

O HCO at.ua 
3 

efetivament.e subst.it.uindo o P ad-

sor vi do no solo e reduzi ndo a at.i vi dade do cál ci o em sol u-

ção. A modi.ficação mais ·conhecida no mét.odo de Olsen foi 

realizada por COLWELL C1953), o que alt.erou a relação solo/ 

~ 

sol ução ext.rat.ora para a razão 1: 100. i A resina. t.rocadora de 
I 

âni ons não se enquadra na present.e cl assi.f i cação, devendo 

ser criado um quint.o grupo. 

Deve ser sal i ent.ado ai nda que, os mét.odos es-

colhidos e selecionados na Tabela 1, apresent.am seus resul-

t.ados experimentais in.fluenciados pela técnica usada em t.ra-

bal hos or 1 g1 nai s, tal s como a r el ação sol ução/sol o C PAAUW, 
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1971; COOKE ~ HISLOP, 1953; COLWELL, 1963; MAGALHÃES ~ GA-

LIEGO, 1974), o tempo de equílibro do P no solo CBARROW ~ 

SHAW, 1977; GONÇALVES et alii, 1985), o tempo de agitação 

CFULLIN, 1985; MAGALHÃES ~ GALIEGO, 1974), a temperatura 

CHISLOP ~ COOKE, 1953) e a planta utilizada no caso do 

valor L. 

2.3.2. Escolha de métodos - critérios e comparações 

Para uma avaliação dos métodos existentes para 

a extração de fósforo dos solos foram consideradas a sua 

evolução e as correlações entre os teores de P extraídos pe-

las soluções mais importantes, com os resultados de ensaios 

biológicos medindo a absorção do elemento pelas culturas. 

Para atingir esse objetivo foram consultados 

di ver sos tr abal hos publ i cados , os quai s r el aci onar am a r es-

posta da plant.a ao· fósforo, associada ao parâmetro de P no 

solo, tabulando-se os diversos coeficientes de determinação 

2 2 
Cr ou R), expressos em porcentagem e que se encontram in-

seridos na Tabela 2. Na escolha dos vários trabalhos publi-

cados consultados que foram selecionados para a avaliação 

dos extrat.ores de P, adotaram-se os crit.érios estabelecidos 

por RAIJ (1978), que utilizou dados totais ou parciais dos 

vár i os ensai os, nos quais os autores medi ram preferenci al-

mente a quantidade do elemento absorvido do solo em ausência 

de adubação fosfatada. 
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Nos cálculos uLilizaram-se os coeficienLes de 

correlação e de deLerminação Cr
2

) obLidos pelos vários auLo-

res, mas sem aLenLar para a sua significância. 

A par Li r dos valores dos coef i ci enLes de de-

. ~ (r 2 ) Lerm~naçao enLre as quant.i dades de fósforo absorvi do 

pelas planLas e os t.eores de fósforo no solo (Tabela 2), 

foram calculadas as médias desLes coeficienLes 
2 

Cr ), agrr.:-

pando-se os dados em função da reação dos solos, sendo Lais· 

médias apresenLadas na Tabela 3. 

As comparações foram realizadas com certos 

cuidados, devido a variação no número de dados exisLenLes 

sobre os vários méLodos e a sua representatividade em Lermos 

esLaLísticos e de fert.ilidade dos solos. 

NoLa-se através do valor de 
Z 

r , a superiori-

dade do método de extração com a resi na trocadora de íons 

sobre os demais métodos, exceLo o método do papel de filLro 

impregnado com hidróxido de .ferro. Esse méLodo apr esenLa 

valores de R
Z 

semel hantes ao do mét.odo da resi na, porém, o 

número de trabalhos com esse novo ext.raLor ainda é pequeno e 

necessi ta de mai ores est.udos. 

PossivelmenLe, o método de papel-Fe, por simu-

lar mais adequadament.e a ação das raízes das plantas nos so-

los, a extração do rósroro por ele proporcionaria um melhor 

índice da disponibilidade de P nos solos para as planLas, do 

que os mét.odos pur amente qui mi cos como sol uções exLr a Lor as, 

em anál i se de solos, pr esent.ement.e ut.i 1 i zados par a esLe r i m 
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C VOLKWEI SS ~ COREY~ ). 

Por sua vez, o método da resina trocadora de 

âni ons permi te um cami nhamento do fósforo si mil ar ao que 

ocorre na absorção pelas raízes, quando o fósforo sai da 

f'ase sólida do solo para a solução e, desta, para a raíz 

( RAI J, 1981). 

Constata-se que o método da resina f'orneceu, 

para maior parte dos trabalhos em que f'oi testado e. prin-

cipalmente em solos ácidos, o maior valor médio para a por-

centagem de variação de resposta a f'ósf'oro. 

o emprego da diluição isotópica utilizando 

32p , expressos nos valores de E (sem planta) e de L Ccom 

planta), demonstrou ser uma técnica menos eficiente do que a 

resina na avaliação da disponibilidade de P em solos. O 

chamado f'ósf'oro isotopicamente trocável, por LARSEN (1952) e 

MCAULIFFE et alii (1948), em princípio deveria permitir a 

deter mi nação do P 1 ábi 1, mas nesse processo a condi ção de 

equílibrio não é atingida, podendo, assim, não representar 

um processo similar ao do fósforo absorvido pelas raízes 

CFULLIN, 1985). Todavia, os valores de L e E em correlação 

com a abs9rção de p, superam as soluções extratoras, com as 

possí veis excessões dos .métodos de Olsen e da resina troca-

dora de ânions. 

~ 
VDLKWEISS. S.J. 3< CDREY. R.B. Método de extração de f6sforo de solos 

controlado por difusão paro avaliar sua di.sponibi.li.dade para as 

plant as. Trabalho apresentado na ~82 Reunião Brasilei.ra de Fert i-

1 .dade do soto, OLJarapari, 1988. 



Tabela 3 Demonst.ração de valores médios da porcent.agem de variação (r 2
) da 

respost.a ao f6sforo explicada pela análise do el ement.o em solos. 

considerando o pH dos solos, em diversos estudos de seleção de méto-

dos. 

DISTRIBUIÇÃO DE R" EM TIPOS DE SOLOS 
NúMERO DE (EM RELAÇÃO À NATUREZA DA REAÇÃO) 
TRABALHOS 

EXTRATOR DE CONSULTA- SOLOS ÃCIDOS SOLOS ALCALINOS E NEUTROS SOLOS DIVERSOS 
P DO SOLO DOS COM O 

MÉTODO' N!': DE MÉDIA VALOR VALOR N!': DE MÉDIA VALOR VALOR N!': DE MÉDIA VALOR VALOR 
DADOS MíNIMO MÁXIMO DADOS MÍNIMO MÁXIMO DADOS MÍNIMO MÁXIMO 

Resina 31 6 84.0 68 96 9 62.8 38 92 23 68.9 21 91 
Olsen 45 9 46.8 14 86 17 51. 7 18 76 32 57.6 10 87 
Bray 42 11 55.3 31 93 JO 24.8 O 74 30 47.6 2 86 
f'r,'y ;;: ]1.:' 3 ~39. 7 24 91 5 42.8 '3 89 14 44.2 4 81 
Mehlich 25 10 55.5 16 88 5 37.8 O 86 13 41. 4 4 81 
T,-uc-.g 13 :3 32.0 29 37 11. O 11 11 9 45.2 7 88 

Morgan 13 2 25.5 21 30 4 :~g, 5 O 96 8 32.0 5 64 
Egnér' 09 3 73.0 66 85 49.0 49 49 6 28.7 O 59 
CaCl J2 '3 35.0 32 47 3 

2 
18. O 8 25 9 41. 2 17 76 

/\gua 13 4 58.3 22 74 5 45. 4 O 92 11 26.8 O 76 
Par ... J Fp 04 2 74. '3 73 76 3 74.7 60 88 

Valor E 16 3 67.0 4g 83 '3 72.2 30 89 9 53.0 2 91 
Valor L 08 41. O 41 41 3 82.7 79 88 6 60.3 52 81 

._--~-----._ .. _--_ .. , 
Trnt-.n.l he'''' rflt-ol 12:nQ( '!"I ffrrl df'l' vfIOÇif'l'lqç(lC"'. 

[\) 
'0 



30. 

Not.a-se dent-re os demai s mét.odos, que o de 

Olsen apresent.a result.ados médios variando pouco na laixa de 

47 a 58% CR2
) , quando comparando se as dilerent.es condições 

de pH dos solos, o que indica uma cert.a versat.ilidade do 

mét.odo. Porém, verilica-se que o melhor desempenho do mét.odo 

de Olsen ocorre em solos calcários ou alcalinos, que se en-

cont.r am ai nda embut.i dos no gr upo de solos denomi nado "di ver-

sos", sendo est.a met.odol ogi a desenvol vi da or i gi nal ment.e par a 

essas condições por OLSEN et aLii (1954). 

Tomando-se os valor es médi os de por cent.agem 

de variação (r
2

) para os solos alcalinos e diversos, a or-

dem de expl i cação do "P di sponí vel .. pelos vár ios extrat.o-

res de fósloro ser i a: Olsen, Bray 2, Bray 1, Mehlich, 

Morgan, Égner, 

ent.re eles. 

Água, Truog e CaCl , 
2 

com pequenas dilerenças 

Já em condições de solos ácidos, ut.ilizando-se 

os valores médios da porcent.agem de variação, a ordem seria: 

Égner , Água, Tr uog e Mor gan , mas o ní vel de amost.ragem 

dest.es dados é bast.ant-e rest.r i ta. Todavia, est.e r esul t.ado 

most-r a uma t-endênci a posi t-i va dos mét-odos de Égner e Água na 

det-erminação do lósforo "disponível" em solos t.ropicais. 

I::>E:?ve ser salient.ado que, apesar da desuni for-

midade dos dados (expressos pela amplit.ude de variação ent.re 

os valor eS de máxi mo e de mí ni mo de r 2) e t.ambém pel as 

pequenas diferenças ent.re mét.odos, t.rat.am-se geralment.e de 

t.écnicas que avaliam prelerencialmente o lat.or quant.idade 

CRluJ, 1978), que é o parâmetro do solo mais import.ant.e para 



31. 

explicar a maior parte da variação do efeit.o de P do solo 

para cult.uras (GUNARY ~ SUTTON, 1967; RAIJ, 1978). 

DALAL ~ HALLSWORTH (1976) ver i f i car am que o 

melhor parâmet.ro considerado isoladamente foi o fat.or quan-

tidade, represent.ado por P ext.r aí do com sol ução de Na CO 
2 3 

O,lM em NaOH O,25M, explicando 75% da variação da absorção 

de P aos 150 dias pelo trigo. Quando, considerado o fator 

capacidade, em conjunto com o fat.or quantidade, a possibi-

lidade de previsão aumentou para 86%. 

Porém, KHASAWNEH ~ COPELAND (1973), verifica-

ram que a taxa de absorção de P é proporcional ao teor 

"di sponí vel" do el emento pr óxí mo as r aí zes , e é reI aci onada 

com os par âmetr os quanti dade. i nt.ensi dade e o poder t.ampão 

dos solos, e pode ser mensurada pela combinação efetiva 

desses parâmetros. 

Todavia, HOLF'ORD ~ MATTINGLY (1975), relatam 

dois problemas fundamentais envolvidos na avaliação do 

fósforo disponível no solo: a dificuldade em se medir, com 

um extrator químico. todo o fósforo disponível no solo para 

as plantas e a impossibilidade, éom esse mesmo ext-rat.or, de 

se medir a capacidade-t.ampão do solo; daí, o extrator não 

indicaria a capacidade do solo em mant.er o fósforo na 

solução durante o período de cresciment.o do vegetal. 

pel 

Os métodos da resina trocadora de ânions e pa-

F'eCOH) serão melhor detalhados na revisão, devido 
3 

serem técnicas muito promissoras e cujo modo de extração do 

P simula o processo pelo qual as raízes das plant.as absor-
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vem-no da solução do solo. 

O método da resina t.rocadora de ânions foi 

introduzido por AMER et alii (1955). Os autores verificaram 

que no sistema em suspensão, em condições apropriadas, o P 

adsorvido pela resina era independente de suas propriedades 

e dependente somente da dissolução do P da fase s6lida do 

sçüo. o controle da temperatura é importante. porque a 

reação do P com a resina é influenciada pela temperatura 

(COOKE ~ HISLOP, 1963), no processo de extração. 

BACHE ~ IRELAND (1980), estudando as curvas de 

dessorção de f6sforo em solos, concluíram que o P adsorvido 

pela resi na é função do tempo de agi tação, quanti dade de 

resina, concentração de sais, da dessorção aniônica, do pH e 

das concentrações de cálcio e f6sforo em solução. 

BARROW ~ SHAW (1977), relatam que no sistema 

resina-solo-solução em equilíbrio, a concentração de P em 

solução era diretamente proporcional ao P adsorvido no solo, 

e inversamente proporcional ao peso de resina e o volume da 

solução. No sislema, resina-solo-solução, a concentração de 

fosfato em solução era importante na determinação da quan

tidade de fósí'oro extraído do solo. Consequentemente, o P 

extraído incremenla a medida em que aumenta o volume de água 

e peso de resi na, e decresce com a colocação da resina em 

saquinhos de poliéster. 

A extração de P pel a resi na, quando agi tada 

dentro dos saqui nhos de pol í éster em mei o í'ort.emente bási co 

e tamponado. era correlacíonada significativamente com o 
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cont.eúdo de P nos t.eci dos das pl ant.as (SMI TH, 1979). 

A assoei ação do mét.odo da resi na com vár i os 

níveis de sat.uração com bicarbonat.o e cloret.o, foi est.udada 

inicialment.e por SIBBESEN (1978), que verificou que o bicar-

bonat.o de sódio O,5M sat.urando a resina em 75%, proporciona-

va um efeit.o sat.isfat.ório de t.amponament.o no mét.odo, devido 

a presença de HCO- na suspensão. 

'" 
Desde o mét.odo original da resina descrit.o por 

AMER et aLi-i (1955) que era pouco prát.ico, ocorreram uma 

série de evoluções no processo de ext.ração, principalment.e 

no sent.ido de desagregar o solo e post.erior separação t.erra 

e resina. A t.écnica descrit.a por HISLOP ~ COOKE (1968). t.raz 

o i ncoveni ent.e das amost.r as de t.er r a necessi t.ar em de uma 

moagem. SIBBESEN (1977) descreve um mét.odo em que a resina é 

colocada em saquinhos de poliest.er, favorecendo, desse modo, 

a sua separação do solo, mas mant.endo ainda a moagem. ZUNINO 

et al.ii (1972) apresent.am um mét.odo semelhant.e, mas sem a 

moagem. 

Post.eriorment.e, RAIJ ~ QUAGGIO (1983), descre-

Vem mét.odo da resina, que consist.e em desagregar o solo com 

o auxílio de uma bolinha de vidro para post.erior agit.ação da 

suspensão solo-resina-água, durante 16 horas. 

FULLI N (1986), est.udando var i ações de mét.odo 

da resina, propôs o seguinte procediment.o: agi tação, por lh, 

da suspensão solo-resina-água, 
3 

sendo 2 cm de solo, e 5 
3 

em 

de resina com 75 ml de água dest.ilada, recuperando o fósforo 

adsorvido pela resina com 25 ml de HeI O,5N, separação do 
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extrato da resina por centrifugação e determinação do fósfo-

ro colorimetricamente. O método da resina "oficial" no Est.a-

do de São Paulo é descrito por RAIJ et aLíi (1986); nest.e 

caso, o solo é desagregado por agitação com o auxílio de 

"bolinhas" de vidro. A seguir, é feita a transferência do 

material desagregado, que é colocado em contato com água, em 

mistura com resina trocadora de íons. Após 15 hor as de 

agitação são feitas a separação da resina por peneiragem e a 

extração de P, Ca, Mg e K contido na resina. 

Em estudos anteriores, quando o per í odo de 

agitação da suspensão solo-resina-água era ainda de 2 horas, 

RAIJ et aLíi (1984) realizaram alguns ensaios de campo, 

comparando quatro métodos de extração de P dos solos (H SO 
2 4 

0,05N, Bray 1 modificado. Olsen. e Resina) com adubação 

fosfatada em 15 ensaios de algodão e 16 com milho. Para as 

culturas em conjunto, os valores absolutos dos coeficientes 

de deter mi nação 
2 

(r ), 

•• 0,466 (H SO 0, 05N) , 
2 4 

*. 

para 

b) 

os quatro métodos 

** 0,423 CBray 1), 

foram: a) 

c) • 0,153 

(Olsen) e d) 0,643 CResina) , indicando a superioridade do 

método da resina. 

Em trabalhos post-eriores, RAIJ et alíí (1986), 

demonstraram uma superioridade ainda maior do método da 

resina Cr 2 > 80%) em 28 ensaios de campo com algodão em com-

par ação a sol ução de H SO 
2 4 

O,05N < 0,70) . Em vasos, 

veri.ficou-se para a cultura de do arroz à superioridade do 

método da resina sobre o extrator de Mehlich. 
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Em solos ácidos que contém uma grande quanti-

dade de óxidos de Fe e Al, a calagem eÍetiva incrementa a 

disponibilidade de ÍósÍoro às plantas. Entretanto, segundo 

RAIJ ~ QUAGGIO C1990), comumente o uso de P extraído do solo 

por vários métodos Íalham em representar o incremento de P 

no solo pela calagem. Com este objetivo, os autores investi-

garam amostras de solos com os resultados de análises das 

plantas CFolhas) em culturas que receberam a aplicação de 

calcário em ensaios de soja, girassol e Íeijão. As análises 

da Íolha apos aplicação de calcário indicaram signiÍicativo 

incremento do P nos tecidos. Todavia, o ÍósÍoro determinado 

pelos extratores de Mehlich e Bray 1 não indicaram o eÍeito 

do calcário, e os resultados do método de Olsen deram uma 

correlação negativa com o fósforo no solo, com a aplicação 

do corretivo em dois experimentos, sendo a técnica da resina 

a que rel1etiu o comportamento da planta em termos de P no 

solo quando aplicado o calcário, o que demonstra a 

superioridade do método. 

o método de papel de li 1 tro i mpr egnado com 

hidróxido lérrico, por sua vez, segundo MENON et aUi 

C198~b), pode ser relacionado com o comportamento do P no 

solo, já que o óxido de ferro CFe-gel) impregna o papel CPi) 

em 10rma amorfa (não cristalizada), isto é, uma superÍície 

de área elevada para a adsorção do P do solo. O Fe amorÍo 

reage i medi atamente com os íons P em sol ução e 10r ma P-Fe 

insolúvel no papel Pi o Este papel Pi luncionaria como um 

depósito contínuo de P, 
~ \ ~ 

com uma depressao de P da soluça0 
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pelas plant.as. Porque a dessorção ocorre na super!~ície da 

part.ícula do solo para o papel Pi, que é cont.rolado pelo 

processo de dirusão, a ext.ração Pi simula o processo das 

plant.as absorverem rósroro pelas raízes, a part.ir da solução 

e cont.rol ado pelo mesmo processo. 

o t.rabalho de MENON et aLii C1988) descreve o 

uso de hidróxido de r~rro impregnando o papel de f'ílt.ro na 

forma de t.iras de papel t.r a t.ado C FeC OH) ) e com o auxí I i o de 
3 

solução da CaCl O,OlM durant.e agit.ação, para ext.rair P dos 
2 

solos. Nesse est.udo, os aut.ores verif'icaram que o melhor 

mét.odo par a a vaI i ar o P "di sponí vel" das pl ant.as CP ac um uI a-

do na part.e aérea/vaso) era o papel-FeCOH) , sendo respect.í-
3 

t. t. d . ~ C 2) vamen e em porcen agem e var~açao r em ordem decrescent.e 

de expl i cação no sent.í do de: Papel -Fe C 75%), 01 sen C 56%) , 

Br ay 1 (54%). Resi na (39%), Br ay 2 (24%) e Mehl i ch (1 7';/;) . 

Em t.r abal ho pos t.er i or, MENON e tal i i ( 1989a) 

procuraram t.est.ar vários níveis de mist.ura de hidróxidos de 

Fe e Al i mpr egnados em papel de r i 1 t.r o, par a ext.r ai r P dos 

solos, ver í f' i cando que apenas o tr a t.ament.o quando i mpr egnado 

com hi dróxi do de ferro era eri ci ent.e nest.a extração. 

Por sua vez, VOLKWEISS ~ COREy
i 

desenvol veram 

uma t.écnica de análise em que a ext.raçâo do Pera cont.rolada 

por sua dirusão no solo, at.ravés do emprego de papel-FeC OH) 
3 

iVOLK'WE.ISS, S. J. & COREY. R.B. M.s.!odo de extraçao de fósforo de solos 

controlado por difusao para avaliar sua disponibi.lidade para as 

p 1 ant as. Trabalho apresentado na i8la Reuniao Brasil eí ra de Ferh

lidade do Solo, Ouarapari. i988. 
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em í nti mo cont.a t.o com o solo úmi do. O mét.odo ut.i 1 i za como 

ext.rat.or de ~ós~oro liras de papel de ~erro impregnadas com 

óxidos de Fe e/ou Al. O processo de extração consist.ia em 

ent.errar lâminas ext.rat.oras na t.erra e adicionar água at.é a 

sat.ur ação. succi onando a vácuo o excesso da água e dei xando 

as lâminas reagirem com os solos por um período de 24 ou 48 

horas. Após est.e período. as lâminas eram separadas dos 

solos, lavadas e, seu cont.eúdo de ~ós~oro Cext.raído do solo) 

determinado. Na avaliação do processo de difusão do fósforo 

ut.ilizavam-se papéis-FeCOH) colocados na posição vertical 
3 

CP difusão - v) e na horizontal CP difusão - h), que foram 

expressos em mg P/m
z 

de superfície de cont.ato diret.o com os 

solos. De acordo com a Tabela 2, verifica-se que os mét.odos 

de P difusão h e v apresent.aram resul t.ados semelhant.es ao 

mét.odo da resina para explicar a porcent.agem de variação 

Cr
2

) da respost-a a fósforo pelas plant.as. 

Em virt.ude dos valores promissores obt.idos 

pelo método de Papel-Fe foi incluída t.al t.écnica no present.e 

trabalho. 

2.3.3. Histórico da cultura de cana-de-açúcar em re-

laçâo ao extratores de fósforo do solo, no 

Brasil 

Os primeiros ensaios com cana-de-açúcar no 

sent.ido de encontrar um ext.rat.or de fósforo do solo para 

diagnosticar a necessidade de adubação da referida cult.ura, 
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foram realizados no Brasil por STRAUSS (1954), que comparou 

os t.eores t.ot.ais do element.o com as frações ext.raídas por 

KOH 0,5N e por HCl 0.5N, que na época eram usados no Havaí. 

Nesses ensai os obt.i veram boas correl ações com a produção 

relat.iva da cana-de-açúcar, em ambos os ext.ratores test.ados, 

sugerindo o emprego da relação fósforo/argila para melhorar 

a confiabilidade da recomendaç?o. 

Na década de 70, no Est.ado de São Paulo, o eX-

trator mais utilizado para aIerir as necessidades da aduba-

ção Iosfat.ada era a solução de H SO 0,05N, ou ainda, como 
2 4 

no resto do País, o ext.rator de Mehlich (Carolina do Norte), 

solução de HCl O,05N e H SO O,025N (NELSON ~t aLii, 1953). 
2 4, 

Posteriorment.e, face a const.atação de uma 

baixa correlação entre os resul tados de ext.rator H SO 0,05N 
2 4, 

com os resultados da pesquisa com a Iertilização fosfatada e 

teores de P extraídos muito baixos dos solos. BITTENCOURT ~t 

aLii (1978) propuseram o uso de solução mais concentrada, ou 

seja, a sol ução de H SO 0,5N para afer i r a quanti da de de 
2 4, 

adubo fosIatado na cultura de cana-de-açúcar. 

MANHÃES & GLóRIA (1980), para solos do Rio de 

Janeiro, confirmaram a boa correlação Cr
2 > 70%) da solução 

de H SO 0,5N e a di sponi bi 1 i da de de IósIoro para a cana-
2 4, 

-de-açúcar. 

Pesqui sas post.er i or es , conduzi das por MANHÃES 

et aiii (1981), em solos dos Estados do Rio de Janeiro, Es-

pí r i t-o Sant-o e Mi nas Gerai s C Zona da Mat.a), ver i f i car am cor-

r el ações ent.r e os teores de fósforo ext.raídos com H SO 
2 4, 
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O,5N, e as produções rela~ivas foram calculadas por análise 

de regressão, usando-se a equação de Mi~scherlich modifica

da, ob~endo-se um coeficien~e de de~erminação Cr
z

) de 0,77. 

Em função desses resul~ados, o IAA-PLANALSUCAR 

es~abeleceu, a~ravés de um grande número de experimen~os de 

campo, uma calibração desse e~ra~or~ chegou en~ão à reco

mendação de adubação fosfa~ada da cana-de-açúcar para os 

Es~ados do Sul e Sudes~e do Pais. 

Os erlra~os de soluções ácidas apresent.am com 

gr ande van~agem par a o uso r ot.i nei r o o t' a t.o de possi bi 1 i -

t.arem obt.enção de ext.ra~os límpidos CRAIJ et aLii, 1984) e a 

facilidade de execução da análise, devido a maior velocida

de na decan~ação das suspensões, o que permi~e a eliminação 

da fil ~ração. 

De acordo com RAIJ et aLii C1984) os referidos 

ex~ra~ores apresent.am dois grandes defei~os: a baixa ex~ra

ção de t'ósforo em solos argilosos, principalment.e os la~os

solos roxos, mesmo em condições de suprimen~o adequado do 

nu~rient.e; e a ex~ração do fóst'oro de even~uais resíduos de 

fosfat.os na~urais exist.ent.es no solo CRAIJ 1978) . 

Exist.em vários mét.odos de ext.ração de fóst'oro 

no solo, que são pouco at'et.ados por resíduos de t'ost'at.os 

nat.urais, nos quais predominam mat.eriais com caract.eríst.icas 

de lent.a rea~ividade no solo CRAIJ et alii, 1982). Entre os 

ret'er idos mét.odos, o que emprega a resi na trocadora de íons 

CRAIJ, 1978), bicarbonato de sódio O,5N a pH 8,5 ou Olsen 

(FEITOSA ~ RAIJ, 1975), a solução de ácido clorídrico O,25N 
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com Iluoret.o de amônio 0,3N ou Bray I CRAIJ 'l!> DI EST, 1980) e 

o papel de filt.ro impregnado com hidróxido de Ierro CMENON 

et alii, 1989b). 

No Est.ado de São Paulo, a part.i r da revi são 

lei t.a por RAI J C 1978), t.eve i ni ci o o est.udo si st.emát.i co do 

uso da resina t.rocadora de íons para aferir a disponibili-

dade de fósloro para diferent.es cult.uras e, ent.re elas, a da 

cana-de-açúcar. O mét.odo em apreço é at.ualment.e, na prát.ica, 

o mét.odo "OI i ci al" de anál i se de solos nest.e Est.ado. 

Ent.ret.ant.o, devido a ação do PLANALSUCAR, que 

há alguns anos at.rás era o principal agent.e da pesquisa com 

cana-de-açúcar no País exist-e, para caso específico, uma 

cont.rovérsia sobre o uso do ext.rat.or mais adequado para essa 

cul t.ura. 

2.4. Coment.ários sobre os Lrabalhos revisados 

As t.écnicas de avaliação da disponibilidade de 

fósforo no solo podem ser agrupadas em dois t.ipos, aquelas 

baseadas em ext.rat.ores purament.e químiCOS como soluções áci-

das C Mehl i ch, H 50 0,05 e O, 5tD, al cal i nas tamponadas C 01 -
:z ~ 

sen) e com íon compl exante (Br ay 1 e 2); e as que pr ocur am 

simular o que ocorre com as raízes no solo, como são os 

casos da resina e do papel-FeCOH) . 
3 

Em decorrência da ext.ensa literat.ura consult.a-

da (72 t.rabalhos), relacionando os t.eores de P ext.raídos pe-

las diversas t.écnicas com os result.ados de ensaios biológi-
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cos a~ravés dos con~eúdos de fósforos absorvidos pelas cul

~uras, ~orna-se necessário proceder a uma avaliação mais 

detalhada, cuidadosa e crí~ica do conjun~o de dados ado~an

do-se, para tan~o, critérios es~atís~icos adequados. 

Verifica-se que a maioria des~as técnicas de 

extração de P não foram avaliadas intensivamen~e e com ní

veis de correlação com as ref'erências biológicas bastan~e 

variáveis, além dos diversos au~ores es~udarem combinações 

dis~in~as de mé~odos. Tal fato dif'icul~a sobremaneira pro

ceder-se uma simples comparação de médias absolu~as ob~idas 

pelas ~écnicas, en~re si. 

de 
2 

r obtidos 

Anter i ormente. procurou-se agrupar os valores 

pelos diferen~es métodos em decorrência da 

reação dos solos (ácido, neutro, alcalino, e diversos) es~a-

belecendo as suas respectivas faixas de explicação ao 

fósforo absorvido pelas plan~as em grupos mais homogêneos 

CpH). 

As comparações podem ser realizadas no sen~ido 

de detectar t.endências e aferir imperfeições grosseiras das 

metodol ogi as, devi do à ampl i ~ude de variação no número de 

dados e à representatividade variável dos diversos métodos. 

Todavia, est.e cuidado é necessário para aferir 

o "P disponível" pelos vários ex~rat.ores. mas não é o sufi

ciente para chegar-se a afirmações mais conclusivas sobre o 

assunto. 

Para se atingir tal objetivo, procedeu-se uma 

compar ação dos di ver sos mét-odos em dupl as , consi der ando os 
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pares de resultados Cr
z

) obtidos pelos extratore~ nas condi-

ções experimentais em que .foram testados conjuntamente. A 

partir .destes pares de dados, realizaram-se algumas análises 

estatísticas sobre os valores 
Z 

de r , através de correI ações 

lineares e contraste de médias Cteste t) entre os métodos. 

Face aos dados obti dos pelos vários autores, 

submetidos às análises estatísticas e anteriormente revisa-

dos de .forma crítica, possibilitou-se chegar às conclusões 

que se seguem. 

A resina trocadora de ~ons .foi sempre superior 

aos métodos de Mehlich, e de CaCI , ao nível de 5% de proba
Z 

bilidade, no teste t. 

A resina foi geralmente ainda superior às téc-

nicas de Olsen, Bray 1, Bray 2, Truog, Égner, Água e Valor 

E, ao nível de 25% de probabilidade, no teste t. 

A ef i ci ênci a dos métodos de Morgan e Valor L 

não foi diferente da resina, mas provavelmente melhor expli-

cado pela amostragem restrita, do que em relação às qual ida-

des propriamente ditas dos métodos. 

o extrator Bray 2 e os valores E e L .foram os 

melhores correlacionados com o "P disponível" pela resina, 

com níveis de correlação Cr) na ordem de 0,81, 0,67 e 0,57, 

respecti vament..e. 

Os teor es de P extr aí dos com as sol uções de 

Mehlich, Morgan e Água obtiveram as piores correlações e ne-

gativas com a resina, com os respectivos valores de r de 

-0,16, -0,11 e -0,29. 
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Olsen, Bray 1, Truog e CaCl 
2 

apresent.aram um 

nível de correlação int.ermediário com a resina, sendo est.es 

coexicient.es respect.ivament.e de 0,35, 0,48, 0,42 e 0,23. 

A t.écnica de Olsen, por sua vez, xoi ainda bem 

correlacionada com o P ext.raído pelo Bray 2, Bray 1, 

Mehlích, Égner e os valores de P ísot.opicament.e t.rocável CL 

e E), t.endo um ní vEil de correl ação de 0,74, 0,52, 0,55, 

0,59, 0,59 e 0,68, respect.ivament.e. Est.es result.ados indicam 

que os cit.ados mét.odos t.em uma semelhant.e capacidade de ex-

t.rair P do solo, príncipalment.e em solos mais alcalinos. 

Os mét.odos de Morgan, Truog, Água e CaCl cor-
2 

relacionaram muit.o pouco com os t.eores de P ext.raído pela 

resina e Olsen, o que evidencia a baixa exiciência dos rexe-

r i dos mét.odos. 

Ent.ret.ant.o, exí st.em novas t.écni cas, como o 

papel com FeCOH) que não xoram cont.empladas na lit.eratura 
;3 

e./ou a sua pouca ocorrência não possibilit.ou uma análise 

adequada. 

Por out.ro lado, ocorre no caso part.ícular da 

cult.ura de cana-de-açúcar, a recomendação do uso da sol ução 

de"H SO 0,5N para axerir a necessidade de adubação xosxat.a-
2 4 

da, conxorme preconizava o IAA/PLANALSUCAR. 

Em virt.ude dest.a part.icularidade da cult.ura e 

de novas t.écnicas promissoras, torna-se oport.uno avaliar a 

exiciência dos métodos do H SO 0,5N, papel-FeCOH) e resina 
243 

CIAC) , em diagnost.icar a disponibilidade de xósxoro em solos 

c ana vi e i r os . 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para fazer a comparação de extratores de fós

foro, foram selecionados vinte solos, com características 

di versas. Cul ti vou-se a cana -de-açúcar em vasos e deter mi

nou-se as correlações entre o fósforo absorvido pelas plan

tas, que foi considerado a referência de P disponível, e os 

valores no solo obt.idos com os diversos processos de ex

tração. 

3.1. Solos 

Para o ensai o foram escol hi dos 20 C vinte) so

los com diferent.es teores de fósforo disponível, de origens 

distintas, a grande maioria cult.ivadas com cana-de-açúcar no 

Estado de São Paulo. 

As pr i nci pai s car act.er í sti cas f í si cas desses 

solos estão inseridas na Tabela 4, onde se encontram resul-

tados médi os C 2 repeti ções) de cada solo, most.r ando uma 

acentuada variabilidade na textura ent.re eles. 

Para a escol ha dos solos testados efetuou-se 

uma avaliação preliminar de 29 tipos de solo, procedendo-se 

a anál i se quí mi ca compl eta e a dosagem do P pelos pr i nci pai s 
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extrat.ores. Os vint.e solos escolhidos t.êm as suas caract.e-

ríst.icas apresent.adas na Tabela 5, at.ravés da qual const.a-

t.a-se, que originalment.e, exist.e grande variabilidade de 

teores de f'ósf'oro extraí do do solo e, em al guns casos, 

valores relat.ivament.e baixos de sat.uração de bases (~/o). 

Visando evit.ar a int.erf'erência da acidez nat.u-

ral dos solos na disponibil~dade de f'ósforo às plant.as, nos 

casos de solo de valor inf'erior a 50%, procedeu-se a sua 

correção ut.ilizando como crit.ério elevar a sat.uração de 

bases a níveis considerados sat.isf'at.órios (acima de 50%). 

baseado na f'órmula de necessidade de calagem do IAC CRAIJ, 

1987). (~ elevação da sat.uração de bases f'oi realizada com a 

incubação da mist.ura calcário doI omí t.ico/solo. com período 

de ant.ecedência de 2 meses, mant.endo-se a umidade da mist.u-

ra at.ravés de cobert.ura com lona plást.ica. 

o calcário dolomít.ico ut.ilizado no ensaio 

apr esent.a va um poder de neut·r al i zação C PN) de 83,1 %, e poder 

relat.i vo de neut.ralização t.ot.al CPRND de 63,8%. 

3.2. Instalação e Condução do Ensaio 

Para o experiment.o f'oram ut.ilizados vasos 

plást.icos com capacidade para 5,5 lit.ros de solo; t.al vaso é 

ilust.rado na Figura 1. Conf'orme se observa na mesma, os va-

sos são dotados de um r eser va t ór i o de água no f' undo de vi sor 

de controle e de fios de naylon que colocados em cont.at.o com 

o solo funcionam com aliment.adores de água, por capilarida-
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de. a água passa do reservatório para a superfície do solo 

colocado em contato na parte superior do vaso. Tal recipien-

te possibilita manter um fluxo de água ascendente. no senti-

do do reservatório para a superfície do solo. o que evita o 

inconveniente de pesar constantemente os vasos para repor a 

água evaporada. 

A respei to da avaliação dessa técnica de 

cultivo em vasos, o trabalho de BATAGLIA C1989), mostra a 

sua maior eficiência em relação ao método de pesagens perió-

di cas dos vasos. 

Em fase inicial de condução do ensaio, pro-

cedeu-se a ger mi nação de gemas destacadas da var i edade SP 

70-1284, em canteiro de areia lavada instalado ao ar livre. 

As gemas pré-germinadas Ccom uma semana e meia 

após o plantio inicial) foram colocadas nos vasos, pre-

viamente preenchidos com 5 kg de solo Cbase seca). 

Durante todo o período de cul ti vo, o teor de 

umi dade dos solos foi manti do próxi mo à da capaci dade de 

campo, conforme permite a técnica utilizada e já descrita 

anter i or mente. 

Na ocasi ão do pl anti o das gemas pré-germina-

das, foram feitas aplicações de solução de micronutri entes , 

na base de 10 ml/kg de solo, ou seja, 50 ml da solução/vaso, 

que assim receberam 858mg de Znso . 
4 

7H 0, 
2 

2H 0, 
2 

240 mg de CuSO. 
4 

5H 0, 
2 

24-0 mg de 

CNH) M ° 
4 2 o 4 

455mg de Mn SO . 
4 

Na B ° 247 
e 5mg de 
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A complementação de nitrogênio e potássio Ioi 

calculada em função de uma estimativa de produção de 80 gra-

mas de matéria seca por vaso, e adotando-se uma composi ção 

média da parte aérea da cana-de-açúcar nos 6 meses de 0,8% N 

\ 

e 1,0% de K (ORLANDO, 1978). 

Para realizar esta complementação, foi prepa-

r ada sol uç ão de ni t.r a to de amôni o e cl or eto de potássi o, 

contendo 20 mg de N e 39,7 mg de K por mililitro. 

As adições dessa solução aos vasos Ioram Iei-

tas aos quinze e trinta dias após o plantio das gemas, sendo 

colocados 10 ml/vaso em cada aplicação. Ainda Ioi Ieita uma 

adição para complementar a dosagem de nit.rogênio, aos ·30 

dias, com 5,0 ml de solução de sullato de amônio (48 mg 

N/ml) . 

A colheit.a Ioi realizada 75 dias após o plan-

tio, cortando-se a parte aérea da plant.a rente ao solo. O 

ma t. er i aI verde Ioi separado em partes aérea e subterrânea 

por pl anta (vaso). A segui r , os ma ter i ai s I or am secados à 

temperat.ura de 65°C, at.é peso const.ante. Foram determinados 

os pesos dos mat.eriais secos e moídos. 

A análise do fósloro Ioi Ieit.a mediante pre-

paro do extrat.o nít.rico-perclórico, e utilizando o mét.odo 

col or i mét.r i co do amar elo do vanada tomol i bda t.o, segui ndo a 

técnica recomendada pelo Depart.ament.o de Quími ca da 

ESALQ/USP CSARRUGE & HAAG, 1974). 
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Tabela 4 - Resullados de algumas caraclerislicas fisicas gerais dos solos ulili-

zados no ensai o. 

GRANULOMETRI A 
DENSIDADE 

N2 DE FRAÇesES DE AREIA (Y':> DA 
AMOSTRAS I OENTI FI CAÇÃO SILTE ARGILA T.F.S.A. s 

MUITO GRCSSA Mt;I)IA FINA MUITO 000 ( Y.:> (g/cm3
) 

GRCSSA FINA 

01 PVa laras (PVa-l) 0.14 0.71 16.87 :P.63 30.83 1.60 12.20 1.03 
02 AQ. podz61ica (AQ-l) 1.49 10.23 24.07 28.20 12.43 11.38 12.20 1.26 
03 TE (TE-1) 0.43 1. 71 6.90 12.49 9.11 18.30 91.60 1.33 
04 Podz6lico Amarelo (PA-l) 2.20 10.90 23.39 28.07 12,12 7.23 14.00 1.37 
09 Podz61ico Amarelo (PA-2) 3.89 24.69 33.21 17.39 9.00 1.79 14.10 1,39 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 PVa. vért.ico (Na-2) 8.29 16.41 24.38 19.83 6.41 8.80 19.80 1,17 
07 AQ (AQ-2) 1.90 0.77 22,32 44.34 19,80 2,72 9.90 1.26 
08 Ver t.i 5501 o (Vert.. ) 0,97 a.67 3,67 3.17 3.90 23.00 63.40 1.02 
09 LRd (LR-l) 1,16 4.30 8.40 8.73 6.90 18,04 92.90 1.36 
10 Cb/Li (Cb/Li) 0.41 9.10 Z7.16 39.18 17.23 2.62 12.30 1.33 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 PV (PV-l) 0.59 7.31 4.39 22.91 6.51 6.16 61.80 1.19 
la LVA (LVa) 0,04 0.40 27,66 45.76 9.98 12.20 6,50 1.08 
13 LRd (LR-2) 0.55 6,63 12.80 12.10 6.90 21.80 39.20 0.96 
14 LR ácrico (LR-3) 0.14 1,20 18,09 31.68 8,79 10.85 28.80 1.32 
15 TR 1 at.oss61 i ca (TRD 0.14 0,61 1,88 5.09 4,86 14.48 73.20 1,22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AQ (AQ-3) 0.87 3,68 29.01 42.08 11,97 1,92 10.90 1.33 
17 TE (TE-2) 1,13 3,09 11.99 12,02 7.87 19.22 48.70 1.29 
18 LVEd (LV.) 0.07 0.20 Z7.99 31.41 7.83 8.22 24.70 1.19 
19 PVa (PVa-3) 0.18 1.86 23.99 36,42 8.97 7,67 19.70 1.12 
20 LRd (LR-4) 0.21 1.26 9.86 16.17 8.00 11.10 93.90 1.37 

s 
:::: T.TTQ- "",no 5.(:0 Q.O Ar ~ T .... S. A. 

>J:>. 
<O 



Tabela 5 - Resullados de algumas caracleríslicas químicas gerais dos solos esco 

lhidos no ensaio (lralamenlos). 

• 3 
( l-19/cm) 

FóSFORO 
( •• I-I9/g) pH I< Ca Mg H+Al 51) TV v~ 

N2 DE I DENTI FI CAÇ]\'O H. O. • •• __ 
AMOSTRAS 00 RESINA H"SO. HzSO. HzO CaCl" ~/l00cc dl!t solo CX> 

0.05N 0.5N O.OlN 

01 PVa laras (PVa-l) 1.0 Z8 75 121 5.8 4.9 0.40 1.7 0.5 1.9 2.eI 4,5 58 
02 AQ. podz611ca (AQ-l) 1.3 5 7 10 6.7 eI.l 0.16 1.eI 0.6 1,5 2.3 3,9 80 
03 TE (TE-l) 0.8 4 5 19 6.0 5.4 0.21 1,7 0.5 1.9 2.4 4.3 se 
04 Podz6lico Amarelo CPA-l) 1.5 4 6 5 5.0 4.2 0.30 2.0 0.8 1.2 3.1 4.3 72 
0'3 Podz611co Amarelo (PA-2) 1.3 9 18 16 eI.2 5.4 0.25 1.9 0.4 2.1 2.eI 4.7 55 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 PVa. v{,rtico (PVa-2) 1.3 12 15 29 6.1 4.9 0.25 1,9 0.4 2.1 2.eI 4.7 55 
07 AQ (AQ-2) 1,0 10 17 45 5.6 5.0 0.072.52.1 4.55.09.5 53 
08 Ver ti ssolo (Vert..) 3,1 16 8 43 6.1 5.8 0.25 21,0 5.0 2.7 26,3 29.0 91 
09 LRd (LR-l) 2.7 25 35 45 5.6 5,0 0,51 2,8 0.9 4.3 4.2 8.5 50 
10 Cb/Ll CCb/Ll) 0,7 6 10 19 5,8 5.3 0.24 1.9 1.1 2.2 3.2 5.4 80 -------------------------------------------------------------------------7-----------------------------------______________________ _ 
11 PV (PV-l) 2.1 40 30 111 5.4 4.9 0.74 4.2 1.2 4.5 eI.IIO.eI !58 
12 LVA (LVa) 1.0 20 23 26 5.0 4.5 0.09 0.4 0.7 2.eI 1.2 3.B 32 
13 LRd CLR-2) 1.5 5 2 18 5.7 5,3 0.00 O.eI 0,5 1.9 1.2 3.1 39 
14 LR ácrico CLR-3) 2,4 26 79 136 5,8 5.3 0,32 2.3 0.9 2.3 3.5 5.B 80 
15 IR lat.oss61ica (LRl) 3.0 18 5 41 7,2 eI.2 0.36 18.6 5.0 1.5 24.0 25.5 94 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AQ CAQ-3) 1.5 9 16 19 6.2 4.9 0,57 1.4 0.5 2.0 2.5 •• 5 se 
17 TE (TE-2) 2.2 71 142 197 5.eI 4.8 0.23 2.9 1.0 3.0 4.1 7.1 !58 
18 LVEd (LV",) 1.4 11 17 37 5,4 4.8 0.431.40.52.52.34.8 4B 
19 PVa CPVa-3) 0.7 6 1 22 5.8 6.4 0,10 1.7 0.7 2.6 2.6 6.1 49 
20 LRd CLR-4) 2.1 22 11 52 5.5 4.9 0.95 1.6 0.1 2.5 2.2 4,7 47 

I 8 
Somo. d. bo. •• cs> = CO"'Jfg+K • 'c.m m.q/100 em TFSA): 

2CQPClc\.do.d. d. t.roco ç'ol,i.ônlco reTC ou T>, que equ\.vQ"e 00 eomot.óri.o S+H"A,l; 

·sQt.uroçao d. bosfte = S x ,tOO/T. 

OJ 
O 
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3.3. Análises ~ísico-químicas dos solos (métodos) 

3.3.1. Análises ~isico-quimicas de caracterização 

dos solos 

Para a obtenção das principais características 

físico-químicas de~ses solos, já apresentadas anteriormente 

na Tabela 5, foram utílizados os procedimentos analíticos 

abaixo descrítos: 

a) Análise granulométrica. Segui u-se o mét.odo descri to 

por CAMARGO e t a ~ i i ( 1 986). no qual det er mi na -se na 

suspensão de solo, com o auxílio de uma pipet.a, o teor 

de argila da amost.ra, sendo o teor de silte calculada 

por diferença em relação à porcentagem de areia (obtí-

da por peneiragem); 

b) Densidade da terra ~ina seca ao ar Cg/cm3
). Obtida por 

pesagem da terra fina seca ao ar da amostra contida em 

recipiente de volume conhecido ("cachimbo" de 10 cm3
); 

c) pH em água. Através do mét.odo descrito por CATANI 'tE. 

J ACI NTHO C 1974) , no qual se uti 1 i zou a r el ação de 

t.erra/água destilada de 1: 2,5 e leitura com elet.rodo 

combinado de vidro; 

d) pH em CaCl O.OlM. De acordo com método descrito por 
2 

RAIJ 'tE. QUAGGIO (1983), no qual foi utilizada a relação 
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terra/solução de cloreto de cálcio centimolar de 1:2,5 

e leitura com eletrodo combinado de vidro; 

e) Extração de potássio, cálcio e magnésio com auxílio de 

resina trocadora de íons. Empregando-se o método de 

extração por resina, proposto por RAIJ et alii (1985), 

o qual é descrito adiante para a extração do fósforo 

pela resina (ítem 3.3.2. d); 

f) Acidez total. Método descrito por RAIJ ~ QUAGGIO 

(1983), baseado em medidas do pH de uma suspensão do 

solo com solução tampão SMP. Pela redução do pH de uma 

suspensão SMP or i gi nal aval i a -se o teor de H + Al do 

solo. 

g) Matéria orgânica. Trata-se de método descrito por 

QUAGGIO 'g RAI J (1983), consi sti ndo na di gestão de 1 

cm3 de terra com 10 ml de sol ução de Na Cr O 4N e 10N 
227 

em H SO , com agitação, a frio, seguida de determina-
2 4 

ção colorimétrica. Os valores de mat.ér i a or gâni ca 

foram obti dos de uma curva padrão preparada com uma 

série de amostras padrões previamente analisadas pelo 

método de Walkley-Black; 

h) AI umínio trocável. Método descri t.o por RAIJ et ai i i 

(1987), baseado na extração com solução de KCl 1N, ba-

seado em promover uma troca iônica pelo contato de 10 

cm3 de terra em erlenmeyer de 125 ml com 100 ml de 



53. 

solução ex~ra~ora de KCl 1N, agitando-se por 5 minutos 

e deixando decan~ar a suspensão durante a noi ~e. No 

dia seguin~e. pipe~ou-se 25 mI do e~rato sobrenadan-

te. Acrescentou-se 3 go~as de solução de azul de bro-

metinol a 1%. Titulou-se com solução de soda padroni-

zada (Na OH O.025N), calculando-se por estequiometria 

+ 3 
o valor corresponden~~ em meq tu /100 cm de solo. 

3.3.2. Extração e determinação de fósforo 

Para o es~udo de disponibilidade de f'ósf'oro, 

os solos f'oram analisados pelos seguin~es mé~odos: 

a) Extração com solução de H SO 0~05N. Trata-se do mé~o-
2 o\J 

do utilizado no Estado de São Paulo por várias décadas 

CCATANI ~ GARGANTINI, 1954) e descri ~o recentemente 

por RAIJ ~ ZULLO (1977), incluindo alteração da rela-

ção original solo: solução de 4 9 em 100 mI. Para a 

e~ração, procedeu-se a agi ~ação de 10 cm3 de terra 

com 100 ml de solução H SO 0,05N, por cinco minutos. 
2 o\J 

A suspensão f'oi deixada decantar, e re~iradas as 

alíquotas para análise. 

b) Extração com sol ução de H SO O~ 5N. Foi uti 1 i zado um 
2 o\J 

método em uso no país para a cul~ura de cana-de-açúcar 

(MANHÃES et atii, 1981~ MANHÃES & GLóRIA, 1980) e des-

crito originalmente por BITrENCOURT et aLii (1978). 
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Para a extração, procedeu-se a agi~ação de 10 cm3 de 

~erra em 100 cm
3 

de solução de H SO 0,6N, por quinze 
2 4 

mínu~os . Após a extração, Iil~rou-se a~ravés de papel 

Wha~man n 2 42 e Ioram re~iradas alíquo~as para análise. 

c) Ext.ração com ext.rat.or de Mehlich ou "Carolina do Nor-

t.e", Foi empregado o mé~odo para aIerir a necessidade 

de adubação IosIa~ada mais u~ilizado no país Cexce~o 

em São Paulo), que consis~e no uso da solução de HCl 

O, 05N e H SO O, 026N ( NELSON e t a ~ í í, 1 953) . Par a a 
2 4 

ex~ração, procedeu-se a agi~ação de 10 cm3 de ~erra em 

100 cm
3 

de solução extratora de Mehlich (HCl 0,06N + 

H SO 0,026N) por quinze minutos (VETTORI, 1969) . Após 
2 4 

a extração, Iil~rou-se as amostras em papel Whatman n 2 

42 e Ioram retiradas alíquotas para análise. 

d) Ext.ração com resina t.rocadora de íons, Utilizou-se mé-

Lodo da resina Lrocadora do ions saturada com bicarbo-

naLo de sódio (NaHCO 1N a pH 8,6), utilizando-se uma 
:3 

mísLura em partes iguais de resinas Amberlite IRA-400 

e Amber 1 i te I R-120, previ amente passadas em penei ra 

(com abertura de 0,6 mm) e pré-condicionadas de acordo 

com técnica es~abelecida por RAIJ et a~íi (1986). Para 

a extração, 
3 

tr a nsIeriu-se 2,6 em de terra para Irasco 

plástico de 80 ml, provido de tampa. Acrescentou-se 26 

ml de água des ti 1 ada e uma boI i nha de vi dr o C RAI J ~ 

QUAGGI O, 1983) . Esta .fase consiste em desagregar o 
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3 
agitação de 10 em de 

terra em 100 cm
3 

de solução de H SO 0,5N, por quinze 
2 " 

minutos. Após a extração, filtrou-se através de papel 

Whatman n 2 42 e foram retiradas alíquotas para análise. 

c) Extração com extrator de Mehlich ou "Carolina do Nor-

te". Foi empregado o mét.odo para aferir a necessidade 

de adubação fosfatada mais utilizado no país Cexceto 

em São Paulo), que consiste no uso da solução de HCI 

0,05N e H SO 0,025N (NELSON et al i i. 1953). Para a 
2 .-

extração, procedeu-se a agitação de 10 cm
3 

de terra em 

100 cm3 de solução extratora de Mehlich (HCl 0,05N + 

H SO 0,025N) por quinze minutos CVETTORI, 1959). Após 
2 " 

a extração, filtrou-se as amostras em papel Whatman n 2 

42 e foram retiradas alíquotas para análise. 

d) Extração com resina trocadora de íons. Utilizou-se mé-

t.odo da resina t.rocadora do íons saturada com bícarbo-

nato de sódio CNaHCO IN a pH 8,5), utilizando-se uma 
3 

mistura em partes iguais de resinas Amberlile IRA-400 

e Amberlite IR-120, previamente passadas em peneira 

Ccom abertura de 0,5 mm) e pré-condicionadas de acordo 

r 
com técnica estabelecida por RAIJ et alii (1985).1 Para 

..---" 

a extração, 
3 

t.ransferiu-se 2,5 cm de terra para frasco 

plástico de 80 ml, provido de tampa. Acrescent.ou-se 25 

ml de água desti I ada e uma boI i nha de vi dro (RAI J ~ 

QUAGGIO, 1983). Esta rase consist.e em desagregar o 
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solo com o auxí 1 i o da bol i nha por agi t.ação dur ant.e 

quinze minut.os. Post.eriorment.e, ret.irou-se a bolinha 

do lrasco e colocou-se 2,5 cm3 de resina (pront.a para 

o uso), lechou- -se o lrasco e agit.ou-se a suspensão 

solo-resina-água, por 15 horas, em moviment.o circular 

a 220 rpm. No dia seguint.e, a resina loi separada com 

auxílio de jat.o de água e lavada at.é parar de sair 

argila. Para a ext.ração do lósloro cont.ido na resina, 

ut.ilizou-se a solução de NH Cl 0,8N + HCl 0,2N (50 ml) 
4 

e deixou-se t.rint.a minut.os em cont.at.o para eliminar o 

gás carbônico; após est..e período, os lrascos loram 

lechados e agit.ados por uma hora, a 220 rpm. O ext..rat.o 

loi ut.ilizado para det.erminação do lÓsloro. 

e) Ext.ração com resina t.roca?ora de íons, cont.endo preci-

pit.ado de Fe (OH). (Resina-Fe). Foi ut.ilizada uma mo
a 

di 1 i cação do mét.odo or i gi nal ment.e descrit.o como da 

resina t.rocadora de cát.ions e âníons sat.urada com bi-

carbonat.o CRAIJ et alii, 1985). Nest.a variant.e do me-

t.odo, a resina foi previament.e t.rat.ada com uma suspen-

são de Fe COH) de lorma que, para cada 2,50 e.mg de 
a 

troca de resina loi adicionado 1 e. mg de Fe (OH). A 
3 

seguir, a resina foi tr a tada com sol ução de NaHCO 1 N 
:3 

Ca pH 8,5), decant.ada e, a part.ir daí, o procedimento 

de extração do lósforo do solo pela resina-Fe é a 

mesma técnica descrita no it.em ant.erior Cd). 
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f) Ext-ração com resina trocadora de i ons e sem agi tação 

(resina s/agi tação) • Tr a t a -se de out-r a var i ant-e do 

mét-odo da resina (descri t-o no í t-em d) no qual, na 

ocasião da extração do fósforo do solo, não se procede 

uma agi t-ação, mas apenas mi st-ura-se t.erra resi na/água 

destilada e deixa-se por 16 (dezesseis) horas em 

contato, e, a parti r daí, foi separada a resi na e 

retirado um extrat-o com auxílio da solução de NH Cl 
~ 

O,8N + HCl O,2N (por agitação) para a dosagem do teor 

de fósforo. 

g) Extração com papel de filtro7 contendo precipitado de 

Fe (OH) e com agi tação C Papel -FeC OH) c/agi tação). O 
3 3 

papel de .filtro .foi previamente preparado (conforme 

técnica de VOLKWEISS ~ COREy1, mergulhando-o em solu-

ção acidi.ficada de Fe
3

+, drenando o excesso e secando, 

a seguir, colocado em moviment-os firmes e rápidos em 

sol uç ão de amôni a a 5%. A extr ação, f oi obti da a par -

t-ir de 2,5 cm
3 

de terra, com auxílio de 25 ml de água 

destilada e 100 
2 

cm de superfície de papel -Fe, sendo 

agi tado por 16 hor as, empr egando-se a metodol ogi a mo-

di.ficada a part-ir da técnica de MENON et al i i (1988). 

h) Extração por di.fusão através de papel 

precipit-ado C Papel-FeC OH) 
;3 

s/agi t.ação) • 

com FeCOH) 
3 

Trata-se de 

VOLK.,.'EISS. S.,I. &. COREY. R.B. Método dE>' E>'xtroção de f6sforo de solos 

c ont r oLodo por di. fusão poro ovol i.. ar sua di..sponibi..ti.dode poro os 

plantos. Trabolho opresentado na .1.92 Reuni..ão Brosilelro de Fert<-

1 i dad e do Solo. OUGropor i, :1 998. 
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uma varian~e do mé~odo an~eriormen~e descri~o Cí~em g) 

no qual não é fei~a agi~ação do solo em água e papel-

-FeCOH), mas a sUIicien~e quant.idade de água para 
;3 

umedecer o conjunt.o. Nes~e mé~odo apenas deixam-se em 

cont.a t.o as camadas de ~er r a C t.r ês) de f i 1 t.r o i mpr eg-

nadas com água por 16 horas. 

Para se de~erminarem os ~eores de fósforo 

"disponível" nos solos pelos vários ex~rat.ores ~es~ados, t.o-

maram-se as alíquo~as de e~rat.os filt.rados e/ou decant.ados, 

ob~idos pelos mé~odos descri~os, e ut.ilizou-se o mét.odo co-

lorimét.rico baseado na formação do ácido fosfovanadomolíb-

dico, ut.ilizando-se solução de ácido ascórbico 2% para redu-

ção do he~eropoliácido, resul~ando um compost.o amarelo. Pos-

t.eriorment.e, os resul~ados de ex~ração de P foram correla-

cionados com as quant.idades de fósforo no solo, a~ravés de 

uma equação da re~a previament.e est.abelecida com padrões 

conhecidos. 

3.4. Delineamento estatístico 

Os valor es ob~i dos for am submet.i dos à a val i a-

ção estat.ít.ica, at.ravés da análise da variância CTeste F) 

para o fat.or ~ratamento Csolo~ e comparações entre as médias 

desses com o auxílio do t.est-e de Tukey C GOMES, 1985). Foram 

anal i sadas, previ ament.e as var i ávei s est.udadas em t.este de 

het.erogenei dade de var i ânci a C BARBOSA, 1983), através de 

regressões lineares entre o logarí~mo da média e o logarítmo 
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da var i ânci a de cada uma del as, vi sando ver i f' i car a neces

sidade de lransI'ormações de alguma variável e, com os lesles 

de Harll ey e Barll elt., enconlram-se as lransformações mai s 

recomendadas (BARBOSA, 1983). 

Enlrelant.o, a manipulaçâo eslalislica dos da

dos por Tukey permiliu a simples avaliaçâo da diversidade de 

leores de ~ enlre os solos e, necessit.ando de out.ro crit.é

r i o mai s si mpl es e eI' i ci enle par a aI' er i r as di f' er enças de 

disponibilidade do element.o enlre os mélodos, oplou-se, en

t.ão, para o uso de int.ervalo de conI'iança para a média geral 

do ensaio, calculada pelo lesle T ao nivel de 5X de proba

bi 1 idade; sel eci onaram-se os dados para cada var i ável em 3 

grupos, como se pode ver iI'i car no i lem 4.1.1, com mai or 

del'al hamenlo de sua apl i cação aos dados exper i menlai s. 

Utilizando-se ainda os dados básicos, calcu

lou-se a absorção de I'ósI'oro pelas parles aérea e sublerrâ

nea (sislema radicular) e lolal das plant.as. Foram eI'et.uados 

dois grupos de análises, islo é, inicialment.e consideran

do-se t.odos os solos do ensai o e depoi s com o cui dado de 

agrupá-los de acordo com a t-exlura ex argila), delimilando

-se dois grupos pelo teor de argila limit.e de 20X. A part.ir 

dos dados t.ransformados ou não, realizaram-se as seguint.es 

correlações e regressões: {a::> Teor de fósforo ext.raido do 

solo. através das diferent.es t.écnicas cit.adas com os pesos 

secos das partes aéreas (gramas de mat.éria seca na planla. g 

MS/pl ant.a) das pl ant.as; (b) Teor de fósforo extrai do dos 

solos e o fósforo absorvido pelas parles aérea, sublerrânea 
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e LoLal, expressos em miligramas de lósloro absorvido por 

vaso (mg P/PA, mg P/PS e mg P./pl anLa). 

Como as variáveis Leores de lósloro dos solos 

Cpor exLraLor) e de argila desLes não loram independenLes 

enLre si, ocorrendo uma rel aLi va correl ação posi Li va ent.re 

el as, como ver i 1 i cado pelo LesLe t., loi eleLuada a anál i se 

mul t.i di mensi onal ou mul Li var i ada C GOMES, 1985), i st.o é, a 

análise da variância aplicada simulLaneamenLe às variáveis P 

exLraído CX) e argila CX) dos solos, aLravés de equação de 
1 2 

regressão linear para prever o comporLamenLo da planLa CY), 

em Lermos de peso de maLéria seca (grama) e cont.eúdos de 

fósforo absorvidos nas parLes aérea e subLerrânea e Lot-al 

das planLas Cem miligramas). 

Para finalizar a análise esLat.ísLica, proce-

deu-se o cál cul o de Lodas as possí vei s regressões, envol-

vendo a LoLal i dade das var i á vei s medi das no solo (i ndepen-

denLes), no senLido de complemenLar a capacidade de previsão 

dos modelos de absorção de P pela plant.a. Daí, empregou-se o 

CoeficienLe padrão (Cp), de MALLoWS (1973), o qual é 

calculado para Lodas as possíveis combinações de parâmet.ros 

em di versas regressões e, segundo o auLor, o mel hor modelo 

ser i a aquel e c uj o Cp f osse o menor possí vel . 
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4. RESlJL T .. -\DOS E Dl SCUSSÀO 

~1. Avaliação da disponibilidade de f6sforo em solos pe-

los métodos ·testados 

4.1.1. Teores de f6sforo nos solos 

Os ex1_rat.ores atuai s fornecem mai suma est.i-

mat.iva do Jat.or quant.idade e ora fat.or int.ensidade e, t.al-

VE.?Z, capacldadE.? CRl1.IJ, 1978). lst.o parece razoável, lembran-

do-se que, dos quat.ro fat.ores dE.? disponibilidade de fósforo 

no solo, o fat.or quant.i dade é ornai s impor tant.e C GUNARY '& 

5UTTON, 1 957~ R~CHE ROGER5, 1970~ HALL5WORTH, 

1 975; Rl'.I J, 1 978) . 

. "" capacidade ex-trat.ora média de .fósforo dos 

métodos test.ados nos solos foi 

decrescent.e no sE.?ntido da soluçâo de H 50 0,5N, 
2 4-

resina, 

r E.?si na -FeC OH) , H 50 0, 05N, "CaI' 01 i na do Nor t.e" ou Mehl i ch, 
324 

rS'Slna sem a9itaçâo, cc'mo SS' VE.?rli'lca na Tabela 7. Analisan-

do-se ainda os resultados OrJglnals dS' P S'xtraido dos solos 

as scluçôS's S'.xt.:-_"';t.oras a basS' dS' .3cidos fortS's diluídos 

C H S() C' ~ (15N., H ::-;() l>, 5N e }~ehl i c h)., "\/"er i f i c-:a -Se UJTI cCtmpc1r-
2 4 2 4 

bastantS' S"emelhantS' dos métodos H 50 
2 4 

0,05N S' 

MS'hli.ch em termc-'s de ca.pacldade e>:t.ratora de P nos vários 
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solos est udados. 

Os "Ira 1 or es de P extr aí do dos solos pel as vá-

rias técnicas testadas no ensaio foram analisados estatísti-

camente com o auxílio do teste F e Tukey CTabela 6), em blo-

cos casualizados. Entretanto, a discr~mjnaç~o das m6dias so 

foi possível de ser aplicado depois da verificaçáo da neces-

sidade ou n~o de lransfc~maç5es dos dados. Ta.l pr ocedi mento 

visa corrigir a distribuição dos dados com var.lánc.la hetero-

g&nea, transformando a sua distribuição em normal. A partir 

das expl i caçóes de B.I:>RBOSl~ C 1 983), chegou-se à r ecomend.:3.ção 

de t r ansf or maç áo das var ~ a ve.1 s H SO O, 5N, Iv1ehl i ch, r esi na , 
2 4 

r eSI na C FeC OH) ) e F>apel -FeC OH) C sem agi l.açáo), em -f--'X. 
3 3 

Em termos de comparaçóes de méd~as CTukey) de 

P d~~ solos, verif.1cou-se a malor amplitude de discriminação 

de grupos de teores de fósforo foi com o uso de soluç6es de 

ácido sulfúr.lco diluídas CO,O::::,N e O,5N), enquanto os ex-lra-

t or es r eSl na C 1.4.C) , .l'<lehl ~ ch, r es.1 na C FeC OH) ), 
3 

e DaDel -FeC OH) (com agl t açào) .. .... .3 - aI=-~r f?S ent ar aro r es ~ 

peClIV:3.mente. numa fa~xa ~ntermed~àr.1a, sendo a menor am~Jl 

ude enconlrada para o papel-FeCOH)3 Csem agItação), como se 

nota na Tabela 6. O melhor nível de d~scriminaçáo de grupos 

çóes a base de ãC.ldc sulfúr~co pode ser parCIalmente expll-

se de um qt;a .. i 'seguflC-lC' 

W.0,TSON C 1 95:(J) . 



'Tabel a f3 - Resultados de análise estatist.ica do fósforo exLraido dos solos 

(tratamentos) e a comparação de méd,i as ent.re si C Tukey) . para os 

diverso'S métodos i,estados. 

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

EXTRATORES TESTADOS 
NUHERO 

-3 
Cmg.dm) 

IX) ~~'---'--'--'--'----~--~'~------------

H SO H SO Hebl i ch t Resina 
i 

Resina Resina Papel-Pe Papel-Pe SOLO 
z <i Z <i (JACY 

0,5N' sem com com sem 
0,051'1 

agit.ação FeCOH)1 agit.ação agit.acão 1 

3 
-~-_.~.--------_._"--~----------------'-' 

OJ 56,0 a 12,1 a 7.8 a 6,7 bc 33,1 a 7,0 ab 19,7 a 2,7 a 
02 5,5 i 3,3 i 2,2 i 2,0 j 2,7 h 1,7 i 0,4 h 0,6 9 
03 13. O ,i '=, , 5 f gd 2, O i 2,0 j 2,3 h 4,7 bi 3,6 efgh 0,7 fg 
04 6,0 i 3.2 i 3,4 gh 2,1 ij 6,5 fgh 2,5 ghi 1, e gb 1,3 de 
0'3 15, O f 5,2 gh 4,4 def 3,1 ghij 12,2 e 3,2 fgh 4,1 et'gh 1,3 de 
0(3 15,0 f 6,1 e1'g 4,7 de 3,6 efgh 12,2 e 3,6 e}g 3,8 efgh 1,1 ef 
07 J 7, O f 6,7 e} 3,7 efg 3,2 fghi 13,4 fgb 3,6 efg 2,8 f'gh 1 ,3 de 
08 8,0 hi 7,0 e 2,4 h,i 4,3 ef 10, O e1' 3,9 ef' 1,9 gh O,t"3 9 
09 31.5 d 9,e cd 4,4 deI' e,5 bc 2e,e bc e,9 ab 9,7 bcd 1,7 bcd 
10 10,0 h 4,4 hi 3,5 fg 2,4 hij 3,9 gh 2,1 hi 5,2 de1'g o,e 9 
.1 1 30,0 de 10,5 bc 5,1 cd 6,3 bc 22,0 cd 6,3 bc 7,4 cdef 1 ,5 bcde 
J ':;, L 29,0 de 7,4 e 5,9 bc 4,2 efg 10,0 ef' 5,3 cd 9,1 cd 1,4 cde 
13 26,5 e 7,0 e 4,5 deI' 5,7 ed 17,7 d 5,3 cd 4,1 efgh 1 ,1 ef 
14 46,5 c 12,1 a 6,7 b 7,3 ab 31,5 ab 7,6 a 8,0 cde 1,8 bc 
15 15, O f 6,8 ef 3,6 fg 4,2 efg 8,6 efg 3,1 f'gh 1,3 gh 1 ,1 ef 
J 6 14,5 fg 4,7 h 3,3 gh 3,1 fgh 8,7 efg 2,7 ghi 3,1 fgh 1,6 bcd 
17 52,0 b 9,1 d 6,2 b 6,8 abc 33,1 a 6,8 ab 11,6 bc 1,9 b 
J8 52,0 b 11 ,1 ab 6,8 ab 7,9 a 17,7 d 7,0 ab 14,2 b 2,5 a 
19 1, O j 4,7 h 3,0 ghJ. 2,5 hij 2,6 h 1,8 i 1,4 gh 0,6 9 
20 11,0 gh 7,2 e 2,4 hi 4,7 de 5,2 1'gh 4,4 de 2,4 gh 1 ,3 de 
'---'-"'--"'-~-'-~--'~'----'--~~--'>~--'--'----' 

HÉDI Jõ, 
22.,4 7,2 4,3 4,4 13,6 4,3 5,8 1,4 ( )]\g) 

"'''' -- ,"'''' "'''' "'* "'''' "'li< "'* VALOR F 735 138 91 86 124 105 37 61 

TVKEY 
~?, 7 1 ,3 ,1.0 1 ,2 5,4 1 ,1 4',7 0,4 

( 5~'~) 

CV 4,0 4,6 5,7 6,7 9,8 6,4 20,2 7,7 CD 
[\i 

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

:li!0do" lron! OI' modo" .. m -I----;:;"'~ paro onõ,ti",,,, .. ",tatí",hc:o. 

signi.-flcativo o. ;196 no t ., 5 i ... 1'". 



Tabel a 7 - Valor es médios obli dos para Leores de rósforo dos solos, pelas di -

ferenLes t-écni cas de exlração test.adas, resul t.ados do uso de in-

tervalo de confiança. 

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

TEOR DE FÓSFORO EXTRAÍDO NO SOLO 
NúMERO 

-3 
Cmg.dm ) 

DO -----_. 
SOLO H SO 'H SO Resina Resina Resina Papel-Fe Papel-Fe 

2 4 2 4 Mehlich CIAC) 
0,05N 0,5N com sem com sem 

FeCOH) agi t_ação agi Lação agi Lação 
3 

01 56,0 b 147,5 b 60,5 b 44,5 b 48,5 b 33,1 b 9,70 b 6,95 b 
02 5,5 a 11,0 a 5,0 a 4,0 a 2,8 a 2,7 a 0,40 a 0,40 a 
03 6,0 a 30,0 a 4,0 a 4,0 a 4,7 a 3,3 a 3,60 d 0,55 a 
04 6,0 a 10,0 a 11 ,O a 4,5 a 6,3 a 6,5 a .1 ,65 a 1,80 d 
05 .15,0 d 27,0 a 19,0 d 9,5 a .1 O, 1 a 12,2 d 4,05 d 1,80 d 
06 15, O d 37,5 d 22,0 d 13,0 d 13, O d 12,2 d 3,80 d 1,30 d 
07 17,0 d 45,0 d 14, O d 10,5 a 12,6 d 5,4 a 2,80 a 1,80 d 
08 8,0 a 49,0 d 5,0 a 18,5 d 15,0 d 10, O d 1,90 a 0,40 a 
09 31,5 b 92,0 b .19,0 d 42,5 b 47,5 b 25,7 b 4,65 d 3,00 b 
10 .10,0 a 22,0 a 12,5 a 5,0 a 4,5 a 3,9 a 2,15 a 0,40 a 
1.1 30,0 d 111,0 b 26,0 d 39,5 b 39,4 b 22,0 b 7,40 d 2,30 d 
12 29,0 d 55,0 d 35,0 b 18,0 d 27,8 d .10,0 d 9,09 b 2,05 d 
13 26,5 d 49,5 d 32,0 b 32,0 b 27,5 d 17,7 d 4,05 d 1,30 d 
14 45,5 b 147,0 b 45,0 b 53,5 b 57,2 b 31,5 b 7,95 d 3,35 b 
.15 15,0 d 46,0 d 13,0 d 17,5 d 9,5 a 8,6 a 1,30 a 1,30 a 
16 14,5 d 30,0 a 15,0 d 8,0 a 11 ,9 d 8,5 a 3,05 a 2,55 d 
17 52,0 b 83,0 b 38,5 b 45,5 b 45,8 b 34,5 b 1,35 a 3,70 b 
18 52,0 b 123,5 b 46,5 b 53,0 b 49,4 b 17,7 d 4,20 d 6,20 b 
19 1, O a 22,0 a 9,0 a 6,0 a ~ 1 

~, ~ a 5,2 a .1,40 a 0,40 a 
20 11,0 a 52,0 d 6,0 a 22,0 d 19,7 a 2,6 a 2,40 a 1,70 a 

MÉDIA 
22,4- 59,4 21,4- 23,2 22,8 .13,8 3,8 2,2 

GERAL 

"'''' ** ""'li' "'* .... itf. "'* .... 
Vft.LOR F 647 218 172 51 108 115 35 61 

Ler C 14,3 51,1 12,7 .12,4- 11, 9 8,8 3,4- .1 ,2 (mg) 

L;:?I C 30,5 34,7 26,3 28,4 28,0 18,5 8,1 2,7 C mg) 

CV 4,3 7,8 8,0 8,7 3,5 10,1 20,2 19,6 

uédHls segul.àas por letra.s dLstinio.s pertencem o grupos de intervaLos di! eren-

~~s. o.D nivel de ::5% de probabi.li dode. 

Stgn,hcabvo a 1»> no ie-5t.e r. 



ó4. 

Toda vi a, a ex~ génci a de Tukey e a necessi dade 

de transformação de algumas variáveis, ocasionam dificulda

des na compar ação de médi as de P ext.r aí do de um mesmo solo 

obti do pelos di f er entes mét-odos, devi do a per da de i nf or ma-

ções a respeit.o dos valores absolutos de extração, e o apa.

reei ment.o de um número mui t.o el evado de cl asses de teores de 

fósforo nos solos do ensai o. Port.anto, a manipulação est.a-

ti st.i ca dos dados por Tukey per mi te a si mpl es aval i ação da 

diversidade de teores de P entre os solos, necessitando-se 

de outro critério mais simples para aferir diferenças entre 

métodos e relacionar-se melhor com os conceiLos de fertili-

dade do solo, a r espei to de di sponi bi 1 i dade de .f ósf or o. 

optou-se, então, pelo o uso de ~nt·ervalo de confiança para a 

médi a ger al do ensai o, cal cul ado pelo t.esLe T ao ni vel de 5% 

de probabilidade, selec~onando-se os dados para cada variá

vel estudada, em 3 grupos. 

Grupo 1: 

Grupo 2: 

.4quel es 

super i or 

(LSIC' . 

_4quel es 

.1 nfer i or 

(LI I C=' . 

cUJas 

do 

cujas 

do 

médi as eram 

i nt~er valo de 

médi as eram 

inter valo de 

ma~ ores que 

confiança 

menores que 

confiança 

o li mi te 

cal cul ado 

o 1 i mi te 

cal cul ado 

Grupo 3: .4queles que est.av.3.m dentro do ~ntervalo LIIC ::- m 

S L.SJ C:. 

~sses r 95t..11 t, aClc)s est .. 3o cCfndellsacll~s na T.3bel a 

solos pelas vár.las técn.lcas. seguldas de uma letra indicando 



65. 

o grupo em que foi classificada Cb para o Grupo 1, a para o 

Grupo 2 e d para o Grupo 3), bem como a sua classificação. 

JUém disso, eslão l,ambém o valor do tesle F, o coeficienle 

de vaI' i ação C CV), a médi a geral, o li mi le i nfer i OI' do inter-

valo de confiança da média geral CLIIC) e o limile superior 

desse mesmo i nler valo C LSI C). 

I nl.er pr ~t.ando-se os r es ul tados OI' i gi nai s ob-

lidos pelo método da resina trocadora de ions e as suas va-

riantes testadas CFeCOH) precipitado e sem agilaç~o), cans
a 

lalam-se que os niveis de exlração de P dos sc~os por lais 

técnlcas sao bastanle parecidos, com uma pequena lend&ncia 

da metodologia de Riu] et alii (1986), proposta para a resi-

na, apresentar-se com valores maiores de P. A elimlnação da 

agi t ação do mét.odo OI' J. gi nal da r esi na ocasJ. onou uma pequena 

redução na precisão dos dados CCY = 10,1%), associado a uma 

menor capacidade extratora de P nos solos, em torno de 

40,5"'-':', em relação ao método "oficial" do Inslituto .6..gron6-

mJ.co do Estado de São Paulo CRAIJ et GLiL, 1985), da ordem 

de 8,7% (C\I). 

Not.a-se que a met.odol ogi a do DaneI -FeC OH) 
• ~ 3 

Ccom agitação), semelhante à técnica descrita por t-1ENON et 

olit C1989b), mostrou-se com um CY na ordem de 20,2%, o qual 

pode ser conslderado relatlvamente elevado. e demonstrando 

éllna varlação alea'tórla do método, eVldenciando a necessJ.dade 

-FeCOH) (sem agltação), mos
:3 

trou-se promlssor nas anãllses estatistlcas CTabelas 5 e 7). 
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Lal vez por ter si do conLrol ado por sua di .fusão no solo 

CVOLKWEJSS ~ COREy
1 

), ou seja, o parâmeLro di.fusão pode Ler 

governado a disponibilidade do elemenLo . 

. 4 hi póLese .for muI ada por VOLKWEJ SS ~ COREY" 

para explicar o bom desempenho dessa técnica, por LraLar-

-se de um méLodo capaz de simular mais adequadamente a ação 

das raízes das planLas no solo, daí a ext.ração do P com o 

papel -FeC OH) pr opor ci onar i a um mai or í ndi ce de di sponi bi -
3 

lidade de P dos solos para as plantas. 

Todavia, os resul Lados de P exLraido pela t.éc-

ni ca i ndi car am a necessi dade de i ncr emenLar a quanLi dade do 

elemenLo reLirado pelo pa p el-FeCOH)3' o que LeoricamenLe pode 

ser melhorado e corrigido pelo aumenLo da super.ficie de con-

taLo do papel -FeC OH) com o solo, devi do a ação de cont.i nua 
3 

deposição de P na sua superfície e promovendo proporcional-

ment.e a depressão do P da sol ução. 

o criLério de classi.ficação em grupos, de Leo-

res de P exLraídos dos solos CLraLamenLos), apresenLados na 

Tabel a 7, quando se a vaI i a i sol adamenLe dos par âmeLr os da 

pl anta pelo mét.odo de i nter valo de confiança C 5%), não per-

miLe aprofundar-se na discuss.30 sobre o assunLo. Dai, a 

necessidade de aplicar tal t.écnica nos parâmetros da .plant.a 

C Tabel a 8). 

j 
VOL}{'PlElSS. s .. ,}, & COREY. R,H. ]\·1etodo de extroção de i6sfDTO de solos con-

i rolado por d,íusôo f'oro o·v·oltor suo dísponÍ-bil,dode paTa os plantas. 

TTOl:>olho apresentado no .:18" Relln,ôo Brclsll.elcra dE>' Fer·ti.11dode do solo, 

G!_,lQropart ~ .2~.J8B. 



T""b<;>1a 8 _. ValorG's m';'dios obtidos para os parâmetros da planta, 6'm MS 6' P nas 

parles a';'rea, subterrânea e inteira, resultados do uso de inlerva-

10 de confiança. 

~lt)MERO MS Cg/VA.SO) P ABSORVI DO (mg/V ASO) 
DO 

SOl.O PARTE PARTE PLANTA PARTE PARTE PLANTA 
AÉREA SUBTERRÂHEA IHTEIRA AÉREA SVBTERRÂHEA I HTEIRA 

----_._----~._~---- , --~~ .. __ ._-------
01 51,89 b 33,34 b 8'3,23 b 46,10 b 23,34 b 69,44 b 
02 6,79 a 7,54 a 14,33 a 2,'39 a 3,08 a 5,67 a 
03 9,72 a 10.48 a 20,19 a 6,80 a 7,59 a 14,39 a 
04 6,24 a '3,22 a 11,46 a 3,12 a 3,92 a 7,04 a 
05 37,08 b 24,00 b 61,08 b 23,79 d 9,34 d 33,13 d 
06 39,15 b 24,00 b 63,15 d 29,09 b 14,40 d 43,49 b 
0'7 16,74 d 14,70 d 31,44 d 12,66 a 8,82 a 21,48 a 
08 9,39 a 14,66 d 24,05 a 12,21 a 9,10 d 21,30 a 
09 18,87 d 19,19 d 38,16 d 27,51 b 1 '3,89 b 43,39 b 
10 7,94 a 8,75 a 16,69 a 6,06 a 9,2'3 d 15,31 a 
11 19,87 d 21,41 b 41,28 d 16,94 d 13,57 d 30,51 d 
12 13,25 a 12,81 a 26,06 a 14,23 d 13,43 d 27,66 d 
13 23,78 d 15,94 d 39,72 d 16,65 d 10,28 d 26,93 d 
14 34,21 b 22,27 b 56,48 b 28,93 b 18,79 b 47,71 b 
15 19,80 d 18,60 d 38,40 d 23,31 d 17,46 b 40,77 b 
16 1.1,19 a 8,65 a 19,83 a 10,20 a 6,23 a 16,43 a 
17 31,54 b 31,39 b 62,93 b 31,80 b 20,23 b 52,03 b 
18 28,21 b 26,02 b 54,23 b 33,85 b 17,59 b 51,44 b 
19 9,10 a 7,36 a 16,46 a 10,66 a 3,68 a 14,34 a 
20 18,77 d 15,54 d 34,31 d 19,97 d 9,99 d 29,96 d 

--~-----_._~. _._-------------~--- --"~--

1-1 É DI A 20,03 17,08 37,54 19,05 11,69 31,31 GERAL 

"'''' "'* "'* *'" *'" ** VALOR F 28 20 21 37 24 28 

LIIC 14,8 13,3 28,0 13,4 9,0 22,9 ( mg) 

LSIC 27,0 20,9 47,0 24,7 14,4 39,9 ( mg) 

CV( %) 22,6 19,4 16,5 32,9 29,7 32,0 

Médio" "''''guidoB por letra .. di"li.nla'" p",rl .. ncem à grupo .. d .. i.nl .. rvalo .. di.f .. r .. n-

~e.;. ao nível d .. '.':Jl'6 d ... probabili.dad ... , 

Si.gni.fi.cahvo a il'6 no t .. ,.,t .. r. 

OI 
~l 



eg. 

4.1.2. Teores de fósforo e os parâmei-ros da plani-a 

.'!:;dol-ando-se ai nda o cr i tér i o de cl assi f i cação 

em grupos, ai-ravés do ini-ervalo de confiança em relação às 

médi as ger a.i s do ensai o C Ta.bel as 7 e 8), ver i f i cando-se o 

nível de coincidãncia de mesmo intervalo entre o P extraído 

e o P absorvi do pel as pl antas, constata-se a segui nte se-

qu~ncia em nGmero de ocorrãncias decrescenles no seni-ido de 

H SO 0,5N, 
2 4 

resina CIAC). resi na C FeC OH) ). 
3 

H SO 0,05N, 
2 4 

Mehl i ch ou "Car 01 i na do Nor te", r esi na (sem agi lação), pa-

péi s-FeC OH) sem e com agitação, respectivamente CTabela 9). 
3 

Os tratamentos 02CAQ-1), 03CTE-1), 04CPA-1), 

10CCb/Li) e 19CPVa-3) apresentaram valores de P exi-raído 

pelos diversos métodos abaixos de LIIC, inserindo-se ao gru-

po de bai xo t·eor de P nos solos. 

Os t r a t-ament os 01 C PVa -1). 09C LR-1 ). 1 4C LR-3) , 

1 7C TE-3) e 18C LVe) , obti ver am médi as de P exlr aí do pel as 

diversas técnicas testadas aClma do LSIC, com exceção da re-

sina sem agitação e papel-Fe com agitação, permitindo colo-

cá-lo no grupo de solos de alto teor de f6sforo. 

Os tratamentos OôCPVa-2) e 07CAQ-2) apresen-

laTam médlas de fósforo extraído destes solos pelos vários 

métodos empregados no ensaio que permit.em caracteri.zá-los 

como pertencent.e ao i.ntervalo de confiança central Cmédia), 

Sltuando entre LIIC e o LSIC, com exceção para os métodos da 

rE?Slna sem agltação e o papel-Fe com agitação. 



T;:!bel.a 9- Compar-ação dos intervalos de confiança estabelecidos pela análise 

estaL1sLica para exLraLores químicos e parâmetros de planta. 

1" AI XAS DE I NTERV ALO DE CONFI ANÇA C MéDI A GERAl..) 
j 

NÚMERO DOS SOLOS NO ENSAl O 

01 02 03 04 06 06 07 oe 09 10 11 12 13 14 16 16 17 le 19 20 

Extratoreos de P 

H $O O, 061'1 b a '" a d d d a b a d d d b d d b b lO lO 

" 4 
H

Z
S04 0,91'1 b '" a a a d d d b a b d d b d a b b lO d 

M",hlich b a a lO d d d a d a d b b b d d b b a a 

R~slna CIAC) b a '" a lO d a d b a b d b b d a b b lO d 

R",sin",-F",COH) b lO '" a a d d d b a b d d b a d b b '" '" 
li 

Resina-s/agitação b a a a d d a d b a b d d b a '" b d '" a 

Pa~l-Fe c/agitação b a '" a d da", d '" d b d d a a a d '" '" 

Pl!p"'l -F'eos/agi taçl'o b a a d d d d li b li d d d b li d b b a a 

R0f. Bibliográfica 

g MS/P.Aér..,,,, 

g MS/P.Subterrâneoa 

g MS/Pl",nt", 

mg P/P.Aér",a 

mg P/P.Subteorrân",a 

mg P/Planta 

o. vol.or < LIJ'C fMg>: b 

b '" a a b b d a d a d a d b d a b b a d 

b a a '" b b d d d a b a d b d a b b a d 

b a a a b b d a d a d a d b d a b b a d 

b a a a d b a a b a d d d b d '" b b a d 

b a a a d d a d b d d d d b b a b b a d 

b '" '" '" d b a a b a d d d b b a b b '" d 

vo\or > L...,.xc (m-g>: d LSrc > votor > LIJC. 

N!? DE OCOR~ClA 
DE FAIXAS 00 
EX TRATOR COM 

PADRXO 9IOLOGI CO 

g MS/Pl mg P/Pl 

14 

14 

14 

13 

li'! 

10 

13 

12 

16 

14 

13 

14 

13 

14 

13 

16 

<.J) 
<D 
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Toda vi a, os valor es de P exLr ai dos dos solos de 

númer os SC PVa -2), SC Ver li ssol o), 11 C PV-l), 12C L Va), 13C LR-2) , 

15C TRD, 1 BC AQ-3) e 20C LR-4) não possi bi 1 i lam chegar -se a um 

consenso enlre os vários mélodos, at..ravés da comparação dos 

inlervalos de confiança em relação à média do ensaio. 

Enlret..anlo, para encont..rar-se a metodologia de 

maior coincidência nest..es casos, lorna-se necessário avaliar 

o comport.ament.o da produção de maléria seca e a absorção de 

P das pl anlas, que se encont..r am condensadas nas Tabel as 8 e 

9. ~)alisando a produção de mat..éria seca das plantas coloca-

da sobre os Lrat..ament.os 05, 08, 11, .12, 13, 15, 16 e 20, no-

La-se uma lend&ncia, em grande part..e dos dados, de uma m=-

lhor explicação da respost..a biológica pelos mét.odos de H SO 
:2 4. 

O, 05N, H SO 0,5N e r esi na C 1.b...C). Todavi a, os t.rat..ament.os 05 
2 4, 

e 12 Liveram um comportamento das plantas em produção de t<lS, 

que não f oi expl i ca do pelo P do solo por qual quer ext.r a t. or . 

Para a absorção de fósforo pela part..e aérea e 

total das plantas, const.at..a-se um desempenho ruim dos extra-

t.ores, principalme.nte nos t.rat.ament..os 06, 08 e 15. Todavia, 

os result.ados de absorção de f6sforo na parLe subt.errânea da 

planta mosLram uma concordância com as soluções diluídas de 

ácidos fort.es CH SO 0.05N e Mehllch) e a resina. 
2 -1 

Na Tabela 9 consLaLa-se alnda uma pequena su-

Derlorldade dos m~Lodos de H SO 
;;' 4. 

O.05N e Papel-Fe sem agi La-
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Na Tabel a .1 0, ver i fi ca -se que os solos .for am 

bem escol hi dos, comprovado pelos di .ferenles polenci ai s de 

for neci menlo de f ósfor o par a as pl anlas , como se nola nos 

resultados de Tukey. Porém, para checar se esse elenco de 

solos ~ suficiente para avaliar os extratores de P testados 

no ensaio, l.orna-se essencial correlacionar os seus valores 

com a resposta da pla.nLa, em produção de MS e P absorvi.do. 

Uma aVêl.l i açâo pr el i mi nar do inlerrelacic.na-

mento entre os t6'ores de P ext-raídos dos solos e a respost-a 

blológica, pc.d6' ser visuêl.lizada através do nível de correla-

çâo Cr) entre eles. 

o nível de correlação dos diversos 

extraLores d6' P com o desenvolvim6'nlo do v6'get-al e a absor-

çâo do 6'lement-o pelas plantas foi baslant-e razoáv6'l CO,60 a 

0,92), conJor m6' ~ possi v6'l obser var na Tab6'l a 11. 

Nestes r es ul tados , 

sup6'rloridade dos mél e,dos de H SO O, 05N , 
2 4 

uma 

Mehlich, 

p6'qu6'na 

resi na 

(] AC) e DaDel -FeC OH) (sem 
• • 3 

agi taçâo) em r 6'1 açâo às demais 

de delermlnaçâo Cr ou R) e da ordem de 0,70. Com um 

encontram-se os 

t"?.593dos lia. reSll12 CC'lIl FeCC)H) e sem agit.a.çâo. 
3 

J 1 nl Ve.L de 

p01S 

c'"), !=)r(~""'T.3."\/f:?lment~e per(::Jeu-,se 



Tabela 10 - Resul~ados de análise de parãme~ros de plan~a C~es~e F), em rela

çao aos solos es1:,·udados e a comparação de médias en~re si CTukey). 

rIÚf1ERO 
[YJ 

SOLO 

HS Cg/VASO)1 2 
P ABSORVI DO C mg/V ASO) 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

11 
12 
1 :3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

MÉDIA 
GERAL 

VALOR F 

Tuk:ey 
C 5~D 

CVC'!-D 

PARTE 
AÉREA 

PARTE 
SUBTERRÂNEA 

3,95 a 
2,42 gh 
2.25 hi 
1,76 i 
3,61 abc 
3.e>6 ab 
2.81 efgh 
2.23 h.i 
3.08 bcdef 
2,4e, fgh 
2,99 cdefg 
2,58 efgh 
3,14 bcde 
3,53 abcd 
2,69 efgh 
2,41 gh 
3,45 abcd 
3,10 bcde 
2,19 hi 
2,93 de.fg 

2.86 

.. IHI. 
28 

0,57 

5~5 

3,50 a 
2,02 e.f 
2,22 de.f 
1,65 f 
3,17 abc 
3,17 abc 
2,68 bcd 
2,61 cde 
;~, 92 abc 
2,17 de.f 
3,00 abc 
2,55 cde 
2,76 bcd 
3,09 abc 
2,92 abc 
2,15 de.f 
3,44 a 
3,27 ab 
2,02 ef 
2,74 bcd 

2,70 

"'''' 20 

0,66 

6,1 

PLANTA 
INTEIRA 

4,41 a 
2,93 ghi 
2,93 ghi 
2,40 i 
4,12 abc 
4,14 ab 
3,44 cdefgh 
3,13 e.fgh 
3,56 bcdefg 
3,03 ef'ghi 
3,69 bcde 
3,26 defgh 
3,66 bcdef 
4.04 abc 
3.64 bcdef 
2,98 .fghi 
4,14 ab 
3,88 abcd 
2,81 hi 
3,53 bcdef 

3,49 

"'''' 21 

0,68 

4,8 

PARTE 
AÉREA 

PARTE 
SUBTERRÂNEA 

6,80 a 
1,62 1 
2,59 jkl 
1.93 kl 
4,87 bcde 
6,16 ab 
3.54 fghij 
3.48 ghij 
3.99 efghi 
2,68 ijkl 
4,20 defgh 
3,84 efghij 
4,47 defg 
6,07 ab 
4,82 cde 
3,05 ijl<: 
5,46 bcd 
5,14 bcde 
3,23 ghijl<: 
4,41 defg 

4,12 

•• 37 

1,32 

8,0 

4,64 a 
1,23 9 
2,29 deí'g 
1,76 fg 
3,27 cd 
3,79 abc 
2,97 cde 
2,95 cde 
3,58 abc 
2,88 cde 
3,77 abc 
3,66 abc 
3,34 bcd 
4,37 ab 
3,59 abc 
2,46 de.f 
4,52 a 
4,49 a 
1,94 e1'g 
3,15 cd 

3,23 

.-24 

1,10 

8,5 

1 Dados de motérlCl S9C a re-ceberam t ronsformoçõee em Inc x>; 
7. _r---' 
~~a.dos de- fósforo acumuletdo (basl!!f' SJ9'CO> re-ce-beorom transformaçã.o em " x ; 

slgntftcottvo a 1% no t&ste Y. 

PLANTA 
INTEIRA 

8,82 a 
2,03 j 
3,46 ij 
2,62 ij 
5,87 bcde 
7,24 abc 
4,63 efgh 
4,56 ergh 
6,10 bcde 
3,94 19hi 
5,65 bcdef 
5,06 defgh 
5,54 cdefgh 
7,48 ab 
7,10 abc 
3,92 .fghi 
7,09 abc 
6,83 abcd 
3,77 ghij 
5,42 cdefg 

5,33 

•• 28 

1,86 

8,2 

'~J 
[v 



Tabel a 11 Nível de correlação Cr) entre a resposta da planta, em mat.éria 

seca e absorção de fósforo, em relação aos t.eores çlo element.o em 

solos, .3tr.3vés de vá.ric:·s métodcIs testados, 

EXTF'f·;,TOPE:::::: DE P 

H::::::O 0,05N 
2 4 

H::::::O 0,5N 
2 4 

Mehlic:h 

Pes.i na <: I ,ê;C) 

R.'esi na FeC OH) 
,3 

R.'esi na s,·"agi t .. 

Par.e] -Fe c /i'lgi t . 

Papel-Fe s/aqit. 
-------

'* 

H/;,TÉPI A SEC,ê; 
( g/\//::'.50) 

PARTE PLP-J"T,ê; P,óPTE 
AÉPEl:>' SUBTEPP.6.NE,l\ (TOTAL) 

* 'li! ""'li! 0,733 O, 82e. 
.... lI< ** O,Ô3:? 0,ô99 

-<11* ""'''''' 0,778 0,77e, 

. """'" *"'" O. e3l 0,7e,l 

'** ** O,elO 0,747 
** ""'* 0,68e 0,8:24 
'** 1ti·iIi 

O. 1'''.46 (;, 675 

""* ** 0,747 0,751:1 

0,765** 
** 0,7:37 

** 0,769 

** 0,e76 

0,651""'* 

""'* 0,730 

""'* o,e·f~;2 

(),748""'* 

** 
Signihcotivo g '5:0;; clt;> r·rol:-.(lh'lide>de no \.,>5Ie t, 

Si9ndicQti.vc· ('1 j.9~ de prol:-·al::.didade nr. teste t. 

FóSFORO ABSORVIDO 
(mg P/vas.o) 

P,l\RTE 
AÉPEA 

** 0,746 

** 0,713 
. ** 

0,780 

** 0,685 

** O, t'j86 
~ ~.-.** U, 7f:;.Çi 

* 0,649 
"IE* 

0,721 

PARTE PLANTA 
SUBTERRÂNE.ê; <: TOT.l\L) 

-!li * ** 0,921 0,783 
** ** 0,826 0,736 

0,859 -!li * 0,781 *-!II 

** ** 0,886 0,734 

0,890 
-!II-!II 

0,720 
-!II-!II 

0,871 -!li * 0,780 ** 

** *-!II 0,781 0,6e.8 

0,782 *-!II 
0,718 -!li * 

"l 
W 
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~2. Avaliaç~o da porcentagem de variação (r 2
) da respos-

ta a fósforo explicada pela ànálise 

elemento e argila dos solos 

dos t.eores do 

A efici&ncia de qualquer método pode ser indi

cada pelo nível de variação Cr
2 

ou P
2
), expressa em porcen-

tagem, da resposta a fósforo pela planta associada com o pa-

râmetro de P no 'solo (PAI J, 1978). Tc·davi a,. a si mpl es ava

liaçã,o da resposta ao fósforo da planta pela parte aérea nem 

sempre possibilita diagnosticar o comportamento real do ve-

getaI. Em relação à absorção de fósforo, admite-se que não 

somente os fatores do solo envol vi dos CCMl~LA 

Si'\NT}\'~A, 1983) , mas t .3.mbém as caract.eríst.icas da pl ant.a 

C B/\.R'BER, 1979), desLac-3.ndo-se, entr e el as, a densi dade, com

pr.lmento e ativ.ldade das raízes que condicionam a intensida-

de de absorção de P CC.l1Bl\LA, .1 979). Em virtude de tais 

aspect,c.s, a,val i ou-se no ensai o o desenvol vi mento da par 1.-e 

s ubt er r àne·a (r ai zes) das pl ant as, vi sando estabel ecer -se a 

resposta dessa parte do vegetal ao fósforo dos solos. 

L~?ntre os fatores que afetam a d.lsponibi.lldade 

de fósforo no solo. o fator quantidade é o mais .Importante 

<.: r;UN.l1..RY ~ SUTTON, .1 967: BACHE ~ ROGERS, .1 970; D.4LAL '~ H.4LLS-

\NORTH, .1 976; RiU J, .1 978) . 

TodaVla, Outl'OS aut.orf?s. entre eles B.bJ-lIA FI-

LH<) e I C/ I. : L (.1 983), SI LV.I\ C.1 990) e MUNI Z <:.1 983) r el a tam que 



75. 

relacionado à porcenLagem de argila do solo, o que ser á 

uLilizado como criLério auxiliar, visando melhor explicar a 

% de variação (r
2

) da resposta da planta ao fósforo. Esse 

inLerrelacionamenLo existe entre a text-ura (% de argila) e a 

di sponi bi 1 i dade de P nos solos, aval i ada pelos di versos 

métodos de ext~ração do el emento e por parâmet..ros da pl anta, 

como se pode consLatar aLravés das correlaç5es na Tabela 12. 

Nota -se amai or sensi bi 1 i dade dos extratores H SO O,5N, 
2 4. 

resina CIAC) e as suas variantes, e o H SO 0,05N à textura 
Z 4 

do solo, observado pelos coeficientes de correlação maiores. 

Este nível de sensibilidade do método da resi-

na, já foi anteriorment.e observado por SILVA (1990), em re-

lação ao fator capacidade, na avaliação da disponibilidade 

de P em solos do Cerrado. 

4.2.1. Resposta em produção de MS da planta 

Posterior ao emprego de correlaç5es simples 

en- ti e os teor es de P do solo e a pr odução de NS da pl anta, 

procedeu-se determinação de equaç6es lineares e quadráticas 

entre essas variáveis, visando encont.rar os modelos que per-

predi zer a partir do t.eor de "P di sponí vel .. pelos 

vários métodos a resposta em matéria seca, das partes aerea. 

subt-errànfo"'a e planta int-eira. 

na 

Esses result~QDS indicam que a icaçâo do fósforo do solo 



L=.bpJ a 12; F,'f:"'Slüta(:lc'~,3 das correlaçc,es elltre a textura dos solos (expresso 

pela % de argila) com os m~todos de extraçio de f6sforo do solo 

,ô=' r',õll" 2.JIlS' t r os da t::>1 an ta, a tr a vês do tes te t. 

VI\PI /\VEI S /\ ;:-,~EPEI'1 CORRELACIONADAS 
C:OH A ~,~ DE ARGI LA 

Ext l" a 1:ores F' do solo (ppm P) 

H :S~O O. O"",l'J 
:2 ,;I. , 

H S.(l O. '"é,je·1 
7. 4-

1'1ehJ j ch 

F'p:'3 i n21 (I ;\C) 

Ppsi, .na .', FeC OH) 
:3 

F~·\~.Y~j r),~~ --s /' ;) 9 i t:-) ç ã. () 

Papel/Fe c/agitação 

F';"'l Df?.1 /Fe s /aqi tação 

Par~llletros da pJanta 

q "8t~l"Ja seca/parte aérea 

9 matéria seca/parte subterrânea 

9 ma têI' i:'1 sec a/pl an t.a 

n19 F/p'OIr t. (? aér ea 

mg P/parte subterrânea 

mg P/planta (total) 

fi. <;3. nél() S19n'tli.cotL\/o no teete- t. 

COEFI C1 El'HE DE 
CORRELACÃO C R) 

0.384 

0.517 

0.162 

0.550 

O. 482 

0.515 

0.196 

0.359 

0.393 

0.394 

0.493 

0.499 

0.573 

0.573 

TESTE t de STUDENT 

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA 
( PROBABI LI DADE) 

10% 

2% 

n. s. 

2% 

3% 

2% 

n. s. 

10% 

10% 

2% 

2% 

2% 

10% 

10% 
--,J 
ai 



Tabela 13 - Avaliação da porcenlagem de variação Cr z) da resposla em maléria 

seca da planla a fósforo explicada pela análise do element.o em 

solos, pelos vários mét.odos lest.ados e associado ou não à 

argila. 

Y. de 

PARAMETROS USADOS NO 
HODELO MAIS AJUSTADO 

AOS DADOS 

EXTRATOR DE 
P 

H SO 0.051'1 
Z 4 

H SO 0.051'1 
Z " 

H SO 0.51'1 2 

Z " 
H SO 0.5N 2 

;Z " 

}.Jehl.i ch
z 

t1ehl i ch Z 

Resina CIAC)z 

Resina CIAC)2 

Resina FeCOH)2 
::I 

Resina-FeCOH)2 
3 

Resina-s/agit.ação 

Resina-s/agitação 

Papel-Fe-c/agit.ação 

Papel-Fe-c/agitação 

Papel-Fe-s/agitação 

Papel-Fe-s/agilação 

... 

ARGILA 
CX) 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

" .. "slgntftcaiivo a ~~ de probabitldade 

;lSi.gndi.coti.vo a 1~ de probobi.tldade 

Dodos trons f ormados em I n r )( ) ; 
ZOados transformados em -l-)(~. 

PORCENTAGEM DE VARIAÇÃO EXPLICADA PELOS 
PARÂMETROS 9 MATÉRIA SECA NAS PARTES DA 

PLANTA/VASO! 

PARTE PARTE PLANTA 
AÉREA SUBTERRÂNEA (TOTAL) 

•• ... •• 55 60 57 
~ 20 7 •• •• "' . 61 80 64 

•• •• •• 48 58 53 22 •• :14 8 •• •• 62 72 61 
•• •• •• 56 58 53 

8 :19 23 •• •• •• 54 87 75 ... •• •• 51 67 56 
p •• 11 2 •• •• 60 78 58 

•• •• •• 48 59 52 
•• 10 14 10 •• "'. 58 73 52 
•• •• •• 56 68 53 - 1 1 ~ •• •• •• 55 69 59 
• •• • 36 56 36 

1~ 1~ 17 •• •• "'. 51 71 53 

"'. •• •• 52 53 48 
3 •• 14 10 

55·· •• 67 58 

no tersler y; 

no tester Y; '-J 
'-J 



Todavi a, avaliando-se C.JS valores de 
z 

r 

78. 

para a 

produção de MS na parle subt-er râne.a e os leores de. P exlraí-

do dos solos, ver i fi ca-se uma pequena super i or i dade das 

l.écni cas da resina com e sem agi lação, da ordem de 67 a 68%, 

em r el ação aos demai s métJ)dos C r:2 < 60%). 

Na Tabel a. 13, para a produção de MS, na pl anla 

i nleira, constala-se um desempenho ligeiramenle superior 

para extratores ~ base de soluç5es de ácidos diluídos e as 

técnicas com resina, em relação ao emprego de papel-FeCOH:> 
;3 

com e sem agitação. 

Quando se inclui a % de argila (falor capaci-

dade) em associação ao teor de P extraído para explicar a 

porcentagem de varlação de resposta da planta, em 

matér i a seca, ob-leve-se uma sensl vel mel hor a no ní vel de 

interpretação do modelo multivariado. 

Pela análise dos valores de 
z 

r de produção de 

matéria se.ca na parte aérea e tolal da planla com diversos 

ex'lrat-ores, nota--se um nível maior de e.xplicação do fe.nôme-

no, pelo aume.nto deste coeficiente com a inclusão do parâme.-

tro textura (/~ argila), de.staca.ndo o melhor de.se.mpenho dos 

extr at 01' es ael dos em si, o mesmo c·cor r e.ndo no conj unto de 

Quanto ao 

CC>!1:port.3.me.nto dos extratores na parte subterrânea das plan-

tas, métodos 

"78~r~), t~(?!Jl i ch (8"7~~·;) e H :;0 C) 'I ly5N (8()~>-';) !-"")ara f?xpl i car a ~ 
2 -4 

t ext ur a (x) 
2 

do solo. Esses 
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resultados indicam que a avaliaçâo da parte sublerrãnea da 

pIanla propiciou maior capacidade discriminalória no esludo 

de exlralores de P dos solos. O pior coeficienle de delermi-

naçâo para os modelos foi oblido com o uso do papel-FeCOH) 
3 

com e sem agilaçâo. 

4.2.2. Resposla em absorção de P nas planlas 

Considera-se que a quant.idade de f6sforo que 

a planla absorve reflet.e a disponibilidade desse elemenlo no 

solo C RAI J, 1 978 ~ CARl1.LA ~ S.f:V\IT.bJ-~A, 1983). 

o ní vel 

absor çâo de P pelos component.es da pl anla ao el emenlo no 

solo, alrav~s dos diversos m~lodos de exlraçâo de fósforo na 

análise de lerras, foi baslanle razoável (29 a 81%), confor-

me ~ possí vel obser var -se na Tabel a 14, ou ai nda, em r-epre-

senlaç~o gr-áfica nas Figuras 2 a 16. 

Os r- esul lados de P absor vi dos na par le aer ea 

das plantas, demonslr-am a superioridade dos m~todos de 

Mehl~ch, res~na e com Fe (57%) em comparaçào aos demais, co-

mo se verlfica nas Figuras 4 e 5. Com um nível de e.xr::,licaçào 

(['2) 191..13.1 em c.3pac1dade de preVlsao d3. respost.3 da parte 

aerea da p1a.nt.a, 

r eS.l lIa 

encontram-se o H SO O,5N (57/~), 
2 4 

e um pouco 

sem . t :' 3g1 '. açao H SO 
2 4-

O,05N 

t~J 1 i daàe c-Je 



TabeJ.a 14 - Avaliação da porcentagem de variação Cr 2
) da resposta em conteú

do de fósforo absorvido na plant.a ao elemento explicada pela 

anál.ise do mesmo em solos, pelos vários métodos testados e asso

ciados ou não ~ % de argila. 

PAR;~METROS USALIOS NO 
MODELO t>1AI S AJ UST Af)O 

AOS DADOS 

PORCENTAGEM DE VARIAÇÃO EXPLICADA PELOS 
PARÂMETROS mg P ABSORVIDO NAS PARTES DA 

PLANTA/VASO 1 

EXTRATOR DE 
P 

H 50 0l05N 
Z <I 

H SO 0105N 
2 <I 

H SO 
Z <$ 

H SO 
Z 4-

O,5N
1 

O,5N
i 

Mehlich
1 

Mehlich 1 

Resina CIAC).l 

Resi. n<'l C J AC) 1 

Res l na FeC 011) i 
;} 

Resi na ~-Fe( 011) 1 

'" Resina-s/agitação 

Resina-s/agilação 

Papel-Fe-c/agilação 

Papel-Fe-c/agilação 

Papel-Fe-s/agilação 

Papel-Fe-s/agit.ação 

ARGILA 
(%) 

Não 

Sim 

Não 

<"" .>.1 m 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Si m 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

PARTE 
AÉREA 

•• 55 

"'. 61 

.'" 57 
•• 63 

57"'''' 

"' .... 64 
JIf'" 

57 

"'''' 60 
JIfJlf 

57 

"'. 58 

"'''' 48 

"'''' 55 

29
ns . '" 51 

34· 

•• 51 

PARTE PLANTA 
SUBTERRÂNEA (TOTAL) . .... •• 75 54 

•• •• 80 64 
•• .... 

71 59 

72"'''' "'. 60 

.'" "'''' 69 54 . .... ..... 
81 76 

•• "' . 78 62 ..... •• 78 62 
JIfJlf JIf. 

77 54 

.'" .'" 78 61 

68"'''' •• 54 

"'. "'. 69 59 
• 30

ns 
40 

"' . "'. 71 53 

'" • 44 48 
•• '" 67 57 

---------------~---------------------------------

n5 
.nõo ~lgnL fLeat i., VQ; 

...... Signiftcottvo a ~% d .. probabi.lidad .. no l .. "l .. JT; 

Signdicativo a 1% de probabili.dade no teste F; 

1 Dados t ransl ormados f"Im f-;;-, 

'~ 
!., .. / 
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y 2.7938 + O.0604.X (r2 0.5474***) 

7,00.---------------------.... ... 

6.00 -------- .----

2_00 -----.--... 
'_001-------------

0,00 L,--,-~~~~~~~r_rr"rr_r~~~~~~~~~..,..I 

1.00 11.00 21.00 31.00 41.00 51.00 
6.00 16.DD 2fiOO 3ôJX) 46.00 5ô.f)() 

H2S04 - 0.05/11 (pçx-n P) 

Figura 2 - Representação gráfica da resposta da planta em 

conteúdo de f ósf or o absor vi do na par te aér ea ao 

el ement.-o ext.r aí do do solo pelo H SO O, 05N. 
2 4, 

y 1.3872 + 0.3833.X (r2 0.5730***) 

~00r--------------------------.... 

7.50 l-------------------------~ 

fioo ---.--------"'"---------------~~~ 

1.50 A. ----------_._---_._--

0.00 
3.1 5.1 7.1 9.1 11.1 13.1 

4.1 S,1 a1 10.1 12.1 
!-l2:S()4 - Ü.!:JN W,:xn P) 

-------------------------' 
Figura 3 - Representação gráfica da resposta da pl-3_nta em 

cc'nteúdo de f.Ssforo absorvldo na parte aerea a 

ra12 quadrada do elemento extraído do solo pelo 

H SO 0,5N. 
2 4 
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r---------------------------------------------_______________________ ~ 

y 1.3439 + 0.6461.X (r2 0.5720***) 

7.00r----------------------, 

6.00 

5..00 ----.--.-------.... -------;0.----------. 

... 
4_00 

200 ----- "'------.--------_. __ ._ ........... _ .. -... _._--.... _------_ .. -

uJOI---------

0.00 'TrrTTl""<TTTTTTTTT"T"T"rrrrrncrnTrTTTTTTTrrnI"TTlTrTTTTTTT..,J 

2.00 3,00 4.00 5.00 6.00 7.00 
2.50 3.50 4.5/) 5.5D 6.50 750 

~1eHCh (wn P) 

Figura 4 - Represenlação grárica da resposla da planla em 

conleúdo de rósrol-o absorvido na parle aérea a 

r ai z quadr ada do el ement. o exlr aí do do solo pelo 

exlralor de Mehlich. 

y 1.7371 + 0.5447.X (r2 0.5661***) 

7.00 .----------------------------... :---------, 

6.00 
! 

5.00 r----.... -· .. --Ai.:--------------. --=-------~ 
4.00 L------- ~.-~-.. -----Á.---_l 
"" ~~ ·~~~---·-·-·_-·-.. -·-··------------·----l 
200 1- ......... -.-.. ---.... ---.--------... ----... -----.... -.-.. ---------'-"--"---1 

~ I , no \--------------------.--.... --.------ ----.-.-.-.. - .. ---.-.. -.. - .... -.-----.- '---1 
-o. j I 

0.00 h"'T' , , , ; , , , , I ,"'l"TTi"T"j,,"f'n.-,TT"l'n.TT .... T'~ 
2.00 3,00 4.00 5.00 6 IX> 7.00 aoo 

2.5D 3.50 4.50 5_5D 6.50 7_50 

Flgura 5 - Representação gràflca da resposta da 

conle6do de f6sforo absorvldo na parte 

planla 

raiz quadrada do elemenloextraido do solo 

reSlna trocadora de ic~s. 

em 

a 

pel a 
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y 1.9235 + 1.6025.X (r2 0.3583***) 

7.00r---------------------;.:-1 

6.001----

5.00 

----.----...,.....-=------------i 

200 ---'-- .... 

• 
1.00 -----------.; 

0.00 '-rr-rr"'-'-'rrT-rr....-rrT'TT,-,-,.,..,..,..,..-rr..--rl-rr-rrrT'1CTTTTrTl-r 

0.50 1.00 
0.75 

1.50 2.00 2.50 
1.25 1.75 2.25 

Pq:.ei--SA (w-n P) 

Figura 6 - Represen~ação gráfica da respos~a da plan~a em 

conteúdo de fósforo absorvido na par~e aérea a 

raiz quadrada do elemen~o ex~raido do solo pelo 

papel de filt.ro impregnado com hidróxido íérrico 

(sem agi ~ação) . 

Fi gura 7 

Y 2.1736 + 0.0486.X (r2 :::;; 0.7538***) 

::r ----:--. ---
.... 

3.00 

2.00 :6 

.... ~ 100 t--·------------------·-·-·-·---·------- I 
0.00 li , , ! i i , i \ i i i i ! i , , i ! i , , i \' '''T'''' ! i i , 1 ! ' , 1 , í i i 1 , \ ' , , , I í 

1.00 11.00 21.00 31.00 41.00 51.00 
5.00 16.00 2EiDO 36.00 4f'.JX) 58.00 

H2Sú4 - Ú.G'5N (;:p,,, P) 

Reprf="sent.ação gráfica da resposta da plant.a em 

cont eúdo ele f {:.sfor o absor vi do na par Le subt.er r á-

nea ao elemento ext.raido do solo pelo H SO O,05N. 
Z 4 



Y 1.1555 + O.2927.X (r2 = 0.7096***) 

________________________ ~4~----------~ 

1.00~"---------

0.00 Iwrrmnvrrrmm1"lm'mmrmnTm'l,""",mmmrrmmcrrmmrnmrrrmmrmnmm",,....J 

3.00 4m 5.00 aoo 7.00 aro 9.00 10m 11.00 12.00 13.00 

H2S04 - O.5N <wn P) 

84. 

Figura 8 - Represen~ação grárica da respos~a da plan~a em 

çon~eúdo de r6sforo absorvido na par~e sub~errâ

nea a raiz quadrada do elemen~o e~raído do solo 

pelo H SO 0,5N. 
Z 4 

y 1.1525 + O.4866.X (r2 0.6886***) 

5.OOr-------------------------------------~ 

4.00 

.... 

i.OO 

Figura 9 - Representação gráfica da respos~a da planta em 

conteúdo de f6sforo absorvido na par~e sub'terrâ-

nea a raiZ quadrada do elemento extraído do solo 

pelo extrator de Mehlich. 
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y 1.3253 + 0.4381.X (r2 0.7773***) 

5oor-----------------------------------~ 

4.00 -----------------------~~'--
.... 

1----------------------------4 

ODO~~nT~~nTn<nn~nT~~Tn~~~~7~~ 
2.00 ,., r-,., 3.00 4.00 500 6.00 7.00 8.00 
~ 3.SQ 4.50 5.5D B.5O 7.50 

Resha (j:pm P) 

Figura 10 - Representaçâo gráfica da resposla da planta em 

conleúdo de fósforo absorvido na parte subterrâ

nea a raiz quadrada do elemenlo exlraído do solo 

pela resina trocadora de íons. 

y 1.5613 + 1.2267.X (r2 0.4457***) 

5oor-----------------------------------~ 

4.oo~---------~:- .to 

3.oo~---"Ji.-----------.... --~--------------
2+-~·---.... --.... ---------
1.00 ~------------------------------

! 

I 
0.00 I"" \' "'I"" \""!" t, I t" (I t ("!"" \'" t 

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 
0.75 1_25 1.75 225 

Pa::>6 - $A (pp-n P) 

Figura 11 - Representação gràf~ca da resposta da planla em 

conteúdo de fr::'sforo absorvido na parte subt-errá-

nea a rai= quadrada do elemento exlraido do solo 

pelo papel de r 11 tr o 1 mpr egnado com hi dr óxi do 

f~rrico (sem agitação). 



y 1.5483 + 0.0088.X (r2 0.5401***) 

225,-----------------------------------------~ 

.~ 
'.80 ------.--ilfi.-~~-----.. =--
~A ... 

... 
1.35 __ ..... _____ ---Â.... ___________ ._« ___________ _ 

0.901---------------------1 

0.45\-------------------------4 

0.00 I 1 1 " 'I 1 I "" 1 '\ 

1.00 11.00 21.00 31.00 41,00 51,00 
SJ)Q 15.00 26.00 36.00 4SJ)Q 56.00 

H2S04 - O.05N (pp-n P) 

86. 

Figura 12 - Representaç~o gráfica da resposta do vegetal em 

conteúdo de fósforo absorvido na planta inteira 

ao el emento ext.raí do do solo pelo H SO O,05N. 
2 4 

y 1.3345 + O.0571.X (r2 0.5891 ***) 

225,------------------------------, 

1.80 /----«""'---
~ ..... 

1.35 ~ÁL.-«----«-.. -.--.-----_-... -.------------

1'" 

! 0.90 -i ----.---

1 

Figura 13 - Representaçào grãf~ca da resposta do vegetal em 

a r ,,"-J.::: qU30r aca do e1,,,,,menLo extr aí do do solo 

pe10 H :~() 
2 4 

0,5N. 
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y 1.3448 + O.092.X (r2 0.5418***) 

225r---------------------------------------~ 

A ... 

1,00 ---A---------~.,.,-=-.. -~:::::-.-----------

1.35 ___________ .. __ ..A. _________ .. _____________________ _ 

... 

0,90 

Q.oG 1-------------------------------1 

O~~~~~~nTnT~rrnTIT~nTnT~~Tn~~~ 
200 3.00 4,00 5.00 6.00 7,00 \ 

2.5D 3.5D 4.50 5.50 B.5D 7.50 
I-.llif:h (ççrr. P) 

'--------------' 

Figura 14 - RepresenLação gráfica da resposLa do vegeLal em 

cc;.n+A:?údo de fósforo absorvido na planta i nLeira 

a raiz quadrada do elemento extraído do solo pe

lo ext-rat-or de Mehlich. 

y 2.2896 + 0.6907.X (r2 0.6201 ***) 

9,00 r--------------------------------~ 

1-----------=.-.-----""'---------------------

I 
",00 ,_'" '00 350 ,.00 :;,:,':7;,,"',;)800 &"" ",,, '50 800 I 

L.............. ______ .~~~ .. ________ ... ~ _______ .. _______ ~ __ ._. ____ ._. _____ .. ___________ 1 

Figura 15 - Representaçào gráfica da respDsta do vegetal em 

cc~teÚdo de iósioro absorvIdo na planta inLeira 

a raIZ quadrada do elemento extraído do solo pe-

la reSIna trocadora de ions. 
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y 2.3958 + 2.2052.X (r2 0.4835***) 

9.00 

7.50 

15:: fioo 

? 

j 
À 

... 
1.50 

0.00 t ( 1 f t t t • ("1 

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 
0.75 125 1.75 2.25 

Pcp6 - $A (wn P) 

Figura 15 - Represen~aç~o gráfica da respos~a do vege~al em 

conle6do de fósforo absorvido na plan~a in~eira 

a r ai z quadr ada do el ementa exLr aí do do solo 

pelo papel de fi 1 tro i mpregnado com hi dróxi do 

f&rrico (sem agi~aç~o). 

Quando se in~roduziu o paràme~ro Lex~ura (% de 

argIla), o qual esLá intimamente relacionado com a capacida-

de lamp~o (ou faLor capacidade) de P dos solos, nos modelos 

mul~ivariados para predizer a respost.a em absorção de P, na 

parte aérea da planta, ao elemen~o no solo, constatou-se uma 

melhora SIgnIficativa na capacidade de previsão dos modelos 

a !-"Yar t i r dos valores de extração do H 50 O,05N, 
2 4 

papéis-

FeCOH) com e sem agitação e Mehlich. 
3 

Resultados SImilares 

for am obt.l dos B.4CHE C :1970) , LIma mel hora 

. ., 
a c (.."")11:-;1 c1E...=?,r açac, 15-0.1.:3.d.3 dos valores de P SObJ9 

determInado pelo m&todo da resina. 
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o ~rabalho de CAMARGO et alii (1974) indica 

que a argila é o principal fa~or envolvido na adsorção de P 

em solos do Est.ado de São Paulo, o que explica a sua par~i-

cipação na disponibilidade de P. 

Em relação ~ absorção de P na par~e sub~err~-

nea das plan~as, verificou-se um aumen~o generalizado nos 

coeficien~es de de~erminação (r
2 

ou ~2) das equações ma~emá-

~icas mul~idimensionais estabelecidas com a inclusão do pa-

r~me~ro % de argila. mos~rando um nivelamen~o (1'2) nas solu-

ções ácidas e as técnicas da resina. 

Em seI eção de mé~odos de ex~r ação de P dos 

solos existem outros critérios adicionais para auxiliar a 

interpret.ação da dIsponibilidade do elemento além da tex~ura 

c ~.-;; de ar gi 1 a) , ~ai s como a aci dez e teor es de cal' bono 

CKOCHAN et ai. i. i, 1982; PAI] et aL i i, 1982; GRANDE et aL i i , 

1985), sendo a possivel par~icipação des~es outros par~me-

t.ros adicionaIs discu~idos posleriormen~e. 

A avaliação conjun~a dos parãme~ros intensida-

de e quantidade (representados pelo P ex~raido pelos mé~o-

e capacidade (relacionado com a argil a) na 

capaCIdade de preVIsão da absorção de f6sforo do sc~o pelas 

pi a.ntas, ver.l f 1 C ou -se a super i or j dade dos mét odos r eSl na 

CIAC) C78%) e as suas variantes CFeCOH) e sem agitaçãc0 com 
3 

H 50 (1, 05N (80~'~) e l-1ehl i ch 
2 4 

C81%). em relaçào ~ parte subterrânea da plant.a. 

TodaVl a. c's métodos de extração da resi na 

(IAC). H SO 0.05N e Mehlich Ja mostravam uma boa capacidade 
2 .;\ 
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de pr evi são da absor ção de P (l'39 a 78:'~), na par Le subLer r â-

nea da planLa, anLes de considerar-se a % de argila no mode-

lo. como podemos observar nas Figuras 8, 9 e 10. Não obsLan-

Le, os resulLados dos mét_odos papéis-FeCOH) com (40%) 
3 

e sem 

agi Lação (48%) e a resina sem agiLação e (FeCOH) ) 
3 

com 68% 

não f oram Lão pr c'mi ssores, como se ver i fi co. na Fi gura 11 e a 

Tabela 14. o coeficienLe de deLerminação Cr
2

) da resina 

C ll);.C), um pouco mai or em r el ação ao de Mehl i ch, esLá de 

acordo com praLicamenLe Loda a liLeraLura consulLada. E 

quando se submeLer am os coei' i ci ent.es médi os de ambos os 

métodos obti dos em mai s de uma dezena de ensai os ao t.esLe L, 

consLaLou-se a maior ef i ci ênci a da resi na Lrocadora de 

âni ons, ao ni vel de 5% de pr obabi 1 idade. 

Em ensaios de campo em solos no Estado de São 

Paulo, onde se comparou a eficiência da resina (I AC), 

[v1ehlich e H SO O,05N para as culturas do milho C16 ensaios) 
:2 4 

e do algodão (28 ensaios), noLa-se a constante superiorida-

de do método da r esi na sobr e os demai s, como pode ser ver i -

f i cado pelos t.rabal hos de RAl J et al i i (1984) e RJ>..l J et ai i. i 

(1985), respecti vament·e. 

Pc~ ouLro lado. quando se analisaram os dados 

2 
r em r espe,st.a à absorçào de p pela pl ant.a 

pr 1 nc.: - pa.l mente consi der ando-se no modelo mul L1 var 1 ado o 

parâmetro text ur a C "fat Dl' capac1dade"), o exLrator de 

}.lehlich surpre- ende com o seu melhor desempenho. 

o nível de expllcaçào da resposta da absc~ção 

de- fósforo na pJ"-:'.nta lnt.elra ao eJement.o analisado no solo, 
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obt,endo r esul tados f' a vor á vei s para os extratores resina 

(1.4C) (Figura 15) e H SO O, 5N (F i gur a 1 3) , 
2 4-

em re1 ação aos 

outr eIS mélodos, como Mehl i ch C Fi gur a 14), H SO O,05N CFigu-
2 4, 

r a 12) e o papel -FeC OH) sem agi t,ação C Fi gur a 15). Segundo 
:3 

HOLFORD (1 ~~80), o extrat-or de Hehl i ch é i nsensí vel ao Lampo-

namenLo do solo. FREIRE et alií (1979) discutiram uma apli-

cação pr á ti ca de, a par ti r de "p di sponí vel" pelo extr a t,or 

de Mehl i ch e c onsi der ando a por cent-agem de ar gi 1 a, chegar -

-se-ia à recomendação mais precisa de adubação f'osf'at,ada, 

conf' i r mando os r esul tados i nser i dos na Tabel a 14. 

Todavia, a adição de adubos fosfatados no solo 

pr ovocar i a uma modi f i cação no teor de "p di sponí vel" pelos 

ex"Lralores, Ei'm mui las vezes, na razão inversa do conteúdo de 

argi 1 a alr i buí do à exaustão do extrator para argi 1 a CTHOMAS 

~ PEASLEE, 1973~ KM~PRATH ~ WATSON, 1980), 

4.3. Avaliação da % de explicação CR
z

) da resposta bioló-

gica~ considerando agrupamento de solos mais homogé-

neos em tEi'xtura 

A rEi'lação entrEi' a disponibilidade P nos solos 

Ei' o cont-Ei'údo de argila foi lnversa, cc,mo verlficaram THOM.l\S 

t PEA::,:::LEE C 1973), qUEi' pc,der 1 a ser expl i cado como sEi'ndo a 

quant,idade de P lábil inversamEi'nt,Ei' proporcional a capaci-

dade tampão dos solos C HOLFORD, 1980), 

HOLFORD (~ r-t4 TTI NGLY (1 97(3) c ons t a t ar am t_ambém 

melhoria na variação ae P absorVldo pela planla, explicada 



por paràmetros de quantidade e intensidade pela consideração 

do poder tampão potenci al de f'ósf'oro. 

Então, vi sando mi ni mi zar es te ef ei to do poder 

tampão potencial de fósforo dos solos, procedeu-se um agru-

pamenlo destes em decorrência do fator capacidade, através 

do par âmetr o % de ar gi 1 a e es tabel ec endo doi s gr upos mai s 

h.c.mogêneos de solos, isto é, solos mais arenosos (argila % < 

20) e mai s ar gi 1 osos (ar gi 1 a ,.~ > 20), vi sando subdi vi di r em 

doi s gr upos com menor efei to de text-ur a e mesmo númer o de 

dados. 

4.3.1. Agrupamento de solos arenosos (argila % < 20) 

{) ní vel de correl ação dos di versos extratores 

com o desenvol vi Jllent o do vegetal e absor ção de P nas par tes 

aér ea, subter r ánea e tolal pel as pl antas f oi el evado C 0,70 a 

0,90), conforme é possível observar na Tabela 15. 

Em termos de correlação de produção de matéria 

seca com os extratores, verificam-se resultados semelhantes 

entre os diversos métodc,s testados. Com nível de correlação 

um pouco mais alto encontra-se o método da reSIna sem aglta-

çao. 

f,; correlaçao entre c's teores de "P dIsponível" 

do solo, c,btldo com os diversos extratores. com a absorção 

de P nas partes da planta mostra uma ligeIra superIoridade 

de mét ode da r eSl na (I AC) e um bom desf?mpenho das sol uç óes 

3cidas (f.jehlich, H::>O O,05N e H SO O.5tD e da resina sem 
2 4 2 4 
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agi Lação. O pior coericienLe de correlação roi obLido com o 

uso do papel de riltro impregnado de FeCOH) com e sem agi-
3 

tação. 

Quando roram analizados os coericientes de 

cc~relação CR
2

) a parLir de regressoes polinomiais C1 2 e 2 2 

graus) enLre a produção de matéria seca nas partes distintas 

da pl anta ao rósroro do solo C Tabel a 15), que roram extr.aí-

dos pelos diversos métodos, veriricou-se uma explicação da 

ordem de 76 a 82% dos resul Lados obti dos pel as t.écni cas de 

papel de filtro impregnados com FeCOH) com agi Lação, 
3 

sem agi "l.ação e H SO 
:z 4 

O,'3N. Com valores de 
2 

r um pouco 

para a resina C71%), como se verifica na Tabela 15. 

resina 

menor 

A inclusão do fator capacidade, no modelo re-

presentado ps·l a por cent.agem de ar gi I a, ocasi onou um aumento 

no poder pr edi t.i vo das equaç ões , mas um nivelamenLo da 

eficiénCla dos métodos, devido a maior parLicipação desse 

primeiro faLor na disponibilidade. 

Tal fato pode ser parcialment.e explicado pela 

pr esença em solos ar enosos de menor capaci dade tampão de P 

nest es C BECKETT 't., WHI TE, 1964), o que condi ci ona amai or r a-

cllidade das plant.as em absc~ver f6sforo do meio. 

Com a introdução do parãmetro % de argila dos 

solos nos modelos mult.lvarlados. const.at..ou-se um incremento 

na porcentagem de variação (r
2

) da resposta na produção de 

matéria seca nas partes da plant.a. 



Tabela 15 - Nível de cc~relaçâo (r) enlre a resposla da planla. em mal~ria 

seca e absorçâo de f6sforo, em relaçâo aos teores do elemenlo em 

agrupamenlo de solos arenosos (argila < 20%), com auxilio de vá

rios m~todos lestados, atrav~s do lesle l . 

. _." ..• --_.,--.-._._,_ .. _----_ .. _-----------------------------------

EX TPATORE:;'; DE P 

H 50 0,05N 
7. ,~ 

FI SO O, SN 
2 1-

Hf?hl i. ch 

Resi na <: I AC) 

Resina FeCOH) 
3 

Resina s/agito 

P."Ir,~?l -Fe c /ag1 t. 

Papel -Fe s /a.gi t. 

P.6RTE 
AÉREi\ 

."' ... 0.717 
411411 

0.733 
** 0.745 
411411 

0.7E.J. 
*411 

0.684 
*411 

0.852 
** O. t517 
** O. {39S 

MATÉRIA SECA 
Cg/VASO) 

PARTE PLANTA 
SUBTERRÂNEA C TOTAL) 

...... 
0.772 

411411 
0.778 

411411 
0.785 

411411 
0.799 

411* 
0.732 

** 0.871 
* 0.674 
* 0.711 

0.725"'* 
*411 

0.785 

** 0.748 
** 0.752 
** 0.589 
** 0.855 

* 0.530 

* 0.685 
.. _.--------_. __ ._. __ .. _--- -----------------_. 

-<I< 
-<l<4IfSi.gnd\cedtvc. o ~% de probobiltdode no teste t. 

Signi.f\cotivc' o :1% d", probobihdade no teste 1. 

FÓSFORO ABSORVIDO 
Cmg P/vaso) 

PARTE 
AÉREA 

** 0.741 
** 0.809 
** 0.783 
** 0.822 
** 0.752 
li! * 

0.807 
* 0.632 
li! 

0.592 

PARTE PLANTA 
SUBTERRÂNEA C TOTAL) 

** ** 0.893 0.801 
** ** 0.853 0.818 
** ** 0.917 0.843 
** ** 0.884 0.844 
** ** 0.874 0.785 
** ** 0.875 0.885 
** ** 0.753 0.738 
** ** 0.876 0.727 

<D 
>t>-



Tabela 16 - Avaliação da porcentagem de variação Cr z) da resposta em matéria 

seca da planta em agrupamento de solos arenosos (argila < 20Y.) , 

em íace ~ análise da terra. 

PARÂMETROS USADOS NO 
MODELO MAIS AJUSTADO 

AOS DADOS 

EXTRATOR DE 
P 

H SO O,05N 
z '" 

H SO 
z " 

H 50 
7. '" 

H 50 

O,05N 
z 

0,5N 

° 5N
z 

I z '" 
Mehllch2 

Mehlich,z 

Resi na C I AC) Z 

R8'slna CIAC)z 

Resina FeCOH)z 
<I 

Reslna-FeCOH)z 

'" R8'sina-s/agitação 

R8'sina-s/agitação 

Papel-Fe-c/agitação 

Papel-Fe-c/agitação 

Pap8'l-Fe-s/agitação 

Papel-Fe-s/agitação 

... 

ARGILA 
C%) 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

* .... 5 i ~nifiçoi ivo o !:IH de pr obobitidode 

5 i gniftcot í. vo o 1 H de p r o b o bilidode 
1 , 

Dado" t.ronsformodoe .. m 1,.'1<X>; 
,zpodoe tron"formodoe .. m -r-;;-'. 

PORCENTAGEM DE VARIAÇÃO EXPLICADA PELOS 
PARÂMETROS 9 MATÉRIA SECA NAS PARTES DA 

PLANT IVV AS0
1 

PARTE PARTE PLANTA 
AÉREA SUBTERRÂNEA (TOTAL) 

"'''' "'''' "'''' 52 69 59 

81 "'''' 90 "'''' 88 "'* 

"'''' "'''' "'''' 76 74 68 

"'''' 91 "'''' "'''' 76 89 

"'''' "'''' "'''' 69 83 73 

"'''' "'''' .'" 69 91 89 

"'''' .- -'" 71 77 72 
",,,, *'" "'* 72 92 88 
*'" "'''' ** 70 73 68 

70"'* 91 -'" 89 ** 

"'- -* *-78 64 68 
"'* "'* -* 78 92 89 
*- *'" 70 '1 I!< 82 73 

92 -- 91 ** 88 ** 

-* -'" 56* 61 56 -- -* 88*'" 63 92 

no i .. "L.. r; 
no te",te r; 

<.0 
OJ 
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Na Tabel a 17, enconLr am-se as por cenLagens de 

var~açao Cr
2

) das respostas em absorção de P nas part.es das 

plant.as em agrupament.o de solos arenosos (argila < 20%), fa-

ce às análises da terra. 

0.05N e papel 

Nota -se a mel hor previ são dos ext.rat.-ores H SO 
:z 4 

de filtro impregnado com FeCOH) com agiLação 
3 

na absorção de P na parte aérea da planta. Com valores de 
z 

r 

ligeiramenLe inferiores para explicar a absorção de P na 

par t.e aér ea das pl ant-as t.êm-se as técni cas da r esi na (I AC) e 

H SO 0,5N. 
Z 4 

Os piores resultados Cr
2

) foram obtidos pela 

resi na sem agi t.ação e papel com FeC OH) sem agi t.ação. 
3 

Todavi a, quando se aval i ou a respost_a em 

absorção de P na parLe subt.errânea da plant.a ao elemenLo no 

solo, consLalou-se uma melhora na capacidade extraLora dos 

métodos H SO 0, 5N, H SO 0, 05N, Mehli ch e resina C I.t\C) , em 
2 4 Z 4 

reI ação à parte aerea do vegeLal. 

CH SO 0,05N, 
Z 4 

H 50 0,5N, 
2 4 

Mehlich), 

Os ext-ratores ác~ dos 

resi na C I AC) mostra-

ram-se super~ores aos demais métodos em eficiência. 

Quando se estabeleceu o nivel de resposta em 

absorção de P na ç~anLa (toLal) ao elemenLo no solo, chegou-

-se a super i or i da de da r esi na C I .~C) se,br e as demai s t.écni-

cas, concordando com a rev~são oe R.l1JJ (1978). Enl.reLanto, 

quando se ~ns-erlU no:,:. modelos- o "fator capac~dade" (~/; de 

3.r gl 1 a), ocor r eu um nl vel ament o da F'r evi são dos méLodos. 



Tabela 17 - Avaliação da porcentagem de variação Cr
2

) da resposta em absor

ção de lósloro pel a pl anta em agrupamento de solos arenosos 

(argila < 20X) , " , em lace a anal~se da terra, 

PARÂMETROS USADOS NO 
MODELO t-1Al S AJUSTAD<) 

p..oS DADOS 

EX TRATOR DE ARGILA 
P CX) 

H SO 0,051'1 Não 
2 4 

H SO °1 05N Sim 
:2 4 

° I=)N
1 

H SO Não 
::;>; 4 I" 

-- ~ I' H SO UI ~-:,t·-· Sim 
:2 4 

Mr"?hl i cl/ Não 

t-1ehJ .i. cl/ Sim 

Resjna (II\C)l Não 

Resina (I AC) t Sim 

Resina FeCOH)l Não 
iJ 

Resi na -FeC OH) j Sim 
'" Resina-s/agitação Não 

Resina-s/agitação " . ..>lm 

PapeJ-Fe-c/agitação Não 

Papel-Fe-c/agitação Sim 

Papel-Fe-s/agi-tação Não 

Papel-Fe-s/agitação Sim 

• •. ,/S:igni.ficr:;>t ivo Cl ~% de- p r o babilidade-

si.gniflcat ivo a 1% de probabilidade 

1pado.':"I transformados etm ~, 

PORCENTAGEM DE VARIAÇÃO EXPLICADA PELOS 
PARÂMETROS mg FóSFORO ABSORVIDO NAS PARTES 

DA PLANTA/V /!SOl 

PARTE PARTE PLANTA 
AÉREA SUBTERRÂNEA (TOTAL) 

"'. •• •• 75 83 69 

•• •• •• 91 86 76 
•• •• •• 67 73 69 
-l!I. •• •• 92 78 85 
•• -l!I • •• 58 83 78 
•• •• •• 92 84 89 
•• •• .... 

68 77 89 

•• •• •• 93 78 94 
•• •• •• 62 73 84 
•• • .* 

92 78 89 
•• 55· •• 56 68 

•• • "' . 93 77 87 
•• •• • • 76 72 69 
•• •• •• 92 81 81 

52* • •• 50 68 
•• 78· •• 92 95 

no teste Y' , 
no t"st" Y; 

lO 
--...] 



4.3.2. Aqrupament.o de solos mais argilosos (argila) 

20%) 

.D.. ef'iciência dos e)<~rat.ores de P em solos mais 

argilosos (argila > 20~~) pode ser analisada pela por cent.agem 

de 
. .~ .. 2 

varlaçao (r da respost.a em produção de mat.ãria se-

ca e P absorvido at.ravãs de correlaçâo ent.re est.as var i ável s 

do solo e da plant.a. que se encont.ram nas Tabelas 18 e 19. 

Aval i ando-se o ní vel de cor reI ação entre os 

ext.rat.ores t.est.ados e a produção de matãria seca nas par t.es 

aereas e subterrâneas das pl ant.as, constat.a-se a superio-

ridade dos mãtodos resina CIAC), H SO 
z .;I 

0,05N, Mehlich e o 

papel de filtro impregnado com FeCOH) 
3 

sem agi taçâo em 

comparaçáo aos demals, comc· se ve na Tabela 18. 

Nestes resultados, verlficam-se alnda valores 

de correI açâo um pouco abaixo para os ext.ratores res.l na sem 

agltação e reSlna com FeCOH) 
3 

na ordem de 0,62 a 0,80. 

Os pl0res níveis de correlaçâo com a produção 

de matãr.la seca das ç~ant.as foram obtidos pelos ext.r ator es 

H $0 0.5N e papel de filt.ro impregnado com FeCOH) com 
2 .;I 3 

ag1 -

lação e na ordem de 0.50 e 0.20, respectivamente. 

Est.abelecendo-se as equações pol i nom.l a.l s para 

o fósforo 

Estes 

2 
r 

das 

l.HT! 



Tabela 18 - l'Hvel de cCoI-J-elação (r) pntre a resposta da planta, em matéria 

seca e os cContpódo de f6sfc~0 absorvido, em relação aos teores do 

e1pment.o em agrupamento de solos mais argilosos (argila> 20%), 

c()m auxílio dos vários mét.odos test.ados, através do teste t. 

-------------------------------------------------------------

EX TR/\TORES [/E P 

H ::;0 0,051'1 
2 .;1 

li ::::0 O,5N 
z .t 

l'1ehlích 

ResJna C I !-\C) 

Rpsina FeC ()l-D 
:3 

Resina s/agi t_ 

Par'ei -Fe c/agi t. 

Papel --F'e s/agi t. 

ns 
"*N&O sl_gni f 1. cai t vo ; 

MATÉRI A SE<.:A 
Cg/VASO) 

P ,b.R TE PARTE PLANTA 
AÉREl~, SUBTERRÂNEA ( TOTAL) 

"'* """" """" 0,915 0,915 0,922 
li! 

O,513
ns 

0,515
ns 

O,eOl 

** ** 4I!* 0,915 0,848 0,875 
*-JII -JII"" """" 0,879 0,839 0,867 

"""" *"" """" 0,755 0,791 0.753 
* -JII* * 0,61A 0,800 0,673 

0,361
ns 

0.173
ns 

0,22f3
ns 

** *-JII ""* 0,887 0,908 0,910 

**SLgnliLcali_vc, a ~:>6 de probabilidade no teste t; 

Sl-gni,ftcnl,vc:- o 1:>6 de probal;;tltdode no teste t. 

FóSFORO ABSORVIDO 
Cmg P/vaso) 

PARTE PARTE PLANTA 
Jl.,ÉREA SUBTERRÂNEA C TOTAL) 

""* """" "" 0,825 0,950 0,753 
* * "" 0,e52 0,708 O, :;·58 
** ** ** 0,846 0,910 0,766 
-JII* ** *"" 0,799 0,931 0,704 

"""" *"" * 0,768 0,899 0,549 
** -JII* * 0,736 0,848 0,659 

O,327
ns 

0,375
ns 

0,296
ns 

"""" ** ** 0,799 0,954 0,748 

(D 
<O 



Tabela 19 - Avaliação da porcentagem de variação Cr 2) da resposta em matéria 

seca da planta em agrupamento de solos arenosos Cargila > 20Y~, 
em face ~ análise da terra. 

PARÂMETROS USADOS NO 
MODEL.O MAl S AJUSTADO 

AOS DADOS 

PORCENTAGEM DE VARIAÇÃO EXPLICADA PELOS 
PARÂMETROS g MATÉRIA SECA NAS PARTES DA 

PLANTA/VASO! 

EXTRATOR DE 
P 

H SO 0,05N 
2 4 

H SO °/05N 
2 4 

H SO 2 
2 " 

O,5N 

H SO o,5N
2 

2 " 
Mehlich 2 

Mehlid/ 

Resi na C I AC)2 

Resi na C I AC)2 

Resina FeCOH)2 
<1 

Resina-FeCOH)z 
:3 

Resina-s/agitação 

Resina-s/agitação 

Papel-Fe-c/agilação 

Papel-Fe-c/agitação 

Papel-Fe-s/agilação 

Papel-Fe-s/agitação 

na 
'" não si.gni. f i. cal i. vo; 

ARGILA 
C%) 

-----
Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

PARTE 
AÉREA 

•• 82 
•• 83 

41 n5 

54
ne 

"'. 81 
•• 83 

75 •• 
"'''' 77 
... 

59 
... 

50 
• 45 

'" 54 

19
ne 

57
ns 

79 
...... 

•• 82 

•• Si.gni.fi.cat ivo a ~~ d .. pr obabilidad .. no t .. 6l." Y; 
1Si.gndi.cativo O 1~ de probobili.dode no teste F'; 

Dados t rone f ormado6 em In ( x ) : 
2 _,..---' 

Dados transformado!'! emr x . 

PARTE PLANTA 
SUBTERRÂNEA C TOTAL) 

•• •• 82 82 
•• •• 92 85 
• • 57 50 

'" 52ne 51 
"'. 81·· 79 

•• •• 85 81 
•• •• 80 79 

.'" "'. 88 80 .... 
55'" 69 

•• • 80 65 .... ... 
58 55 

•• 50n
!!l 75 

23
ns 

19
ne 

37
ns 

39
ns 

.... "'. 82 83 
•• .... 

88 83 

;-> 

() 

Õ 
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Toda vi a, a í ncl usão do par âmeLr o .'Y. de ar gi 1 a 

C Lerlura) nesses modelos mat.emáLi cos ocasi onou mai or pro-

ximidade das eficiências dos e~raLores enLre si. 

19, a maior 

EnLreLanLo, como pode ser observado na Tabela 

efi ci ênci a dos ext.raLores com H SO 0,05N, 
2 '" 

Mehlich, resina CIAC) e papel de filLro com FeCOH) sem agi-
3 

Lação, em explicar a respost.a da planLa em matéria seca foi 

mant.ida e mesmo com a inclusão da % de argila. 

Quant.o ao nível de correlação Cr ou R) ent.re a 

respost.a da planta em absorção de P e o t.eor do element.o 

erlraído do solo, observa-se o melhor desempenho dos méLodos 

H SO 0,05N, Mehlich, 
2 4 

r esi na sem agi t.ação e papel-FeCOH) 
3 

(sem agit.ação), na ordem de 0,75 a 0,95. 

Na Tabela 20, encont.ram-se os resultados de r
2 

obt.i dos pelos exLr ator es e c ompr ovam as Lendênc i as dos valo-

res variáveis de correlação com o fósforo absorvido pelas 

part.es aérea, subt.errânea e plant.a int.eira. 

o ní vel de expl i cação dos modelos para prevêr 

a absorção de P a parLir dos exLrat.ores H so 0,5N e papel-
2 4, 

reCOH) com agitação foi sensivelment.e ampliado, consideran-
3 

do a ~~ de ar gi 1 a como par âmetT o compl ement.ar, embut.i ndo des-

se modo o fator capacidade nesses modelos. Todavia, a inclu-

são da ~·Ó de argila (fat.or capacidade) em associação aos va-

lores de P extraído dos solos (fator quantidade) teve aumen-

tada a capacidade de previsão da resposL3 em absorção de P, 

com maior ênfase na parte subterrânea, quando se analisou o 

agr upamento de solos mai s ar gi 1 osos (ar gi 1 a > 20%). 



Tabela 20- Avaliação da porcenlagem de variação Cr z) da resposla em absor

ção de fósforo pela planla em agrupamenlo de solos mais argilo

sos Cargila > 20%), em face a análise da lerra. 

PARÂMETROS USADOS NO 
MODELO MAl S AJUSTADO 

AOS DADOS 

EXTRATOR DE ARGILA 
P CU) 

Não H SO O,05N 
2 " 

H SO 0,05N Sim 
Z " 

H SO 0,5N i Não 
Z '" 

H SO O,5N i Sim 
Z " 

Mehl i cl--/ Não 

Mehlich
1 

Sim 

Resina CIAC)! Não 

Resina C I AC)1 Sim 

Resi na FeC OJD 1 Não 
a 

Resina-FeCOH)! Sim 
" Resina-s/agilação Não 

Resina-s/agilação Sim 

Papel-Fe-c/agilação Não 

Papel-Fe-c/agilação Sim 

Papel-Fe-s/agilação Não 

Papel-Fe-s/agilação Sim 

ne 
• nõo signi f i CC1t i. vo; 

PORCENTAGEM DE VARIAÇÃO EXPLICADA PELOS 
PARÂMETROS mg FóSFORO ABSORVIDO NAS PARTES 

DA PLANTA/VASO! 

PARTE PARTE PLANTA 
AÉREA SUBTERRÂNEA (TOTAL) 

•• •• •• 66 88 87 
•• •• •• 58 92 86 
•• •• • 44 66 60 

50·· 70· 63· 

•• •• • 71 85 63 
•• •• •• 71 88 70 
•• •• •• 70 88 65 
•• 92·· •• 70 66 
• 80·· 62·· 59 
• 82·· • 59 63 
• •• 49ne 53 75 
• •• 51· 57 76 

36n ,., 28
ns 

32
ns 

52
ns 

44
ns 

45
ns 

• •• • 69 88 53 

59· 89·· 55· 

•• Si gnifi caL ivo C1 ~)IIII de pr obabilidC1dEO no tei5te F; 

Signifi.cC1tivo C1 1)l1li de probC1biLidC1de no teste F; 

1pado", trC1n,.,formC1doe em r;:;--. 

I-.> 

O 
[\) 
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A idéia de que o fat.or quant.idade era forneci-

do pelos extrat.ores químicos mais enérgicos como soluções de 

áci dos for t.es, enquant.o que ex~rat.ores menos energét.icos 

davam idéia do fat.or int.ensidade, já era conhecida por 

WIKLft~DER (1950). A maior import.ância dos fat.ores quant.idade 

e/ou i nt.ensi dade na di sponi bi 1 i da de de P nos solos foi bem 

evi denci ada pelos tr abal hos revi sados por RAI J C 1 978), mas 

de acordo com BAHIA FILHO et alii (1983), MUNIZ (1983) e 

SILVA (1990), é necessário i ncl ui r outros fatores, como 

sugere o uso do fator capacidade representado pelo parâmet.ro 

C!<, de argila, ou ainda, a participação mais efetiva do fator 

di fusão obti do pelo método de papel -Fe( OH) 
;3 

( VOLKWEISS 

.1 
COREY, ); NENON fi't ai i i , 1989b) ocasionando, sem dúvida 

um aumento sensível na exat.idão da diagnose da disponibili-

dade de P nos solos par a as pl ant.as. 

4. 4. Aval i ação de par âmet.ros compl ement-ares do solo em 

auxílio à previsão da respost.a biológica ao fósforo 

Consi dera-se que a absorção de fósforo pel a 

pl ant-a e o seu cr esci ment-o em mat.ér i a seca est.ão pr i nci paI -

ment.e rel aci onados à quanti dade do el ement.o no solo, mas 

exist.em out.ros fat-ores que interferem nest.es processos bio-

lógicos. Os dados foram submet.idos aos cálculos de diversas 

j 
VOLKWEISS, S .. J. 11< COREY, R.B. Método de extração de fósforo de solos CO) 

trola.da por dtfusão para o"\.·'oltar sua di.sponibili.dade para as planta, 

Trabalho apresentado no .1S la Reuni.ão Brasi.lei.ra de Fertil~dade do Sol, 

O u a r a p o r l. 1 98 B . 
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r egr essões , envol vendo t.odas as var i á vei s medi das no solo, 

Para avaliar as variáveis que podem complement.ar a capacida-

de de previsão da absorção de P da plant.a, empregou-se o 

coericient.e padrão CCP), propost.o por MALLoWS C1973). 

o CP de Mallows é cal cul ado para t.odas as pos-

síveis combinações de parâmet-ros em diversas regressões e, 

~egundo o aut.or, o mel hor modelo é aquel e onde t.al coefi-

cient.e for o melhor possível C MftLLoWS , 1973). 

Os dados de produção de mat.éria seca na plant.a 

i ntei r a no ensai o for am anal i sados est.at.í st.i cament.e com o 

auxílio do CP de Mallo\lifS (Tabela 21), verifica-se que uma 

série de parâmet.ros auxiliares interferem nesta diagnose, 

t.ai s como o t.eor de pot.ássi o (K), de magnési o (Mg) , aci dez 

t.ot.al C H+AL) , soma de bases C S), capaci dade de tr oca (T), 

sat.uração de bases (\/'Y,,), densi dade de T. F. S. A (dTSFA), cál-

ci o (Ca), pH em água C pHC H O)) , 
2 

pH em solução da Cacl 0,01M 
2 

CpH CaCl ), mat.éria orgânica (MOX) e argila C/.), 
2 

Os parâmet.ros complement.ares que influiram na 

eficiência das soluções ácidas (H SO 0,05N, H SO 0,5N e 
2 4 2 4 

Mehl i ch) par a di agnost..i car o "P di sponí vel" par a a cana -de-

-aç6car foram relacionados à reação solo. t.ais como a acidez 

tot.al CH+11L) , soma e sat.uração de bases (S e V"~), e CTC CT). 

lü ém da i nfl uênci a da aci dez do solo, ocorre o e1' ei t.o da va-

r i abi 1 i dade nas t ext ur as dos solos, mensur ados anter i or ment.e 

pel a por cent.agem de ar gi 1 a dest.es, ou ai nda, aval i ada pela 

densidade de terra fina seca no ar CdTFSA), CUJos parámetros 

ref1 etem o "fat·or capaci dade" C poder tampão) na di sponi bi 1 i-
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dade P nos solos. A influ&ncia da acidez para a diagnose do 

«fósforo diponível" no solo já foi ant..eriorment..e usada com 

relat..ivo sucesso por FUZATTO ~ CA\lALERI (1955) para predizer 

a respost..a do algodoeiro, em colaboração ao "P erlraído" pe-

lo H SO O,05N à adubação fosfat..ada. 
2 4 

Ps t..écnicas com o emprego da resina t..rocadora 

de íons e do papel de filt..ro impregnado de hidróxido férrico 

foram influenciadas pela r;:?ação do solo, mas t..ambém pelo 

teor de mat..éria orgânica presente, o que se assemelha com os 

resul tados obt..i dos por GRANDE et aL i i (1985) para o ext..rat..or 

de Mehlich em cult..ivo de arroz irrigado. 

o mét..odo de resina t.rocadora de íons CIAC) foi 

a única técnica que não teve a t..ext..ura dos solo como 

parâmet..ro complement..ar importante no modelo. 

Para aval i ar o i ncrement..o na capaci dade de 

pr evi são dos modelos em decor r &nci a da i ndução de novos pa-

râmetros, devem ser comparados os coeficient..es de determina-

ção Cr
2

) entre a resposta em matéria seca da planta com o P 

extraído e a argila C~~) CTabela 13), após incluir as demais 

variáveis CTabela 21). 

o ganho em pontos percentuaJ.s na previsão dos 

modelos decrescente no sentJ.do dos extratores papel 

de filtro impregnado com FeCOH) 
:3 

com e sem agitação, resina 

(sem agi t-ação e FeC OH) 
:3 

precJ. pi tado) , H 50 
:z 4 

O,5N, H SO 
2 4 

O,05N, 1 esi na C 1 AC) e Mel":ll i ch, que obt-i ver a.m os vaI 01 es 

22, 19 e 11, 



Tabela 21 - Avaliação da porcentagem de variação Cr z) da resposta em matéria 

seca pela planta inteira Cg/vaso), em relação a análise do ele

mento extraído pelos vários métodos e associado a outros parâme

tros do solo. 

VARIÁVEIS DA REGRESSÃO MALLOWS 

PARÂM. PRI NC. 
CEXTRATOR P) 

Hz SO" O} 05N 

H SO O,5N 
z " 

Mehlich 

Resina CIAC) 

Resina com 
FeCOH) 

lJ 

Resina sem 
agitação 

Papel -FeC OH) 
. t ~ a com agl açao 

Papel-FeCOH) 
sem agitaçã03 

PARÂMETROS 
COMPLEMENTARES 

K, Mg, H+Al, S, T, VC%) , 
dTFSA e Ar gi 1 a C Y.) 

pHCH O), pHCCaCl ), K, 
Ca, À+Al, T, VC%3, dTFSA, 
Argí 1 a CY..). 

K, Mg. H+Al, S, T e VCY..) , 
dTFSA e Argi 1 a CY.) 

M. O. O~), pHCH O). pHCCaCl ), 
2 2 

K, Mg e T 

M.O.CX), pHCH O), pHCCaCl ), 
Ca, Mg, H+Al,zS, VC%), dTFSA 
e Ar gil a O".) 

M. O. CY.), Mg, H+Al, S, T, VCY') , 
dTFSA e Argila CY') 

M.O.CY.), pHCH O), pHCCaCl ), 
z 2 Ca. Mg, H+Al, T, dTFSA e 

Argila C~.) 

M.O.C%), pHCH O), pHCCaCl ), 
2 2 Ca, Mg, H+Al, dTFSA e 

Argila C~') 

VALOR 
F 

6,58 •• 

6,18 
.... 

7,76 ...... 

.... 
5,80 

4,93·· 

.... 
5,78 

.... 
6,45 

.... 
4,93 

RZ 

CY.) 

85,55 

87,30 

87,47 

77,19 

87,15 

83,86 

87,76 

87,15 

Cp(1) 

7,83 

9,17 

7,47 

5,21 

10,98 

7,22 

8,99 

10.98 

1 co .. fi cieonL.. podrQo d.. Moltoveo (cp); 

Zpif .. r .. nça .. ntr .. o valor do Cp d .. Molto", .. lO o núm .. ro d .. parSm .. Lroe .. nvolv~dc>e 
.lilo mod .. to ojustodo (p>; 

Signiftcativo a J% d .. probabitidad ... 

Cp-p 
(2) 

-2,169 

-1,827 

-2,531 

-2,793 

-1,023 

-2,779 

-2,006 

-1,023 

f-> 

O 
(]I 
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Por out.ro 1 ado, a aval i ação dos dados de ab-

sorção de P na pl ant.a i nt.ei ra no ensai o f'oi analisada 

est.at.ist.icament.e com o auxílio do CP de Mallows (Tabela 22), 

onde se t.est.ou uma série de parâmet.ros auxiliares. 

Not.a -se que os t-eor es de "P di sponí vel" pelos 

ext.r a t.or es áci dos, r esi na (I AC) e o papel de f' i 1 t.r o com 

FeC OH) <I (sem agi t.aç ão) for am basi cament-e i nf' 1 uenci ados pel.as 

condições de pH CH O ou CaCI O,OlM) do solo, o que demons-
z z 

t.ra uma est.reit.a relação ent.re a absorção do element.o pelo 

veget.al com a aci dez (MALAVOLTA, 197e. e RAI J, 1987). 

Os ext.rat.ores H SO 0,05N e a resina (IAC) e 
Z 4 

com Fe(OH) precipit.ado, most.raram ser independent.e o pro
<I 

cesso de absorção de P pela plant.a da t.ext.ura dos solos. 

Os mét.odos do H SO 0,5N, papel com FeCOH) 
Z 4 <I 

(com agit.ação) e resina sem agit.ação foram relacionados com 

a aci dez (r eação) dos solos, mensur ados pelos par âmet.r os 

T, S, Ca , Mg H + AL e V( ~~) . 

o i ncr ement.o em pont.os percent.uai s na capaci-

da de de previsão dos modelos (r
2

) para a absorção de P pela 

pl anta, compar ando-se com o P ext.r ai do pelos vár i os mét.odos 

e a ~.~ de argila (Tabela 14) e após a inclusão dos demais 

par ámetr os do solo (Tabel a 22), f oi decr escent.e no sent.i do 

do papel de filtro impregnado com hidróxido :férrico (com 

agi tação), H SO 0,5N, 
2 4 

r esi na com FeC OH) pr eci pi t.ado e 
3 

sem 

agit.ação, papel-FeCOH)a Csem agit.ação), Mehlich, H SO 0,05N 
2 4 

e r esi na C I AC) que obt.i ver am os valor es de 44, 28, 20, 20, 

11,11,10, e 9, respectlvamente. 



Tabela 22 - Avaliação da porcenlagem de variação Cr 2
) da r~sposla em conleúdo 

de fósforo absorvido na planla inleira Cmg P/vaso), em relacão a 

anál i se do el emenlo exlraí do pelos vários mélodos e assoei ado à 

outros parâmelros do solo. 

VARIÁVEIS DA REGRESSÃO 

PAR.l\M. PRI NC. 
C EX TRATOR P) 

H SO O,05N 
2 ... 

H $0 015N z ... 

Mehlich 

Resi na C I AC) 

Resina com 
FeC OH) 

'" 
Resina sem 
agit.ação 

Papel-FeCOH) 
• • ~ <I com aglL-açaO 

Papel-FeCOH) 
sem agilação<J 

f 

PAR.l\METROS 
COMPLEMENTARES 

pHCH O) 
2 

pHCH O), pHCCaCl ), Ca, 
Mg, A+Al, S, T, VC%) , 
dTFSA e Argila C%). 

pHCH O), pHCCaCl ) e 
Argila C%) 2 

pHCH O), pHCCaCl ) 
2 2 

M.O.CY.,), pHCH O), pHCCaCl ) 
;2 ;2 

e Ca 

H+Al, T, ve y.,), dTFSA e 
Argila 

M.O.C%), pHCH O), pHCCaCl ), 
K, Ca, Mg, H+Âl, s, T, ve~.,), 
dTFSA e Argila C%) 

pHCH O), e Argila 
;2 

VALOR 
F 

•• 21,40 

12,72·· 

20,29 •• 

•• 14,44 

10,11·· 

7,21·· 

25,96"· 

10,14 
.... 

R2 

CY.,) 

71,57 

94,59 

84,40 

73,02 

78,31 

80,80 

98,30 

65,53 

MALLoWS 

C 
(f> C (2) 

P p-p 

-4,38 -7,389 

10,04 -1,964 

-0,28 -5,280 

-3,34 -7,337 

3,05 -2,948 

3,86 -4.160 

14,00 0,000 

-2,60 -6,601 

co~ftciente padrão de Matto",s (Cp>; 
;2 
Pi.fer~nça ~ntr~ o vaLor do Cp d~ ManO",5 ~ o número de parQmetros envolvi.dos 

"' .. no modeLo ajustado cp>; 

S\gnificolivo a f~ d~ probabili.dade. 

J-> 

Co 
(ti 
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Alravés do lest.e de Mallows. verifica-se que 

os exlralores resina lrocadora de íons CIAC) e o H SO O,05N 
2 4 

são as lécni cas com menor i nf' 1 ue.nci a de oulros falores do 

solo. 

4.5. Aval i ação comparat.i va ent.re os mét.odos de ext.ração 

de fósforo do solo 

o conheciment.o do nível de correlação enlre os 

t.eores de fósforo extrai dos por doi s mélodos di st.i nlos pode 

ler import.ância práti ca pois, em casos onde ocorre um 

eslrei t.o rel aci onamenlo desles e conlando com uma equação de 

regressão especifica. poder-se-ia predizer o comport.amenlo 

de dados de um exlr a lor qual quer, baseado em valor es de 

oulra melodologia. 

Na Tabela 23 est.ão as correlações enlre os 

diferenles exlrat.ores de P t.est.ados donde se verifica uma 

el evada correl ação entre os ext.ratores com sol uções áci das e 

a exlração com resina. 

o uso das técnicas com papel de filt.ro impreg-

nados com hidróxido férrico com agitação, já evi denci ou 

correlações menores com os demais extratores, o que, mais 

uma vez demonstra os problemas dessa met.odologia. 

Not.a -se ai nda uma variação no coef i ci ente de 

correlação entre os mét .. odos da resina (sem agi tação:J e pa-

pel -Fe( OH) (sem agi t.ação), o que pode i ndi car uma var i abi-
3 

1 i dade de causas desconheci das dentro dessas metodol ogi as, 

que prejudicam as correlações enlre si. 



Tabela 23 - Avaliação do nível de correlação dos teores de fósforo extraídos 

dos solos, obti dos pelos di ver sos métodos test.ados entre si, com 

o auxilio do teste t. 

EXTPATOP H SO H SO "CAROLINA RESINA RESINA RESINA PAPEL-FE PAPEL-FE 
:z 4 2 4 

0,05N 0,5N DO NORTE" CIAC) C/FeCOH) S/AGIT. C/AGIT. S/AGIT. 
a 

---~_._----_ •.. ,,--_._--

** ** ** ** ** ** ** H SO 0,05N 0,899 0,961 
;7. <I 

0,930 0,949 0,884 0,764 0,934 

'llI'llI 'llI'llI 'llI* 'llI* ** 'llI* ** H SO 0,5N 0,899 0,830 0,896 0,937 0,845 0,640 0,856 
2 4 

'llI* ** ** ** ** ** ** "Car01.i na" 0,961 0,830 0,888 0,863 0,816 0,778 0,948 

** ** ** ** ** ** ** Resina CIAC) 0,930 0,896 0,888 0,959 0,855 0,644 0,821 

** ** ** ** ** ** ** Resina-re 0,949 0,937 0,863 0,959 0,916 0,650 0,868 

Resina ** ** 'llI* ** ** ** ** 
s/agi t. 0,884 0,845 0,816 0,855 0,916 0,751 0,697 

Pa.pe1·-Fe 'llI* ** ** ** ** ** ** 
c/ag.í t. 0,764 0,640 0,778 0,644 0,650 0,751 0,788 

Papel-re ** ** ** ** ** ** ** 
s/agito 0,934 0,856 0,948 0,821 0,868 0,697 0,788 

'llI* 
$i.gni ficoti.vo no teste t o 1% de probobilidode. 

.... .... 
O 



.1.1.1. 

Not.-ou-se no ensai o uma i nl er f er ênc i a var i á vel 

da lexlura (X de argi 1 a) dos solos na capaci dade exlralora 

dos métodos (Tabela Porlanlo, visando uma melhor 

avaliação do nível de cor rel ação dos leores de lósloro 

extraídos pelos dilerentes mélodos, procedeu-se o esludo da 

capacidade de exlração das várias lécnicas em decorrência de 

grupos de solos de lexlura mais homogênea. 

No grupo de solos mais arenosos (argila X < 

20) conslalam-se valores de correlação elevado dos diferen-

les mélodos enlre si, na ordem de 0,90, evidenciando que os 

exlralores de P leslados não são problemálicos em solos mais 

arenosos. 

o problema dos ext.ralores de P surgem quando o 

P-lábil ocorre em um solo de mais elevada cêl.pacidade lampão, 

o que frequenLemenle apresenl-a-se em solos argilosos. 

RAI_J et aLii (1984) discutiram um ser~o defei-

to dos ext.ratores ácidos em solos argilosos: retirarem um 

bai xo Leor de lósfor o neste t.i po de solos, pr i nci pal mente os 

1 aLossol os roxos, mesmo em condi ções de supri menlo adequado 

de elemento para as cult.uras. 

Nota -se par a os solos ar gi 1 asas uma mel hor 

correlaçâo entre os mét-odos da resina normal e com FeCOH) 

pr ec~ pi t ado, 

3 

com ()s extratc::.res ácidos m"us d.Iluidos CH SO 
2 4 

O,05N e Hehlich) e o papel de filt.ro .Impregnado com hidró-

xido férr.lco sem 39i-Laçâo, em r el ação às dem3.I s técni cas 

( Tabel a 2:4). 



rabe) a 24 Av.:õdíação do nIvel de correlação dos t.eores de rósforo ext.raidos em 

solos agrupados pela textura C% argila), obtidos pelos diversos 

métodos testados entre si, com auxIlio do t.est.e t. 

---'-'-"~-'"'-"-'--~'--"-'----"'---~------'-----------------------------------

AGRUPAMENTO DOS SOLOS EM FUNÇÃO DA TEXTURA CARGILA %) 

EXTF,:ATORES 
DE P 
SOLe) 

Soluções diluídas 
de ácidos fort.es 

H SO O,05N 
7. 4 

H SO í),5N 
7. 4 

JvJehl. j ch 

Resina trocadol-a 
de .í oos 

Resina CTAC) 

Rpsjna c /FeCOI1) 
3 

Re:s.ína s/2>git. 

Pa de filtro 
i mpn'é'gnado com 
FeCOH) 

3 

Papel-Fe c/agito 

Papel-Fe s/agito 

.... 

H SO 
O~05f1 

li! * 0,968 

0,977 
lI!lI! 

"'* 0,973 
lIHiI 

0,988 
li! li! 

0,932 

.... * 
0,913 

* .... 
0,924 

H SO 
2 4-0,5N 

0,967 

0,955 

0,993 

0,964 

0,934 

0,837 

0,929 

-lIHI,signdi cativo a ~% de probabilidade; 

Signdicat.i.vo C1 j % de probabili.dade. 

SOLOS ARENOSOS C ARGI LA < 20%) 

Mehlich Resina 
CIAC) 

"'''' ** 0,977 0,973 

** 0,955 0,993 
lI!lI! 

0,977 

li! * li! * 0,977 
lI!lI! lI!lI! 

0,986 0,974 
** ** 0,940 0,956 

** .... * 
0,942 0,864 

* li! ** 0,899 0,927 

Resina 
Fe 

li! * 
0,988 

*lI! 
0,964 

lI!lI! 
0,986 

0,974 
lI!lI! 

** 0,919 

* li! 
0,987 

li! li! 
0,920 

Resina 
S/A 

** 0,931 
lI!lI! 

0,936 
lI!lI! 

0,940 

lI!lI! 
0,956 

0,912 
li! * 

** 0,799 
** 0,951 

Papel-F~ Papel-Fe 
C/A S/A 

lI!lI! lI!lI! *lI! 
0,913 0,924 

lI!lI! *lI! * li! 0,837 0,928 
lI!lI! lI!lI! lI!lI! 

0,940 0,899 

lI!lI! lI!lI! lI!lI! 
0,864 0,927 

lI!lI! lI!* li! li! 
0,987 0,920 

** ** 0,799 0,951 

* 0,766 ** 

** 0,766** 

f-> 
I-> 

[\) 



Tabel a 24- - Conti nuação. 

AGRUPAMENTO DOS SOLOS EM FUNÇÃO DA TEXTURA (ARGI LA :!Y.,) 

EX TRATORES SOLOS ARGI LOSOS C ARGI LA > 20~") 

DE P 
SOLO H SO H SO Mehlich Resina Resina Resina Papel-Fe Papel-Fe 

0~05~ 0~m~4 

Soluções diluídas 
de ácidos fOJ-tes 

* 
H SO 0,05N 0,700 

z " * 
H 50 0,5N 0,700 

:2 4. 
** ** t-lehJ í ch 0,972 0,779 

Resina trocadora 

de .íons 

** ** Resina CIAC) 0,947 0,830 
** ** Resina c /FR( OH) 0,913 0,843 

3 
** 0,688* ReS.í na s/agito 0,855 

Papel de fi1 ti-O 

i mpregnado com 
FeCOl-D 

3 

0,471 ns ** Papel--Fe c/agi t. 0,873 
** ** Papel "Fe s /agí t. 0,844 0,729 

ns 
*Néio si.gndi.co\ ivo; 

........ $t gnd i catl.vo a ~96 de probabd.idade; 

si. gni fi. cativo a 196 de> probobilidode. 

** 0,970 
** 0,779 

** 0,930 
** 0,881 
** 0,789 

0,572
ns 

** 0,898 

CIAC) Fe S/A C/A S/A 

** ** ** O, 470
ns ** 0,947 0,913 0,855 0,844 

** ** * ** ** 0,830 0,843 0,688 0,873 0,729 
** 0,881** ** 0,::372

ns ** 0,934 0,789 0,898 

** ** 0,594ns ** 0,956 0,803 0,935 
.** ** * ** 0,956 0,901 0,642 0,907 
** ** O, 425ns ** 0,803 0,901 0,768 

* * 0, 425
ns 

0, 458
ne 

0,594 0,642 
lIIlII ** ** 0, 458

ns 0,935 0,908 0,768 

f-> 
f-> 

W 
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A solução de ácido sulfúrico 0.5N provavel-

ment-e ext-raiu mais fósforo dos solos em comparação a refe-

rências biológica, porque t-alvés t-enha dissolvido o "fósforo 

não di s poní vel" cont-i do em f osf a t-os na t- ur ai s em al guns solos 

C RAI J e t a L i i 1984), devido a um efeit-o de concent-ração da 

r efer i da sol ução. 

As t-écnicas de empregar a resina sem agít-ação 

e o papel impregnado com hidróxido férrico Cpapel-Fe) com 

agit-ação em virt-ude das baixas correlações com os demais mé-

t-odos, evidencia a necessidade de solucionar-se ainda alguns 

pr obl emas metodol ógi cos. 

Fi nal i zando as anál i SeS estat-í sti cas do en-

saio, est-abeleceu-se a geração de regressão linear entre as 

vár i as técni cas empr egadas , vi s ua.l i zando a possi bi 1 i dade de 

pr edi zer -se o compor ta,mento de um extr ator a part-ir de 

out-ro. 

Na Tabela 25, cont-ata-se que os mét.odos de 

ext.r a.ção com a sol ução de H 50 0, 05N, Mehl i ch, r esi na (I AC) 
2 .;I, 

e pr eci pi tada com FeC OH) f ar am as 
3 

t-écnicas correlacionada 

ent-re si, em todos os solos, como verifica-se pelos valores 

de R
2 

mal ares. Em geral, no ensai o foram os métodos que 

apresentaram a maior capacidade de previsão do comportamento 

de absorçâo de P em solos mai s ar gi 1 asas, pr i nci paI ment.e. 

Todavia, essa correlaçâo signi.ficativa entre P 

pela resina e P-H SO O,05N é cont~ária aos resultados obti-
2 .;I 

dos por RAI _Y e tal, L (1 98B) e ai nda, os valor es do pr i mei r o 

método foram em média superiores. 



T.õd7lç;>la 2'3 - AVcdiação comparaliva da porcenlagem de variação CR
2

) dos leores 

de fósforo do solo pelos vários exlralores leslados enlreo si, es

labeoleocidos com o auxílio deo reogreossõeos lineareos. 

-_._ .. _~ .. _---_ .. - ... _------------------------------------
VARIÁVEIS MODELO 

R 2 

X 'i Y = A + B 
eX) 

x 
~-_._--~--_._-----_.~--

•• H SO O,O'3N H SO O,O'3N Y = 4.2058 + 0.1315 x 71 
7- 4 M~hltch •• Y 2.3439 + 0.0889 x 87 •• Resina CIAC) y = 2.1482 + 0.1015 x 81 •• Resina-Feo y = 2.0175 + 0.1052 x 95 •• 

Reosina s/agilação y = 1.5264 + 0.5415 x 81. 
Papel-Feo c/agilação y ::= 1.5582 + 0.1067 x 45 •• 
Papel-Peo s/agilação y ::= 0.7255 + 0.0273 x 77 

H SO 0, '3~/ Mehli ch y = 0.9688 + 0.4708 x 59"'· 
z 4 .'" Resina CIAC) y =-0.2929 + 0.6594 x 83.", 

Resina-Feo y =-0,4128 + 0.6695 x 83 
"'''' Resina s/agilação y =-8.4567 + 3.0921 x 64 •• 

Papeol-Fe c/agilação y =-1.7196 + 0.7925 x 61.", 
Papel-Fe s/agilação y ::= 0.2584 + 0.1509 x 57 

Mehl.i ch' Resina CIAC) y = 0.4514 + 0.9158 x 60:: 
Resina-Fe y ::= 0.1111 + 0.9832 x 69 •• Resina s/agilação y =-8.7996 + 5.1787 x 68",. 
Papeol-Fe c/agilação y =-1.5667 + 1.2718 x 59 •• 
Papeol-Fe s/agilação y = 0.1285 + 0.2789 x 73 

(I AC)l Resina-Feo + 0.9778 •• Res.ina y ::= 0.0500 x 93.", 
Resina s/agilação y =-6.8332 + 4.6326 x 75 • Papel-Fe c/agitação y = 0.2865 + 0.8276 x 35 • Papel-Feo s/agilação y = 0.4237 + 0.2066 x 56 

Res.i na "FeJ Resina s/agitação "'. y =-7.1698 + 4.7605 x 82", 
Papel-Fe c/agitação y =-0.2905 + 0.9687 x 49 
Papel-Fe s/agitação y 0.3572 + 0.2241 x 68"'· 

Papel-Fe c/agitação '" Resina y = 1.8752 + 0.1917 x 33 •• 
s/agitação Papel-Fe s/agitação y = 0.7712 + 0.0415 x 65 

Papel-Fe Papel-Fe s/agilação y ::= 0.8287 + 0.1289 • x 43 
c/ag.itação 

f r-;;-'; SCldC',", lron",forrnado", "m 
"".,:''ItgndicCllivo o ':'~ d" p r o bobi ltdod" no t"et" y; 

Slgnlflcolivo CI 1~ d" p r O babiLi,dad" no t"st" y. 

..., 
i-' 

íJl 
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5. CONCLUSóES 

Face aos dados obt..i dos, submel.i dos as anál i ses 

est..at..ist..icas, e conforme as discussões apresent..adas ant..e-

riormente, chegam-se as seguint..es principais observações: 

1. A maior amplitude de discriminação de teores médios de 

fósforo nos diversos solos foi verificada com o uso de 

solução de áCldo sulf6rico di 1 ui da C O , 05N e O, 5N::> , 

enquanto os extr ator es r esi na C I AC), Mehl i ch , r esi na 

CFeCHO) ), 
a 

resina Csem agit..ação) e papel-CFeCOH) Ccom 
a 

agi tação) apresentaram-se, respect.ivament..e, numa faixa 

int..ermediária, sendo a menor amplitude encontrada para 

o papel -FeC OH) C sem agi t..ação) . 
:3 

2. A análise da variância para a produção de matéria seca 

das par t..es aér ea, subt. er r ánea e pl ant..a i nt..ei r a e os 

conteúdos de f ósf or o absor vi do, evi denei ar am um ef ei t.o 

slgnificativo para os diferenles solos lest.ados, eom-

provando o diferent.e potencial de for nee i mento de 

f ósf or o dos solos escol hi dos. 

3. O mé1. odo do r·apel -'FeC OH) C com agi t ação) mos-t.r ou um 
3 

coeficiente de variação elevado, ocasionando um nível 

de correlação do P extraído pelo método com as produ-

çoes de mat.É>rla. seca e c')s conteúdos de fósforo absor-

vldo malS baixo. o que indica variações aleatórias da 

técnlca e justlflca malores esforços na soluç2io de 

problemas da metodologia proposta. 
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4. O méLodo de papel-Fe( OH) (sem agi Lação) mosLrou-se 
:3 

promissor na discriminação das medidas dos solos, mas 

necessiLa aumenLar a quantidade de P extraído destes, 

ampliando assim a faixa de ampli t,ude da Lécnica. 

5. O ní vel de expl i cação C r 2) par a o compor t.amento de 

produção de maLér i a seca na parLe subLerrânea das 

pl ant.as a par Li r do P ext..r aí do e/ou com % de ar gi 1 a 

dos solos, foi maior para as Lécnicas de Meh1ich. 

H SO O,05N e resina 
2 4 

C I AC). Quando se anal i sou o ní vel 

d 1 . '" (r 2 -, e exp ~ caça0 ./ na parLe aérea, ver i f i cou-se a 

superioridade das Lécnicas de Mehlich e resina (IAC). 

6. Todavia, o ni vel da resposta em 

absorção de fósforo na planta inLeira explicada pelo 

teor do e1 emenlo anali sado no solo, obLendo os resul-

t.ados mai s J' avorávei s para os extrat.ores: 

resi na I AC. 

H SO 0,5N e 
2 4 

7. Nos solos arenosos (argi I a < 20%), verifica-se um 

compor t.amenlo semel hante enlr e os exlr a t.or es teslados 

e o ni vel de correl ação com os conLeúdos de fósforo 

absorv~dos nas parles das planlas. Neslas condições, a 

resi na C I AC) apresentou-se com os mel hores resul Lados 

no ensai o. 

8. A inclusão do falor capacidade C% de argila) no modelo 

mult.ivariado em solos arenosos para prever a dlsponi

bill.dade de fósforo, ,ocasionou um aumenLo no seu poder 

de previ são e, si muI taneamente, ocor reu um ni vel amenLo 

nos coeficientes de det.erminação Cr
2

) para t.odos os 

mét.odos ' 

9. Par a o ní ,.rel d' I ' ,~ C 1'2.-), e exp l. caça0 entre a resposta da 

planta em absorção de P na planta e o leor de elemento 

extraí do dos solos mal. s argi 1 osos (argi 1 a % > 20), 
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conslalou-se o melhor desempenho dos mélodos de 

Mehl i ch, r esi na C I AC) e o papel -Fe (OH) (sem agi la-
;3 

ção) , em relação às demais lécnicas. A inlrodução do 

par âmelr o lexl ur a C % de ar gi 1 a) em modelos mul 'li va

riados para prever a disponibilidade de P, ocasionou 

uma lendênci a de ni vel ar e aumenlar os val fZ>r es 
2 

de r • 

mas manleve-se a super i or i dade dos mét.odo já ci lados. 

10. Nolou-se que os leores de "p di sponí vel" pelos ex'lra

lor es áci dos, r esi nà e o papel -Fe( OH) C sem agi lação) 
;3 

foram basi camenle i nll uenci ados pel as condi ções de pH 

CH O ou 
2 

est.rei la 

Cacl 0,01 M) do 
2 

reI ação enlr e a 

solo, o 

absorção 

planla e acidez do meio CpH). 

que demonslra uma 

do elemenlo pela 

11. Considerando-se lodos os solos, obleve-se um nível de 

correlação elevado ent.re as soluções ácidas e a resina 

tr ocador a de i ons (I AC) . No agr upamenlo de solos mai s 

arenosos (argila < 20%), verificou-se uma correlação 

elevada para lodos os mélodos ent.re si. No agrupamenlo 

de solos mais argilosos Cargila > 20%), nolou-se valo

res mais allos de correlação CR) acima de 0,80, enlre 

o "P di sponi vel .. , pelos ext..r a 1...or es H SO 
2 4 

0,05N, 

Mehlich ou "Carolina do Norle", resina CIAC), resina 

CFeCOH) ) e papel-Fe(OH) (sem agilação), o que, nova-
3 3 

ment.e repelem-se os bons resullados dest.as lécnicas no 

E?nsai o. 

FaCE? a eslas obser vêI.ções, pode-se concl ui r que: 

1. Os solos foram bem escolhidos, comprovado pelos dife-

renles polenc~ais de fc~necimenlo de f6sforo para as 

plantas. mas permit.indo um contrasle parcial dos mélo

dos de ext.ração de P. 

2. O cr esci mento do vegetal em malér i a seca e a absorçâo 

de fósforo nas partes da planla foram melhor expli-



119. 

cados pelos t.eores de P ext.raí do e de argi 1 a C t.ex'tura) 

dos solos e a acidez CpH) do meio. 

3. Nos solos arenosos, ocorreu um bom desempenho de t.odas 

as t.écnicas de ext.ração de fósforo t.est.adas. 

4. Em solos argilosos, na maioria das vezes, verificou-se 

a superioridade dos mét.odos de Mehlich e resina CIAC), 

em relação as t.écnícas. 

5. Na aval i ação conj unt.a dos par âmet.r os i nt.ensi dade e 

quant.i dade C r epr esent.ado pelo P extr aí do pelos vár i os 

mét.odos) e capacidade Crepresent.ado pela % de Argila) 

na previsão da disponibilidade de fósforo para as 

plant.as int.eiras, verificou-se uma t.endência de nive

lament.o nos valores de r
2 dos modelos, mas manteve-se 

o melhor desempenho da resina CIAC) e result.ados favo

ráveis de H SO O,5N e Mehlich. 
2 4 
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APENDICE 1 - Represent.ação gráfica da respost.a da plant.a em con
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FeC OH) C com agi t ação) . 
:3 
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y 2.7453 + O.1086.X (r2 0.5731 ***) 

7.00 

6.00 

... 
1l: 

5.00 ~------...,. ... -------~"'-""-------l 

,f ... 
4.00 

i 3.00 ... ... 
200 

.... 
'.00 

0.00 
200 

7.00 
1200 22.00 32.00 

17.00 27.00 
Rci10 te (w-n P) 

APENDICE 3 - Represent.ação gráfica da respost.a da plant.a em con

t.eúdo de fósforo absorvido na part.e aérea ao element.o 

extraído do solo pela resina (sem agi t.ação) , 

y 1.3771 + 0.4310.X (r2 0.7727***) 

5.00r-----------------------------~ 

... 

::I~", "'" ", .. """"" 'I"" I" .. ", "", .. , .. "" .. ,,' j 
1.70 2.70 3.70 4.70 5.70 6.70 

2.20 3.20 4.20 5.2D B20 72f) 

Resno te ~ P) 

APENDICE 4 - Repr esenlaçâo grá.f ~ ca da r espost a da p1 anta em con-

teúdo de fósi'oro absorv~do na part.e subterrânea ao 

e1 ement O ext r ai do do solo pel a r esi na com Fe( OH) 
3 

prec~pitado, com dados t.ransformados em 'Ix. 
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y 2.2153 + 0.0767.X (r2 0.6802***) 

200~-------------------------------------4 

1.00~·------------·------------; 

O~Lr~~rr,,~rr"'-rr,,'-rr~'-rr~-rrr~ 

2.00 
7.00 

12.00 '2:2.00 
17.00 27.00 

Resh:l - SA (wn P) 

APENDICE 5 - Represent.ação gráf'ica da respost.a da plant.a em con

teúdo de f'ósf'oro absorvido na parte subt~e •• ânea ao 

elemento ext..aldo do solo pela resina (sem agitação). 

y 2.3768 + 0.2243.X (r2 := 0.4037***) 

::1' ... ~ 
::~-=~~~~ ----1 
100t- I 
o,OO~'''''í'''''''''!'''''''''!'''''''''í'''''''''\'''''''''I'''''''''I'''''''''I''''""'I'" 

0.40 2.40 4.40 6.40 8.40 
lAO .3.40 5.40 7.40 9.40 

Pqx3 - CA (ppm P) 

APENDI CE 5 - Repr esentaçâo gr áf i ca da r esposta da pl anta em con-

t.eúdo de fósforo absorvi do na parte subt.errânea ao 

elemento extraído do solo pelo papel de f'ilt.ro im-

com Fe( OH) C com aqi tação) . 
3 -



y 

1l:" 
g' 

i 

1.4021 + 0.0785.X (r2 0.5594***) 

2.25 

1.80 
ÁÁ ~ 

~ ... ............. ..... 
..... 

1.35 1-. Á --
\..to. 

0.90 1-----. 

0.45 

0.00 I 'I '1 , 
" " '\ 'I t , " " 

1.70 220 2.70 32D 3.70 420 4.70 5.20 5.70 B2D 6.70 7.'2D 

Resn:J Fe ~ P} 
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A.PENDICE 7 - Representaçao gráfica da resposta do veget.al em con

teúdo de fósforo absorvido na plant.a int.eira ao ele-

mento extraído do solo pela resina com FeCOH) preci
:3 

pi lado, com dados transformados em -tx. 

y 1.5466 + O.Ol46.X (r2 0.5359***) 

22Sr-----------------------------------, 

1.35, Ao 

I O,g0r-
I 

04~---.-.-.. --. ·-·-------·-----------l 
~"-" T\T''''-'''j·''·''~'Tj'''''''''TI'"'-''''Tt",,-,rr'T!~1 
2.00 12,00 '22.00 3';2,00 

7.00 17.00 27.00 
Resho - $A (pp-n P) 

A.PENDICE 8 - Represent.açâo gráfica da resposta do veget.al em con-

teúdo de fósforo absorvido na plant.a inteira ao ele-

mento extraído do solo pela resina (sem agilaçâo), 



149. 

y 1.5837 + O.0410.X (r2 0.2945**) 

2.25 
... 

......... .... 
1.00 

15': .... ... ?' 1 . .35 ~---- ----------

i 0.90 

0.45 

om I' T T 'I' T T 'I T " '" O.4ú 
1AD 

24ú 4,4ú 6.4ú 8.-'1ú 
3.-40 5.40 7.40 9.40 

PcpS - CA (ppm P) 

APENDICE 9 - Represen~ação gráfica da respos~a do vege~al em con

te6do de f6sforo absorvido na planta inteira ao ele-

mento extraído do solo pelo papel 

FeCOH) precipitado. 
3 

de f i I ~r o com 



150. 

APÊNDICE 10 

Seleção de variáveis predi~oras do modelo de ganho de MS, da plan

~a in~eira (y), em ~es~e de ~odas as possíveis regressões, a par

~i r do P ext-r aí do pel a sol ução de H SO O, 05N e ou~r os par âme~r os 
2 4 

complementares medidos no solo. 

ÍNDICE DAS Q. M. Q. M. VALOR PROBo COEF. Cp DE 
VftRIpNEIS REGRES. RESÍD. F > F DETER. MPl...L. P Cp-p 

1 5 7 8 9 744.15 113.11 6.58 0.01 0.85 7.83 10 -2.17 
10 11 12 13 

1 ~l 6 7 8 9 679.98 114.30 5.95 0.01 0.87 9.12 11 -1.88 
10 11 12 13 

1 2 5 7 8 9 679.24 151.12 5.90 0.01 0.87 9.17 11 -1.83 
10 11 12 13 

1 2 :3 4 6 8 738.04 118.61 6.22 0.01 0.85 8.21 10 -1.79 
10 11 12 

1 3 4 6 7 8 734.35 121.93 6.02 0.01 0.85 8. 44 10 -1.56 
10 11 12 

1 2 3 4 F. -' 8 902.89 125.68 7.18 0.01 0.81 6. 44 8 -1.56 
10 

1 2 3 4 6 8 807.76 124.22 5.50 0.01 0.82 7. 46 9 -1.54 
10 11 

1 ...... 
Co 5 6 7 8 9 525.48 118.52 5.27 0.01 0.88 10.56 12 -1.43 

10 11 12 13 

1 3 4 6 8 805.47 125.89 6.40 0.01 0.82 7.59 9 -1.41 
10 11 12 

1 4 5 7 8 9 573.16 121.87 5.52 0.01 0.86 9.59 11 -1.40 
10 11 12 13 

1 2 :3 4 5 8 572.14 123.00 5.45 0.01 0.86 9.66 11 -1.33 
10 11 12 13 

1 2 3 4 5 8 804.02 126.93 5.33 0.01 0.82 7.67 9 -1.33 
J. (\ 12 

1 2 3 4 5 7 8 672.02 123. 14 5.46 0.01 0.86 9.67 11 -1.33 
10 11 12 

---------

S. Q. TOTAL 7828.48 G.L. TOTAL 19 
-------~~--_. 

~:fodel o gene-rt,ccl: v a ... b x + c x + d x + + n x 
:l. 2 3 13 

onde: 

x H SO O. 05N; Mor %>; x == p-H H l.'">: x == pH CaCl x '" K; x = Co; 
i 2 4 3 2 4 2 :5 Ô 

x Mg; x == H+A 1 ; x S' x ::: T' X \l (~> ; :~ = dTFSA; x = Ar 9 1 1 Ct , B 9 :10 j :l :12 13 
{%,\ • 
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APÊNDICE 11 

Seleção de variáveis predi~oras do modelo de ganho de Ms, da plan

~a in~eira (y), em ~es~e de ~odas as possíveis regressões, a par

~ir do P ex~raído pela sol ução de H SO 0,5N e ou~ros parâme~ros 
2 4 

complemen~ares medidos no solo. 

ÍNDICE DPS 
VARIÁVEIS 

134558 
10 11 12 13 

1 3 4 5 5 8 9 
10 11 12 13 

1345578 
10 11 12 13 

1345789 
10 11 12 

123 4 558 
10 11 12 13 

1234557 
8 10 11 12 13 

123 4 558 
9 10 11 12 13 

134557P 
9 10 11 12 13 

1345789 
10 11 12 13 

123 457 8 
9 10 11 12 13 

.1 457 8 9 
10 11 12 13 

1 2 3 4 567 
8 9 10 11 12 13 

1234f:',78 
9 10 11 12 13 

S. Q. TOT.4L 

p Cp-p 
Q. M. Q. M. VALOR 

REGRES. RESÍD. F 
PROBo COEF. Cp DE 
> F DETER. MALL. 

583.35 110.54 5.18 0.01 0.87 9.17 11 -1.83 

533.28 107.79 5.87 0.01 0.89 10.22 12 -1.78 

532.41 109.00 5.80 0.01 0.89 10.29 12 -1.71 

626.75 115.77 5.37 0.01 0.88 10.73 12 -1.25 

525.22 118.88 5.26 0.01 0.88 10.85 12 -1.14 

582.65 119.58 4.87 0.02 0.89 12.03 13 -0.97 

582.62 119.58 4.87 0.02 0.89 12.03 -0.95 

580. 55 .1 22. 95 4. 72 O. 02 O. 89 12. 20 .1 3 -o. 79 

615.57 132.15 4.55 0.02 0.85 11.62 12 -0.38 

575.74 131.70 4.37 0.03 0.88 12.65 13 -0.35 

660.30 136.17 4.85 0.01 0.84 10.83 11 -0.16 

538.17 138.70 3.88 0.05 0.89 14.00 14 0.00 

570.03 141.17 4.04 0.04 0.87 13.12 13 0.12 

7828.48 G. L. TOTAL 19 

]\jodelo generl-co: y =- a + 

onde: 

b X + c 
j 

x + d x 
2 13 

1 
H SO 

2 4 
Mg: "s 

O. O"5N: x ::: )'.'10' "'» : n = r-H H O: 
2 3 2 . 

::: H+At;" ::: S:)( ::: T: x 
9 1 I) 1 j 

x ::: pH Cocl x 
'" 2 ~ V,Y6); x ::: dTFSA; 

12 

:: K; x = Co.; 
<5 

== Argl.la x 
13 
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APENDICE 12 

Seleção de variáveis predi~oras do modelo de ganho de Ms, da plan

~a in~eira Cy). em ~es~e de ~odas as possíveis regressões. a par

tir do P ex~raído pela solução Mehlich e ou~ros parâme~ros comple

men~ares medidos no solo. 

ÍNDICE DAS Q. M. Q. M. VALOR PROBo COEF. Cp DE 
Cp-p 

VARIÁVEIS REGRES. RESÍD. F > F DETER. MJ.;.L.L. P 

1 5 7 8 9 760.84 98.09' 7.76 0.01 0.87 7.47 10 -2.53 
10 11 12 13 

1 3 4 6 7 8 836.77 103.12 8. 11 0.01 0.85 6.64 9 -2.36 
10 11 

1 3 4 5 7 8 593.90 98. 83 7.02 0.01 0.89 8.77 11 -2.23 
10 11 12 13 

1 5 6 7 8 9 690.83 102.24 6.76 0.01 0.88 9.01 11 -1.99 
10 11 12 13 

1 3 4 6 7 8 751.25 106.72 7.04 0.01 0.86 8.13 10 -1.87 
10 11 12 

1 3 4 5 7 8 9 538.49 100.63 5.34 0.01 0.90 10.13 12 -1.87 
10 11 12 13 

1 3 4 5 6 8 9 537.81 101.57 5.28 0.01 0.90 10.19 12 -1.81 
10 11 12 13 

1 3 4 5 8 10 1059.27 113.30 9.35 0.01 0.81 5.21 7 -1.78 

1 3 4 5 8 9 825.83 111.08 7.43 0.01 0.84 7. 30 9 -1.70 
10 11 

1 3 4 6 8 10 11 924.98 112.80 8.20 0.01 0.83 6.31 8 -1.69 

1 4 5 7 8 9 686.47 107.08 6.41 0.01 0.88 9.34 11 -1.66 
10 11 12 13 

1 3 5 7 8 9 686.06 107.54 6.38 0.01 0.88 9.37 11 -1.63 
10 11 12 1 ...... 

-=-

1 2 5 7 8 9 585.23 108.47 5.32 0.01 0.87 9. 43 11 -1.57 
10 11 12 1'''' -=-

S. Q. TOTl\L 7828.48 G. L. TOT.~ 19 

Modelo generl.co: y = a ... b x ... c x ... d x + ... n x 
.1 2 :3 :1.3 

onde: 

x Mehllch; x MOC%>; x =: p" " o; x =: p" Cacl x K; x Co; 
j 2 3 2 4 2 :5 <5 

X Mg; x "+AI- : x = S; x =: T; x = V(.%) : x dTFSA: x Argila 
7 B 5> 10 .1 :I 12 13 

(% > • 
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APENDICE 13 

Seleção de variáveis prediLoras do modelo de ganho de MS, da plan

La inLeira Cy), em LesLe de Lodas as possíveis regressões, a par

Lir do P exLraído pela resina CIAC) e ouLros parâmeLros complemen

Lares medidos no solo. 

ÍNDICE DAS 
VARIÁVEIS 

1 2 3 4 5 7 10 

1234589 

1 2 3 4 5 9 10 

Q.M. Q. M. 
REGRES. RESÍD. 

VALOR 
F 

PROBo COEF. 
> F DETER. 

853.28 148.79 5.80 0.01 0.77 

852. 48 149. 25 5. 78 O. 01 0.77 

856. 37 152. 86 5. 60 O. 01 O. 76 

1 234 689 12 772.37 149.96 5.15 0.01 0.79 

Cp DE 
HALL. 

5.21 

5.23 

5.45 

6.50 

p Cp-p 

8 -2.79 

8 -2.76 

8 -2.54 

9 -2.49 

123 4 7 10 961.73 158.31 5.07 0.01 0.74 

1 234 1344.94 163.24 8.24 0.01 0.69 

1 234 5610 704.89 148.45 4.75 0.01 0.81 
12 13 

4.61 7 -2.38 

2.63 5 -2.37 

7. 65 1 O -2. 34 

1234 568 9 768.02 153.12 5.01 0.01 0.78 

123 4 6 7 8 9 768.00 153.13 5.01 0.01 0.78 

1 234 5710 766.14 154.49 4.96 0.01 0.78 
12 

1 2 5 6 7 9 12 
13 

1 2 3 4 6810 

753.71 

844.21 

155.25 4.89 0.01 0.78 

159.91 

1 2 3 4 5 6 7 8 762. 80 1 56. 91 

5.28 0.01 

4.85 0.01 

0.75 

0.78 

6.68 

5.68 

5.76 

6.86 

5.89 

5.90 

9 -2.31 

9 -2.31 

9 -2.24 

9 -2.14 

8 -2.10 

9 -2.10 

S.Q.TOTAL 7828.48 G.L.TOTAL 19 

Modelo genérl. co: 

onde: 

y = a+ b x + c x + d x + ... 
1 2 3 

+ n x 
13 

x = Resina; x ::: MOC%>; 
1 Z 

x ::: pH H O: 
3 2 

x Mg' x ::: H+A 1; x ::: 
7 'B 9-

s; x ;::: T; 
10 

gila (%l. 

x ::: pH Cocl ; 
4, 2 

x V(%>; x 
11 12 

x K; x = 
~ <5 

::: dTFSA; x 
13 

Ca; 

Ar-
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APENDICE 14 

Seleção de variáveis predi~oras do modelo de ganho de Ms, da plan

~a in~eira Cy~, em ~es~e de ~odas as possíveis regressões, a par

~ir do P extraído pela resina-FeCOH) e ou~ros parâme~ros comple-
3 

men~ares medidos no solo. 

ÍNDICE DftS 
VftRI.~VEIS 

1234578 
10 11 12 13 

123 4 578 
9 10 11 12 13 

1 2 3 4 558 
10 11 12 13 

1 234 558 
9 10 11 12 13 

123 4 558 
10 12 13 

1234557 
8 10 11 12 13 

1256789 
10 11 12 13 

125789 
10 11 12 13 

Q. M. Q. M. VALOR 
REGRES. RESiD. F 

PROBo COEF. Cp DE 
> F DETER. MALL. 

Cp-p p 

520.20 125.79 4.93 0 .. 02 0.87 10.98 12 -1.02 

579.91 124.23 4.67 0.02 0.89 12.03 13 -0.97 

518.42 128.23 4.82 0.02 0.87 11.11 12 -0.89 

578.43 126.76 4.56 0.03 0.87 12.15 13 -0.85 

560.49 135.95 4.86 0.01 0.84 10.48 11 -0.52 

573.44 135.30 4.24 0.03 0.88 12.57 13 -0.43 

612.44 136.45 4.49 0.02 0.86 11.57 12 -0.43 

658.43 138.24 4.75 0.01 0.84 10.62 11 -0.37 

1 2 3 4 6 7 8 568.79 143.28 3.97 0.04 0.87 12.95 13 -0.05 
9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 535.62 144.23 3.71 0.05 0.89 14.00 14 0.00 
8 9 10 11 12 13 

123 4 678 651.77 145.54 4.47 0.02 0.83 11.09 11 0.09 
10 11 12 

1 2 4 5 7 8 9 604. 95 1 46. 75 4. 1 2 O. 03 O. 85 1 2. 1 4 1 2 O. 1 4 
10 11 12 13 

123 4 5 8 548.87 148.87 4.35 0.02 0.83 11.29 11 0.29 
10 11 12 13 

S. Q. TOT.4L 7828.48 G. L. TOTAL 19 

Modelo generlco: Y ::: a + b 

onde: 

:x + c x + d x + •.. + n x 
13 1 2 3 

H O; X ::: pH Co.ct ; x = K; 
2 4 2 5 

x V{ % >; x = àTFSA; X 
11 12 13 

x :::; ReEr í na-Fe f OH > x:::; MO ( %); x = pH 
1 3:2 3 

Ca' x - Mg' x :::; H+A l; x :::; S; x :::; T; 
, . 7- 'B 9 10 

g1.ta 0'6>. 

x :::; 
(S 

:::; Ar-



155. 

APÊNDICE 15 

Seleção de variáveis preditoras do modelo de ganho de Ms, da plan

ta inteira Cy), em teste de todas as possíveis regressões, a par

tir do P extraído pela resina (sem agitação) e outros parâmetros 

complementares medidos no solo. 

iNDI CE D.bS 
V.ARI ÁVEIS 

12789 
10 11 

1 2 5 8 9 
10 11 12 13 

125789 
10 11 12 13 

1 2 5 8 
10 11 12 

124589 
10 11 12 13 

125789 
10 11 12 13 

124789 
10 11 12 13 

1 2 378 9 
10 11 12 13 

12789 
10 11 12 

1 2 3 4 5 8 9 
10 11 12 13 

1256789 
10 11 12 13 

1 2 4 5 7 8 9 
10 11 12 13 

1 2 3 5 8 9 
10 11 12 13 

S. Q. TOTAL 

Q.M. Q.M. VALOR 
F 

PROBo 
> F 

COEF. Cp DE 
p Cp-p REGRES. RESiD. DETER. MP.LL. 

729.47 125.33 5.77 0.01 0.84 7.22 10 -2.78 

725. 89 129.54 5. 60 O. 01 O. 83 7.40 10 -2.59 

557.29 128.40 5.20 0.01 0.85 8.50 11 -2.39 

783.34 141.97 5.52 0.01 0.80 5.93 9 -2.07 

558.14 138.56 4.75 0.01 0.84 9.13 11 -1.87 

558.05 138.55 4.74 0.01 0.84 9. 13 11 -1.87 

557.24 139.57 4.71 0.01 0.84 9. 18 11 -1.82 

555.98 139.85 4.70 0.01 0.84 9. 19 11 -1.80 

776.01 147.31 5.27 0.01 0.79 7.25 9 -1.74 

511.95137.124.460.020.8510.2712 -1.73 

511.54 137.55 4.45 0.02 0.86 10.29 12 -1.71 

510.46 139.17 4.39 0.02 0.85 10.35 12 -1.53 

653.34 143.90 4.54 0.02 0.83 9.40 11 -1.60 

7828.48 G. L. TOTAL 19 

Modelo gen~r~co: y = a 

onde: 

+ b . x + ç 
1 

x +d x + ... +n :x 
:2 3 13 

x == 
1 

X 
7 

(% > • 

Restna (SA.l; x 
:2 

;;o H+A l; )( 
9 

J<fO ( %> ; x ::: pH H 0')( ::: pH Coct x = K; x = Co; 
3 2' 4 2:5 ($ 

;;:; S; x = T; x = V(%);)( ::: dTFSA; x ;;o ArgiLa 
10 .11 12 13 
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APÊNDICE 15 

Seleção de variáveis predi~oras do modelo de ganho de Ms, da plan

~a in~eira Cy), em ~es~e de ~odas as possíveis regressões, a par

~ir do P extraído pelo papel-FeCOH) Ccom agi~ação) e ou~ros parâ-
<1 

met.ros compl emen~ares medi dos no solo. 

ÍNDICE D.AS 
VARIÁVEIS 

134678 
10 11 12 13 

1346789 
10 11 12 13 

1234678 
10 11 12 13 

Q. M. Q. M. 
REGRES. RESÍ D. 

VALOR 
F 

PROBo 
> F 

687.02 106.48 5.45 0.01 

COEF. 
DETER. 

Cp DE 
MALL. 

p 

O. 88. 8. 99 11 

Cp-p 

-2.05 

540.55 111.55 5.55 0.01 0.88 10.51 12 -1.49 

530.17 112.08 5.52 0.01 0.88 10.54 12 -1.45 

1345678 627.15 116.23 5.40 0.01 0.88 10.79 12 -1.21 
10 11 12 

123 4 578 583.48 118.10 4.94 0.02 0.89 12.03 13 -0.97 
9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 580. 97 1 22. 41 4. 75 O. 02 O. 89 1 2. 25 1 3 -O. 74 
8 10 11 12 13 

1 3 4 5 6 7 8 579.10 125.51 4.51 0.03 0.89 12.42 13 -0.58 
9 10 11 12 13 

1234557 538.95 137.01 3.93 0.05 0.89 14.00 14 0.00 
8 9 10 11 12 13 

1 3 4 6 7 8 9 548.95 148.76 4.36 0.02 0.83 11.77 11 0.77 
10 12 13 

1 3 4 5 5 8 9 500.54 152.57 3.93 0.03 0.84 12.91 12 0.91 
10 11 12 13 

1234568 
9 10 11 12 13 

1234678 
9 10 12 13 

1345578 
9 10 11 12 

S.Q.TOTAL 

668.42 151.06 3.47 0.06 0.86 14.23 13 

693.23 152.87 3.64 0.04 0.83 13.61 12 

692.92 153.29 3.63 0.04 0.83 13.63 12 

7828.48 G.L.TOTAL 19 

Model o genér~co: y = o + b 

onde: 

x +c x +d x'" 
1 Z 3 

+ n x • 
13 

1.23 

1.61 

1.63 

x = PapeL-Fe(OH) (c/agl.t) x MO(6) ; x = pH 
3 

H O; x = pH cocl ; 
Z 

x = K; 

X = S; 
9 

1 <1 Z 
x = Co,; x = Mg; x =H+Ai; 

<> 7 B 
x = Arqí la t% > • 

13 ~ 

Z 4 
x ::: T; x 

.10 .11 
V( %> ; x 

12 

~ 
dTFSA; 
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APÊNDICE 17 

Seleção de variáveis predi~oras do modelo de ganho de Ms, da plan

~a in~eira (y). em ~es~e de ~odas as possíveis regressões, a par

tir do P ex~raído pelo papel-FeCOH) Csem agi~ação) e ou~ros parâ-
:3 

me~ros complementares medidos no solo. 

íNDICE DAS 
VARIÁVEIS 

Q.M. Q.M. VALOR 
F 

PROBo 
> F 

COEF. Cp DE 
p Cp-p 

REGRES. RESiD. DETER. MALL. 

1 ,5 7 8 9 10 
11 12 13 

1 5 5 8 10 
11 12 

1 5 5 8 9 10 
11 12 13 

155789 
10 11 12 13 

1 257 8 9 
10 11 12 13 

1 457 8 9 
10 11 12 13 

135789 
10 11 12 13 

1 3 5 5 8 
10 11 12 13 

1 2 558 
10 11 12 13 

1 5 5 7 8 
10 11 12 13 

1 455 8 
10 11 12 13 

1 5 5 8 10 
12 13 

1 5 7 8 9 
10 12 13 

750.31 107.57 5.97 0.01 0.85 

809.31 123.09 6.57 0.01 0.83 

733.00 123.15 5.95 0.01 0.84 

576.46 118.21 5.72 0.01 0.86 

575.49 119.28 5.65 0.01 0.85 

575.45 119.33 5.65 0.01 0.86 

575.41 119.37 5.65 0.01 0.85 

725.21 130.15 5.57 0.01 0.83 

720.71 134.21 5.37 0.01 0.83 

720.23 134.64 5.35 0.01 0.83 

719.46 135.33 5.32 0.01 0.83 

874. 33 142. 35 6. 1 4 O. 01 O. 78 

785.78 140.21 5. 60 O. 01 O. 80 

6.12 10 -3.88 

5.70 9 -3.29 

7.01 10 -2.99 

8.05 11 -2.95 

8.11 11 -2.89 

8.11 11 -2.89 

8. 11 11 -2.89 

7.41 10 -2.59 

7.64 10 -2.35 

7.66 10 -2.34 

7.70 10 -2.29 

5.72 8 -2.28 

5.77 9 -2.22 

S. Q. TOT.bJ... 7828.48 G.L.TOT& 19 

Modelo generico: y:::: a + b 

onde: 

x +c x +d x + 

x ::: Papel-FeíOH> (s/agi!. > x 
13- t 

x
6 

= Co; x
7

::: Mg; X
8 

= H+A ; 

x ::: Argi L a (06). 
13 

1 Z 3 

:::: MO C,., > ; x :::: pH 
3 

x :::: S; X = T; 
9 10 

H O; 
2 

x 
11 

+ n 

x = pH 
4-

v {%> ; 

x • 
13 

cocl ; x ::: K; 
2 ~ 

x ::: dTFSA; 
12 



158. 

APÊNDICE 18 

Seleção de variáveis predit.oras do modelo de adsorção de P, da 

pl ant.a i nt.ei r a C y), em t.est.e de t.odas as possí vei s regressões, a 

part.ir do P extraído pela solução H SO 0,05N e out.ros parâmet.ros 
2 4 

complement.ares medidos no solo. 

ÍNDICE DPS 
VARIÁVEIS 

1 3 

1 3 4 

1 3 4 13 

1 3 4 6 

1 3 4 9 

1 3 4 10 

1 3 13 

1 3 5 

1 3 5 

1 3 9 

1 2 3 

1 3 10 

1 2 3 4 

Q.M. 
REGRES. 

2200.72 

1509.89 

1174.59 

1171.36 

1157.88 

1166.90 

1491.79 

1491.70 

1489.21 

1489.14 

1488.32 

1486.45 

1158.16 

Q.M. 
RESiD. 

102.85 

101.26 

95.76 

97.63 

98. 55 

98. 81 

104.65 

104.67 

105.14 

105.15 

105.30 

105.55 

101.15 

S.Q.TOTAL 5149.84 

Modelo genen.co; y == a 

onde: 

+ b.x + C 
1 

VALOR 
F 

21.40 

14.91 

12.14 

12.00 

11.85 

11.81 

14.25 

14.25 

14.16 

14.15 

14.13 

14.07 

11.45 

PROBo 
> F 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

COEF. 
DETER. 

0.71 

0.74 

0.76 

0.76 

0.76 

0.75 

0.73 

0.73 

0.73 

0.73 

0.73 

0.72 

0.75 

Cp DE 
MALL. 

-4.39 

-3.09 

-2.02 

-1.95 

-1.87 

-1.85 

-2.79 

-2.79 

-2.75 

-2.75 

-2.74 

-2.71 

-1.65 

G. L. TOTAL 

:x + d 
2 

x + •• <> + n X 
3 

x H SO O.CON; x MOf !'6); x 
3 

= pH H O; X == pH Cact X == 
2 4 2 ~ 1 2 4 2 

x == Mg; x~ == H-+-Al; 
7 a 

X = S; X 
9' 10 

= T; X = Vf96>; X = dTFSA: 
11 12 

f !'6 > . 

p 

'3 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

19 

13 

Cp-p 

-7.39 

-7.09 

-7.02 

-6.95 

-5.87 

-6.85 

-5.79 

-5.79 

-6.75 

-5.75 

-5.74 

-5.71 

-5.65 

K- X = Ca; 
, (S . 

X Argl.lo 
13 
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APÊNDICE 19 

Seleção de variáveis predit.oras do modelo de adsorção de P, da 

plant.a int.eira Cy), em t.est.e de t.odas as possíveis regressões, a 

part.ir do P ext.raí do pel a sol ução de H SO 0,5N e out.ros parâme-
2 4 

t.ros complement.ares medidos no solo. 

íNDICE DAS 
VARIÁVEIS 

Q. M. Q.M. VALOR 
F 

PROBo COEF. Cp DE 
> F DETER. MALL. Cp-p REGRES. RESÍ D. p 

1346789 
10 11 12 13 

1234678 
9 10 11 12 13 

1345678 
9 10 11 12 13 

528.82 

484.85 

484.85 

1 3 4 5 6 7 8 519.52 
10 11 12 13 

1 2 3 4 567 447.62 
8 9 10 11 12 13 

1 234 567 477.11 
8 10 11 12 13 

1 3 4 6 7 8 9 559.35 
10 12 13 

1 3 4 568 556.32 
10 11 12 13 

134568 
10 11 12 13 

1346789 
12 13 

1345789 
10 11 

1345578 
9 10 11 12 

1345578 
9 10 12 13 

S.Q,TOTAL 

510.56 

510.59 

554.85 

509.21 

508.94 

6149.84 

Modelo genérico: y := o + 

onde: 

41 59 12.71 0.01 0.94 10.03 12 -1.95 

47.35 10.24 0.01 0.95 12.01 13 -0.99 

47.37 10.23 0.01 0.95 12.02 13 -0.98 

54.25 9.57 0.01 0.93 11.87 12 -0.12 

55.13 8.12 0.01 0.95 14.00 14 0.00 

50.55 7.87 0.01 0.93 13.70 13 0.70 

51.81 9.05 0.01 0.90 12.09 11 1.09 

55.18 8.53 0.01 0.90 12.64 11 1.54 

66. 57 7. 57 O. 01 O. 91 13. 55 12 

55. 35 9. 34 O. 01 O. 89 11. 85 10 

56.81 8.30 0.01 0.90 12.91 11 

68.57 7.43 0.01 0.91 13,95 12 

68.93 7.38 0.01 0.91 14,00 12 

b . x + c 
1 

G. L. TOTJl..L. 

x + d x + ... + n 
2 3 

19 

x 
13 

1.55 

1.86 

1. 91 

1.95 

2.00 

x = H SO O. 5N ; x = MO ( %>; x := pH H O; x := pH Cocl ; x := K; x := Co.; 
.1 

x := 
7 

{ %" > • 

24 2 3 24 25 «5, 
Mg' x := H+Al; x = S; x = T; x = V{%); x = dTFSA;:x := Arg~lCl 

, 8 9 .10 .12 .12 13 
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APÊNDICE 20 

Sel eção de var i ávei s pr edi lor as do modelo de absor ção de P, da 

pl anla i nt.ei r a C y), em lesle de lodas as possí vei s r egr essões. a 

parlir do P ext.raído pela sol ução de Mehlich oulros parâmet.ros 

complemenlares medidos no solo. 

ÍNDICE DAS 
VARIÁVEIS 

1 3 4 13 

1 3 13 

1 3 4 8 13 

1 3 4 11 13 

1 3 4 12 13 

1 2 3 4 13 

1 3 4 5 13 

1 3 4 10 13 

1 3 4 9 13 

1 3 4 6 13 

1 3 4 7 13 

1 3 12 13 

1 3 5 13 

S.Q.TOTAL 

Q.M. 
REGRES. 

1297.64 

1574.25 

1042.15 

1041.81 

1039.51 

1039.39 

1038.64 

1038.14 

1038.12 

1038.12 

1038.12 

1271.35 

1250.59 

6149.84 

Q.M. 
RESÍD. 

63.95 

70.44 

67.08 

57.20 

68. 02 

68.06 

68.33 

58.51 

68.51 

68.52 

68.52 

70.96 

73.83 

VALOR 
F 

20.29 

23.77 

15.65 

12.00 

11.85 

11.81 

14.25 

14.25 

14.16 

14.16 

14.13 

14-.07 

11.45 

PROBo 
> F 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

COEF. 
DETER. 

0.84-

0.82 

0.85 

0.85 

0.84 

0.84 

0.84 

0.84 

0.84 

0.84-

0.84 

0.83 

0.82 

Cp DE 
MALL. 

-0.27 

-0.57 

1.52 

1.54 

1.65 

1.66 

1.70 

1.72 

1.72 

1.72 

1.72 

0.79 

1.23 

G. L. TOTAL 

p 

5 

4 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

19 

Modelo generico: y :: a + b 

onde: 

x + c x +d x + ... + n x 
13 1 2 3 

Cp-p 

-5.27 

-4.57 

-4.48 

-4.46 

-4.34 

-4.34 

-4.30 

-4.28 

-4.27 

-4.27 

-4.27 

-4.21 

-3. 77 

x 
1 

:: Mehl ich; x MOf%>; x :: pH H O; x :: pH CoCl ; 
242 

x K; x :: Co; 

x 7 :: Mg; >e g 
r % > • 

2 3 = H+A 1; x :: :s; x 
9 10 

:: T; x :: vr % >; x 
11 12 

5 (1 
dTF:SA; x Argila 

13 
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APENDICE 21 

Seleção de var~aveis preditoras do modelo de absorção de P, da 
pl anta i ntei r a C y), em teste de t.odas as possí vei s r egr essões , a 
partir do P extraído pela solução de Resina CIAC) outros parâme
tros complementares medidos no solo. 

í NDI CE DtIS 
VARIÁVEIS 

1 3 4 

1 3 4 5 

1 3 4 7 

1 345 

1 3 4 9 

1 3 4 10 

1 3 4 12 

1 2 3 4 

1 3 4 11 

1 3 4 8 

1 3 4 13 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 10 

S.Q.TOTAL 

Q.M. Q.M. VALOR PROBo COEF. Cp DE 
p Cp-p 

REGRES. RESiD. F > F DETER. MALL. 

1495.91 103.59 14.43 0.01 0.73 

1148.05 103.84 11.05 0.01 Q.75 

1133.22 107.80 10.51 0.01 0 .. 74 

1131.55 108.24 10.45 0.01 0.73 

1131.05 108.38 10.44 0.01 0.73 

1130.88 108.42 10.43 0.01 0.73 

1127.03 109.45 10.30 0.01 0.73 

1125.35 109.53 10.27 0.01 0.73 

1123.07 110.50 10.15 0.01 0.73 

1123.04 110.51 10.15 0.01 0.73 

1122.85 110.55 10.15 0.01 0.73 

934.51 105.52 8.85 0.01 0.75 

934.41 105.27 8.77 0.01 0.75 

-3.34 4 -7.34 

-1.87 5 -5.87 

-1.55 5 -5.55 

-1.52 5 -5.52 

-1 . 51 5 -5. 51 

-1 . 51 5 -5. 51 

-1.43 5 -5.43 

-1 . 41 5 -5. 41 

-1.34 5 -5.34 

-1.34 5 -5.34 

-1.34 5 -5.34 

-0.29 5 -5.29 

-0.23 5 -5.23 

5149.84 G. L. TOTAL 19 

Modelo gene.rico: y :: o + 

onde: 

b.x +c x +d 
1 2 

x + ...... n 
3 

x 
13 

x 
1 

x = 
7 

fl'6>. 

Res1.na CI.AC>; x 
2 

== H"'.A t; x 
5> 

= MO(l'6>; x 
3 

== S; x 
.10 

= pH H O; x == 
2 4 

T;x ==V{l'6>; 
.1 :1 

pH 

x 
:12 

Cacl ; x 
2 !:'$ 

= dTFS.A; 

= K; x = Co; 
t5 

x == .Arg i, la 
.13 
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APÊNDICE 22 

Seleção de variáveis predit.oras do modelo de absorção de ? da 

plant.a int.eira Cy), em t.est.e de t.odas as possíveis regressões, a 

part.ir do P extraído pela resina-FeCOH) e out.ros parâmelros com-
3 

plement.ares medidos no solo. 

ÍNDICE DAS Q.M. Q.M. VALOR PROBo COEF. Cp DE 
Cp-p 

VARIÁVEIS REGRES. RESÍD. F > F DETER. MftLL. P 

1 2 3 4 5 953.20 95.27 10.11 0.01 0.78 3.05 5 -2.95 

1 2 3 4 9 957.77 97.21 9.85 0.01 0.78 3.28 5 -2.72 

1 2 3 4 5 9 811.03 98.74 8.21 0.01 0.79 4.54 7 -2.35 

1 2 3 4 10 948.97 100.35 9.45 0.01 0.77 3.54 6 -2.36 

1 2 3 4 5 13 810.19 99.13 8.17 0.01 0.79 4.58 7 -2.32 

1 2 3 4 5 11 809.19 99.59 8.12 0.01 0.79 4.73 7 -2.27 

1 3 4 1494.44 104.16 14.35 0.01 0.73 1.81 4 -2.19 

1 2 3 4 5 12 13 709.33 98.71 7.18 0.01 0.81 5.81 8 -2.18 

1 2 3 4 6 10 807.40 100.42 8.04 0.01 0.79 4.82 7 -2.18 

1 2 3 4 9 13 806. 41 100.88 7.99 0.01 0.79 4.87 7 -2.13 

1 2 3 4 7 942.80 102.56 9.19 0.01 0.77 3.90 6 -2.10 

1 2 3 4 6 7 805.50 101.30 7.95 0.01 0.78 4.91 7 -2.09 

1 2 3 4 6 8 804.60 101.71 7.91 0.01 0.78 4.95 7 -2.04 

S.Q.TOTAL 6149.84 G. L. TOTAL 19 

Modelo genéri.co: y :;; o. +b x + c x + d x + ... + n x 
1 2 ;3 13 

onde: 

x :;; Mehl1.ch; x :;; MO{%>; x :;; pH H O; x :;; pH Co.cl ; x :;; K; x :;; Co.; 
1 2 :3 2 " 2 :5 (5 

x :;; Mg; x H+At; x = S; x T; x :;; V{ %} ; X dTFSA; X :;; Argila 
7 8 9 10 ~1 12 13 

(%) • 
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APÊNDICE 23 

Seleção de variáveis predit.oras do modelo de absorção de P, da 

pl ant.a i nt.eí r a C y), em t.est.e de t.odas as possí veí s r egr essões, a 

part.ir do P extraído pela resina-FeCOH) e outros parâmetros com-
3 

plementares medidos no solo. 

ÍNDICE DAS: 
VARIÁVEIS 

Q. M. Q. M. VALOR 
REGRES. RESÍD. F 

PROBo COEF. Cp DE 
> F DETER. MALL. P Cp-p 

1 8 9 10 11 12 13 709.87 98.39 7.21 0.01' 0.81 3.85 8 -4.14 

1 2 8 9 10 11 12 13 538.85 94.46 6.76 0.01 0.83 4.91 9 -4.09 

1 2 9 10 11 12 13 

1 9 10 11 12 13 

1 2 5 10 11 12 13 

1 3 4 6 11 

1 3 4 9 11 

1 3 4 

1 3 12 13 

1 5 10 11 12 13 

1 2 3 4 6 11 

1 3 

1 3 4 9 10 11 

705.12 101.16 6.97 0.01 0.80 4.07 8 -3.92 

795.27 106.01 7.50 0.01 0.77 3.17 7 -3.83 

700.14 104.07 6.73 0.01 0.80 4.31 8 -3.59 

919.96 110.71 8.31 0.01 0.75 2.31 6 -3.59 

918.11 111.38 8.24 0.01 0.75 2.37 6 -3.53 

1429.06 116.41 12.27 0.01 0.70 0.39 4 -3.51 

1106.06 115.04 9.51 0.01 0.72 1.48 5 -3.52 

786.35 110.13 7.14 0.01 0.77 3.52 7 -3.47 

785.92 110.33 7.12 0.01 0.77 3.54 7 -3.45 

2057.01 119.75 17.18 0.01 0.67 -0.46 3 -3.45 

783.87 111.28 7.04 0.01 0.76 3.62 7 -3.38 

S.Q.TOTAL 5149.84 G.L.TOTAL 19 

Modelo genér~co: y = a 

onde: 

+ b . x + c 
1 

x +d x + ... +n 
2 3 

x 
13 

x = 
.1 

x = 
7 

( )J6} • 

Res~ na 

Mg; X
8 

CSA}; X
2 

= MO()J6>; X
3 

= pH H
2
0; X

4 
= pH cacl

z
; x

5 
= K; 

= H+Al; x = S; x = T; x = V()J6>; x = dTFSA; x 
9 .10 11 .12 13 

x = Co; 
6 

= Arg1.1a 



154. 

APENDICE 24 

Seleçâo de variáveis preditoras do modelo de absorção de P, da 

pl anta i ntei r a C y), em tes te de todas as possí vei s r egr essões , a 

partir do P extr aí do pelo papel -FeC OH) C com agi tação) 
3 

e outros 

parâmetros complementares medidos no solo. 

ÍNDICE DAS 
VARIÁVEIS 

Q. M. Q. M. VALOR 
F 

PROBo 
> F 

COEF. Cp DE 
Cp-p REGRES. RESÍ D. DETER. MALL. p 

1 2 3 4 567 454.80 
8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 B 7 494. 31 
8 9 10 11 12 

1 3 4 5 5 7 8 485.77 
9 10 11 12 13 

1 234 567 484.80 
8 9 10 12 13 

1234578 
9 10 11 12 13 

1234567 
8 9 10 11 

1234567 
8 9 10 11 

1234557 
8 9 10 12 

1234578 
10 11 12 13 

1234557 
8 10 11 12 13 

1345578 
9 10 11 12 

1345678 
9 10 12 13 

1234567 
8 9 10 

S.Q.TOTAL 

482.59 

481.38 

522.21 

520.74 

519.00 

475.77 

515.25 

513.58 

553.10 

6149.84 

Modelo genin.co: y:= a + b 

onde: 

17. 91 25. 95 O. 01 O. 98 1 4. 00 14 O. 00 

31.15 15.86 0.01 0.95 18.18 13 5.18 

45.79 10.51 0.01 0.95 23.90 13 10.90 

47.47 10.21 0.01 0.94 24.55 13 11.55 

51.07 9.45 0.01 0.94 25.95 13 12.95 

53.32 9.03 0.01 0.94 25.84 13 13.84 

50.69 10.30 0.01 0.93 25.54 12 14.54 

52.71 9.88 0.01 0.93 27.54 12 15.54 

55.10 9.42 0.01 0.93 28.51 12 15.51 

62.94 7.56 0.01 O. 93 30. 50 13 17. 50 

60.27 8.55 0.01 0.92 30.92 12 18.92 

52.42 8.23 0.01 0.92 31.88 12 19.88 

57.55 9.77 0.01 0.91 30.97 11 19.97 

G. L. TOTAL 

X +c x+d x + + 1"1 
:1 2 3 

=- MOCl'6>; x =- pH 

19 

x 
:1:;, 

x = K; x =- Papel-Fe(OH> (c/aqít> x 
:1 <3 - 2 3 

H O; 
2 

x =- pH CaCt ; 
0\1 2 ::I 

dTYSA.; x = Co; x =- Mq; x =H+A.l; 
" 7 - B 

x =- Argila fl'6). 
13 

x = s; 
9 

x =- T; x 
10 

V06> ; 
:1:1 

X 
12 



165. 

APÊNDICE 25 

Seleção de variáveis prediLoras do modelo de absorção de P, da 

pl anLa i nLei r a C y), em LesLe de Lodas as possí vei s r egr essões, a 

par t-ir do P e~r aí do pelo papel -FeC OH) C sem agi t.ação) 
. 3 

e out.ros 

parâmeLros complement.ares medidos no solo. 

iNDICE DJ!S 
VARIÁVEIS 

Q.M. Q.M. VALOR PROBo COEF. Cp DE 
p Cp-p REGRES. RESiD. F > F DETER. MALL. 

1 3 13 

1 5 12 13 

1 2 3 

1 3 5 13 

1 13 

1 4 13 

1 5 13 

1 2 

1 3 

124 

1 3 11 13 

1 3 5 12 13 

1 5 

1343.53 132.45 10.14 0.01 0.65 

104.8. 66 130.34 8.04 0.01 0.68 

1317. 19 137. 39 9. 59 O. 01 O. 64 

1042. 18 132. 07 7. 89 O. 01 O. 68 

1858.55 143.10 12.99 0.01 0.60 

1305.14 139.65 9.34 0.01 0.64 

1304.71 139.73 9.34 0.01 0.54 

1837.59 145.57 12.62 0.01 0.60 

1828.55 145.53 12.47 0.01 0.59 

1292.81 141.95 9.11 0.01 0.53 

1025.34 136.55 7.51 0.01 0.57 

852.24 131.33 5.55 0.01 0.70 

1816.45 148.05 12.27 0.01 0.59 

-2.50 4 -5.50 

-1.33 5 -5.33 

-2. 25 4 -6. 2:5 

-1.2:1 5 -6.2:1 

-3. 21 3 -6. 2:1 

-2.09 4 -6.09 

-2:.08 4 -6.08 

-3.02 3 -6.02: 

-2.94 3 -5.94-

-1.93 4 -5.93 

-0.91 5 -5.91 

-0.15 5 -5.84 

-2.84 3 -5.84 

S.Q.TOTAL 5149.84 G.L.TOTAL 19 

Mode>l, o geneT i co: y:: a + b 

onde: 

x +c x+d x + 
1 2 3 

x = papel-Fe{OH> {s/agit> x = Moe,,>; x = pH H O; 

,/ = CCl; x = M9~ x = H+Af; x = S;)(3 = T; 2x 
6 7 8 5> 1D 11 

x :: ATgila {l'6 >. 

+ n x , 
13 

x :: pH cacl ,x :: K; 
4, 2 ~ 

V ( %); x :: dTl"SAi 
12 




