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RESUMO GERAL 

 

FRAZÃO, J. J. Eficiência agronômica de fertilizantes organominerais granulados à 
base de cama de frango e fontes de fósforo. 2013. 80 f. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia: Solo e Água) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2013.2 
 

O fósforo (P) é um dos nutrientes que mais limita o crescimento e a produção 
das culturas em solos de regiões tropicais e subtropicais. Devido ao elevado grau de 
intemperismo desses solos e à alta capacidade sortiva desse nutriente às cargas elétricas 
positivas, presentes nos oxidróxidos de ferro e alumínio, o que resulta em baixa 
disponibilidade às plantas. Uma alternativa para aumentar a eficiência da adubação 
fosfatada nesses solos é a utilização de fontes mais eficientes, como os fertilizantes 
organominerais granulados, resultantes da mistura de uma fonte mineral de P com uma ou 
mais fontes de matéria orgânica, que possibilita redução de perdas e aumento da 
biodisponibilidade de P. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar a eficiência 
agronômica de fertilizantes organominerais granulados, enriquecidos com fontes minerais 
de fósforo. Quando se utilizou o fertilizante organomineral granulado enriquecido com 
superfosfato triplo (SFT) comparado à adubação com SFT, houve aumento da 
biodisponibilidade de fósforo e produção de massa seca de plantas. Os Fertilizantes 
organominerais enriquecidos com fosfatos naturais, mesmo possuindo menor solubilidade 
em água, apresentaram desempenho semelhante ao SFT em relação à recuperação do 
fósforo aplicado e à produção de massa seca de plantas. A redução do tamanho de 
partículas dos fosfatos naturais de Arraias e Bayovar não influenciou a biodisponibilidade 
de fósforo e a produção pelas plantas. 
 
Palavras-chave: fosfato, adsorção, matéria orgânica, cama de frango. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2Orientador(a): Profª. Drª. Virginia Damin, EA-UFG. 
 Coorientador: Dr. Vinícius de Melo Benites, EMBRAPA Solos. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

FRAZÃO, J. J. Agronomic effectiveness of granulated organomineral fertilizers based 
on poultry litter and phosphorus sources. 2013. 80 f. Dissertation (Master in Agronomy: 
Soil and Water) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.3 
 

Phosphorus (P) is the nutrient that most limits the growth and the crops 
production in soils from tropical and subtropical regions. The high soil weathering and 
high sorption capacity of this nutrient by positive electrical charges, present in oxides iron 
and aluminum, results in low P availability to plants. An alternative to increase the 
phosphorus efficiency is use sources more efficient, as organomineral fertilizer, provided 
by the granulation and mixing of the mineral source P with one or more sources of organic 
matter. In this context, the aim of this work was evaluate the agronomic effectiveness of 
granulated organomineral fertilizers, enriched with phosphorus mineral sources. When was 
used the organomineral fertilizer enriched with granular triple superphosphate (TSP) 
compared to fertilization with TSP it increased the phosphorus bioavailability and dry 
matter production by plants. The organomineral fertilizers enriched with phosphate rocks, 
despite having lower solubility in water, showed similar performance that the TSP in 
relation to the recovery of applied phosphorus and dry matter production of plants. The 
particle size of phosphate rocks Bayovar and Arraias didn´t affect the phosphorus 
bioavailability and dry matter production by plants. 
 
Key words: phosphate, adsorption, organic matter, poultry litter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

3Adviser: Profª. Drª. Virginia Damin, EA-UFG. 
 Coadviser: Dr. Vinícius de Melo Benites, EMBRAPA Solos. 
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1     INTRODUÇÃO GERAL  

 

Nos últimos anos, o agronegócio brasileiro vem sendo um dos setores 

econômicos mais importantes para o país, sobretudo, em função da contribuição 

significativa nos sucessivos saldos positivos da balança comercial, o que proporciona 

suporte à consolidação da estabilização da economia nacional (CONAB, 2005). Segundo 

dados do Centro de estudos avançados em economia aplicada (CEPEA), no ano de 2012, 

22,15% do produto interno bruto (PIB) foram provenientes do agronegócio (CEPEA, 

2013), o que demonstra a importância desse setor na economia nacional. 

A adubação dos solos altamente intemperizados, que são predominantes nos 

biomas brasileiras, é uma prática indispensável para a obtenção de elevados índices de 

produção. Segundo a CONAB (2013a), os gastos com fertilizantes podem representar até 

30% do custo de produção, em culturas como o milho e soja. O Brasil é quarto maior 

consumidor de fertilizantes. No ano de 2012, foram consumidas 29,53 milhões de 

toneladas de fertilizantes no país, dos quais, 17,9 milhões de toneladas (66,04%) foram 

importadas (ANDA, 2013). 

O uso eficiente de fertilizantes é o fator que, isoladamente, mais contribui para 

o aumento da produtividade agrícola. Em função das grandes quantidades envolvidas, a 

ineficiência no uso dos fertilizantes representa uma perda econômica significativa 

(Isherwood, 2000). Nesse contexto, a busca por tecnologias que aumentem a eficiência da 

adubação, se torna necessária, uma vez que o gasto com fertilizantes representa em média 

28% do custo de produção dessas culturas. 

Dentre os fertilizantes consumidos no país, os fosfatados ocupam lugar de 

destaque, que pode ser atribuído, dentre outros fatores, ao elevado grau de intemperismo 

dos solos, que resulta em menores teores de fósforo (Yamada & Abdalla, 2004) associados 

à alta capacidade sortiva do nutriente as cargas elétricas positivas, presentes nos 

óxihidróxidos de Fe e Al (Resende et al., 1995). Nesses solos, a maior parte do fósforo 

encontra-se em formas pouco disponíveis às plantas, fator que, frequentemente, tem 

limitado as produções agrícolas, tornando a agricultura, nessas regiões, praticamente 

dependente de adições de fertilizantes fosfatados (Tsai & Rossetto, 1992). 
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Segundo a CONAB (2013b), a produção brasileira de frangos de corte em 

2012, foi de 12,48 milhões de toneladas, que por sua vez, gerou durante o processo de 

produção, 8,42 milhões de toneladas de cama de frango. Esse resíduo orgânico pode ser 

aproveitado como fertilizante, porém se não utilizado adequadamente, pode se tornar uma 

fonte de contaminação ambiental. Desta forma, o aproveitamento da cama de frango, se 

torna uma decisão importante, não apenas do ponto de vista ambiental, como também pelo 

retorno econômico e pelos benefícios que esse resíduo pode proporcionar ao solo, como 

fonte de nutrientes e matéria orgânica (Tedesco et al., 1999). 

A possibilidade de redução da utilização de fontes não renováveis na agricultura, 

aliada à necessidade de disposição sustentável de resíduos orgânicos no ambiente, ciclagem de 

nutrientes e energia pelo uso de materiais orgânicos, os tornam atrativos do posto de vista 

econômico, agrícola e ambiental (Higashikawa et al., 2010).  

Solos tropicais, em geral, possuem baixos teores de matéria orgânica, que por sua 

vez desempenha importante papel no solo, não apenas pela melhoria da qualidade estrutural, 

como também por proporcionar aumento da eficiência dos fertilizantes fosfatados, pela 

ocupação dos sítios de adsorção de fósforo no solo (Haynes, 1984).  

Nesse sentido, é importante que se busquem alternativas que viabilizem a 

maior longevidade das reservas mundiais de fósforo. Uma alternativa é a utilização de 

fertilizantes mais eficientes agronomicamente, que resulta em redução de dose, como é o 

caso de associações entre fontes de fósforo com uma ou mais fontes de matéria orgânica, 

os denominados fertilizantes organominerais. 

Os fertilizantes organominerais têm como objetivo aumentar o teor de 

nutrientes dos materiais orgânicos e a eficiência dos fertilizantes minerais (Novais et al., 

2007). Nesse sentido, é importante que se realizem estudos mais detalhados sobre a 

utilização dos fertilizantes organominerais, de forma a verificar o potencial de aumento da 

eficiência da adubação fosfatada em solos de regiões tropicais. 

Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar a eficiência agronômica 

de fertilizantes organominerais granulados, enriquecidos com fontes minerais de fósforo. 
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2     REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1     SOLOS DE CERRADO 

 

O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro em extensão territorial, ocupa uma 

área de aproximadamente duzentos milhões de hectares e representa cerca de 24% do 

território nacional (IBGE, 2013). Nesse bioma, assim como na maioria das regiões 

tropicais, há predomínio de solos com avançado grau de intemperismo, como os 

pertencentes a classe dos Latossolos. 

Os Latossolos são normalmente muito profundos, ácidos e com baixa saturação 

por bases, sendo comum a ocorrência de caráter distrófico ou alumínico. São típicos das 

regiões equatoriais e tropicais, distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de 

erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo suave e suave 

ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em relevo 

montanhoso (EMBRAPA, 2006). 

A sílica (SiO2) e as bases trocáveis, em particular, cálcio, magnésio e potássio, 

são removidas do sistema, levando ao enriquecimento com óxidos de ferro e alumínio, que 

são agentes floculantes, dando à massa do solo aspecto maciço e poroso. Apresentam 

estrutura granular muito pequena, são macios quando secos e altamente friáveis quando 

úmidos (Resende et al., 1995; Sousa & Lobato, 2004). A fração argila desses solos é, 

essencialmente, constituída por minerais de argila 1:1 e óxidos de ferro e alumínio, o que 

determina uma baixa densidade de carga superficial líquida negativa e, em consequência, 

baixa capacidade de troca catiônica (CTC), quando comparada aos minerais 2:1 e à própria 

matéria orgânica (Vargas & Hungria, 1997). 

A maior porção da CTC dos solos das regiões tropicais, incluindo os solos de 

Cerrado, é proveniente da contribuição da matéria orgânica, por ionização de grupos 

carboxílicos, enólicos e fenólicos, devido a aumentos no pH do meio. A matéria orgânica 

desempenha, também, papel importante na reciclagem de nutrientes, no tamponamento do 

solo contra alterações bruscas de pH, na construção, na manutenção da estrutura e na 

adsorção e armazenamento de água (Vargas & Hungria, 1997). 
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Além das características já mencionadas, mais de 95% dos Latossolos possuem 

teores de fósforo disponível extremamente baixos, quase sempre inferiores a 1 mg/dm3. 

Em geral, são solos com problemas de fertilidade (Resende et al., 1995; Sousa & Lobato, 

2004). Entre os fatores que contribuem para essa condição, se destaca a natureza 

mineralógica desses solos, visto que são ricos em óxidos de ferro e alumínio e que por sua 

vez, possuem elevada capacidade de adsorção de fósforo. 

 

2.2     RESÍDUOS ORGÂNICOS NA AGRICULTURA 

 

Dentre os segmentos do agronegócio brasileiro, a avicultura se destaca por sua 

importância econômica e social no país. Segundo a CONAB (2013b), o Brasil produziu em 

2012, 12,48 milhões de toneladas de frango de corte e manteve-se como maior exportador 

(4,01 milhões de toneladas). 

Durante a produção de frangos de corte, há a geração de um resíduo – a cama 

de frango (CF). Em média, a cada tonelada de frango produzida, há geração de 

aproximadamente 675 quilos de CF (Hahn, 2004). Considerando a produção de frangos no 

Brasil em 2012, são gerados anualmente 8,42 milhões de toneladas de cama de frango, que 

pode ser aproveitada como fertilizante orgânico. Porém se não tiver um destino adequado, 

pode se tornar uma fonte de contaminação ambiental. O impacto ambiental causado por 

resíduos deve-se à interação destes com o meio, paralelamente ao esgotamento de sua 

capacidade de depuração (Bidone, 2001). 

Com a elevação dos custos da adubação mineral, os resíduos orgânicos 

produzidos pela indústria, pelas cidades ou pelo meio rural agrícola passaram a ter maior 

importância como materiais recicláveis e utilizáveis para melhorar as condições do solo e 

aumentar o nível de fertilidade do mesmo (Tedesco et al., 2008). 

O uso de dejetos como fertilizantes, se bem utilizado, pode melhorar a 

qualidade do solo, mas, por outro lado, eles representam alto risco de contaminação do 

ambiente, quando inadequadamente utilizados e manejados (Menezes et al., 2009). Devido 

à alta concentração de matéria orgânica, nutrientes, além de patógenos e metais tóxicos, os 

dejetos podem ser fonte poluidora de mananciais de água (Scherer et al., 1995). Nesse 

sentido, o reaproveitamento de resíduos agropecuários, como a cama de frango, se torna 

uma decisão importante, não só do ponto de vista ambiental, como também pelo retorno 
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econômico e pelos benefícios que este pode proporcionar ao solo, como fonte de nutrientes 

e matéria orgânica (Tedesco et al., 1999; Figueroa, 2008). 

Estudos realizados por Figueroa (2008) permitiram observar o efeito benéfico 

da utilização de esterco de ave poedeira como fonte de nitrogênio, onde se observou 

aumento de produtividade nas culturas de trigo e milho, equivalendo a uma eficiência de 

fertilizante de 100 e 75% da ureia, respectivamente. 

A possibilidade de redução da utilização de fontes de nutrientes não renováveis 

na agricultura aliado à necessidade de disposição sustentável de resíduos orgânicos no 

ambiente, ciclagem de nutrientes e energia, tornam os resíduos orgânicos atrativos no 

ponto de vista econômico, agrícola e ambiental. Além disso, os resíduos orgânicos tem o 

potencial de substituir o uso de materiais não renováveis na produção de mudas como, por 

exemplo, turfas e vermiculitas (Higashikawa et al., 2010). 

 

2.3     MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO 

 

Em solos de ambiente tropicais e subtropicais, a matéria orgânica tem grande 

importância como fonte de nutrientes para as culturas na retenção de cátions, na 

complexação de elementos tóxicos e de micronutrientes, na estabilidade da estrutura, na 

infiltração e retenção de água e na aeração; ainda serve como fonte de carbono (C) e 

energia aos micro-organismos heterotróficos, constituindo-se, assim, num componente 

fundamental do potencial produtivo desses solos (Bayer & Mielniczuk, 2008). 

A matéria orgânica é um componente fundamental da capacidade produtiva dos 

solos, por causa dos efeitos já mencionados e pela melhoria das condições do solo que por 

sua vez, favorecem a atividade da biomassa microbiana. Desse modo, a adoção de sistemas 

de uso e manejo do solo deve levar em consideração, entre outros aspectos, o seu efeito 

sobre os teores de matéria orgânica dos solos (Lopes & Guilherme, 2007; Bayer & 

Mielniczuk, 2008). 

Em regiões de clima temperado, como em ambiente de tundra, caracterizado 

por temperatura extremamente baixas e negativas na maior parte do ano, a relação C 

vegetação/C solo é extremamente pequena (0,08), quando comparada com o ecossistema 

tropical (aproximadamente 1), caracterizado por temperaturas elevadas, próximas de 35-

40°C. Esses números ilustram a dinâmica mais rápida do C em ecossistemas tropicais. Eles 

também apontam para a fragilidade desse sistema, caso sejam realizadas alterações em sua 
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cobertura vegetal, visto que a produtividade do sistema é muito dependente das altas taxas 

de ciclagem do C (Silva & Mendonça, 2007). 

Em solos de regiões tropicais e subtropicais, a fração argila é constituída 

principalmente por óxidos de ferro (hematita e goethita) e alumínio (gibbsita) e por 

filossilicatos do tipo 1:1 (caulinita), cujas superfícies possuem baixa concentração de 

grupos funcionais de carga negativa e, por conseguinte, baixa CTC em relação aos 

minerais filossilicatos do tipo 2:1, como esmectitas, comuns em solos de regiões 

temperadas. Enquanto a caulinita, por exemplo, possui CTC de 3 a 15 cmolc kg-1, a 

montmorilonita (um tipo de esmectita) possui CTC de 70 a 95 cmolc kg-1 (Tan, 1998). 

Nesse contexto, a matéria orgânica, através de seus grupos funcionais carboxílicos e 

fenólicos presentes numa concentração de 200 a 900 cmolc kg-1 (Pavan et al., 1985; Tan, 

1998; Vezzani et al., 2008), exerce papel extremamente relevante para a CTC de solos 

tropicais e subtropicais, representando cerca de 50 a 90% da CTC a pH 7,0, apesar de 

representar para a maioria dos solos, menos de 5% da massa total de sólidos do solo 

(Asadu et al., 1997; Vezzani et al., 2008). 

Convém citar o importante papel que a matéria orgânica desempenha com 

relação à manutenção e equilíbrio da atividade de macro e micro-organismos nos solos, 

que por sua vez, regulam a decomposição/mineralização dos resíduos orgânicos. Estudos 

realizados por Cardoso et al. (1995) confirmam essa teoria, sendo observado aumento da 

atividade da biomassa microbiana, assim como a alteração da dinâmica de nutrientes, após 

a adição de resíduo orgânico ao solo. 

A importância da matéria orgânica em relação às características químicas, 

físicas e biológicas do solo é amplamente reconhecida. Sua influência sobre as 

características do solo e a sensibilidade às práticas de manejo determinam que a matéria 

orgânica seja considerada um dos principais parâmetros na avaliação da qualidade do solo 

(Doran & Parkin, 1994). Nesse sentido, o acúmulo de matéria orgânica em solos agrícolas 

constitui-se numa importante estratégia para a melhoria da qualidade do solo e do 

ambiente. 

 

2.4     FÓSFORO NO SOLO E NA PLANTA 

 

Dentre os vários nutrientes que as plantas necessitam para o crescimento e 

produção, o fósforo ocupa lugar de destaque, devido à sua deficiência generalizada na 
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grande maioria dos solos tropicais (Yamada & Abdalla, 2004). Nesses solos, a maior parte 

do fósforo encontra-se em formas pouco disponíveis às plantas, fator que, freqüentemente, 

tem limitado as produções agrícolas, tornando a agricultura dependente de adições de 

fertilizantes fosfatados. O grande reservatório de fósforo é a litosfera. O fosfato entra na 

biosfera, ao ser absorvido pelas plantas e micro-organismos, e retorna ao solo, após a 

decomposição da matéria orgânica proveniente de plantas, animais e micro-organismos 

(Tsai & Rossetto, 1992). 

Os fosfatos do solo podem ser subdivididos em dois grandes grupos: fosfatos 

inorgânicos e orgânicos. O fósforo inorgânico é encontrado no solo em formas cristalinas 

(na forma de apatita), amorfas, adsorvidas ao complexo coloidal ou na solução do solo 

(Tsai & Rossetto, 1992; Troeh & Thompson, 2007). Já o fósforo orgânico é proveniente de 

restos vegetais e animais, que formam a matéria orgânica do solo, e de protoplasma e 

produtos metabólicos microbianos (Cardoso et al., 1992). 

As formas de P orgânico presentes no solo englobam ortofosfatos de 

monoésteres (RO-PO3), representados pelos hexafosfatos de inositol, ortofosfatos de 

diésteres, ou seja, os ácidos nucleicos e fosfolipídios, e os fosfonatos, que são moléculas 

contendo radicais de fosfato associados a compostos orgânicos (Novais & Smyth, 1999). 

Para que o P associado à matéria orgânica do solo seja aproveitado pelas plantas, é preciso 

que haja a conversão do P orgânico a inorgânico, através do processo de mineralização, 

cujas reações em solo são mediadas por enzimas denominadas fitases e fosfatases, 

produzidas pela atividade microbiana do solo (Barber, 1984; Stevenson & Cole, 1999; 

Lopes et al., 2004b). 

O P está particularmente envolvido na transferência de energia, pois o ATP é 

necessário para a fotossíntese, translocação e muitos outros processos metabólicos de 

relevância. Em sua forma inorgânica, Pi é substrato ou produto final em muitas reações 

enzimáticas importantes, incluindo as da fotossíntese e metabolismo de carboidratos, sendo 

essencial para regulação das vias metabólicas no citoplasma e cloroplasto, síntese de amido 

e sacarose, transporte de trioses-fosfato, translocação de sacarose e síntese hexoses  

(Araújo & Machado, 2006). 

O fosfato (PO4
3-) tem cinco funções principais: é parte de moléculas grandes ou 

agrupamento de moléculas como DNA, RNA e os fosfolipídeos das membranas; é um 

transportador de substratos, como na glucose fosfato e muitas coenzimas, e como um 

transportador e transdutor de energia química, como na adenosina trifosfato (ATP); 
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participa da sinalização celular, como no inositol trifosfato; modifica proteínas 

irreversivelmente e, é um constituinte de biominerais (em animais) (Silva & Williams, 

1991; Epstein & Bloom, 2006). 

A nutrição adequada de fósforo melhora os processos de fotossíntese, fixação 

biológica de nitrogênio, florescimento, frutificação (incluindo produção de sementes) e 

maturação. O fósforo é exigido em maiores quantidades, principalmente nos tecidos 

meristemáticos. O crescimento de raízes é influenciado pela disponibilidade de fósforo no 

solo, em especial, no desenvolvimento das raízes laterais e radículas fibrosas (Brady & 

Weil, 2008). No pH que comumente ocorre nos solos cultivados o fósforo é absorvido 

predominantemente na forma iônica de H2PO4
-. A acumulação do fósforo nas células 

corticais da raiz é seguida pela transferência dentro dela até o xilema, o que se dá pelo 

simplasto (Malavolta et al., 1997). 

A acidez do solo também influencia a solubilidade das várias formas minerais 

de fósforo no solo. No caso dos fosfatos de cálcio, com o aumento do pH, a solubilidade é 

diminuída; de forma mais acentuada para fluorapatita e hidroxiapatita, comparado aos 

fosfatos mono e bicálcios. Já para os fosfatos de ferro e alumínio, ocorre aumento da 

solubilidade fósforo com o aumento do pH (Lindsay, 1979; Tisdale et al., 1993). 

O fósforo é um dos nutrientes que merecem mais atenção para a produção 

agrícola nos solos da região do Cerrado onde a disponibilidade desse elemento, em 

condições naturais, é muito baixa. A adubação fosfatada, dessa forma, é prática 

imprescindível nesse ambiente (Sousa & Lobato, 2004). 

Os teores de fósforo na solução dos solos da região do Cerrado são geralmente 

muito baixos. Essa característica, associada à alta capacidade que esses solos têm para reter 

o P na fase sólida, é a principal limitação para o desenvolvimento de qualquer atividade 

agrícola rentável sem a aplicação de adubos fosfatados (Sousa & Lobato, 2004). 

A retenção do fósforo adicionado ao solo, em formas lábeis ou não, ocorre 

tanto pela precipitação do fósforo em solução com formas iônicas de Fe, Al e Ca, como, 

pela sua adsorção aos oxidróxidos de Fe e Al, presentes, em maiores quantidades em solos 

tropicais mais intemperizados, sendo a quantidade de óxidos, nesses solos, maior quando 

há aumento do conteúdo de argila (Sanyal & De Datta, 1991; Valladares et al., 2003; 

Novais et al., 2007). 

A adsorção de fósforo (P) em solos tropicais ocorre principalmente, pelos 

óxidos de ferro (hematita e goetita) e alumínio (gibsita), pelos argilosilicatos do tipo 1:1 
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(caulinita) principalmente e pela matéria orgânica (MO). No primeiro caso, inicialmente 

ocorre atração eletrostática, seguida pela adsorção por oxidróxidos, por meio de troca de 

ligantes como OH- e OH2
+, (Sanyal & De Datta, 1991; Laboski & Lamb, 2003; Novais et 

al., 2007), também denominada quimiossorção, na superfície dos óxidos, por fosfato da 

solução. É uma ligação predominantemente covalente (adsorção específica). No caso dos 

argilosilicatos como a caulinita (1:1), em solos ácidos, o ânion fosfato reage rapidamente 

com o octaedro de Al, pela substituição dos grupos OH- localizados na superfície do 

mineral, formando complexos de esfera interna (McBride, 1994). 

Já a matéria orgânica, desempenha papel ambivalente, visto que a fração 

orgânica tanto pode adsorver o fósforo como bloquear os sítios de adsorção que ocorre nas 

superfícies das argilas e dos óxidos de Fe e Al. A adsorção de P pela MO ocorre pelo 

caráter aniônico da matéria orgânica, que possibilita a formação de pontes de cátions com 

o Al, Fe e Ca a ela adsorvidos, e, por meio dessas pontes, o P seria adsorvido (Sanyal & De 

Datta, 1991; Valladares et al., 2003; Moreira et al., 2006). 

 

2.5     FONTES MINERAIS DE FÓSFORO 

 

O fósforo constitui cerca de 0,12% da crosta terrestre e as maiores reservas 

encontram-se em sedimentos marinhos, solos, fosfato inorgânico dissolvido nos oceanos e 

rochas com minerais, como apatita (Stevenson & Cole, 1999). Apesar de existirem na 

natureza mais de 200 minerais de P, apenas o grupo das apatitas tem significado 

quantitativo (Araújo & Machado, 2006). 

 Embora o fósforo esteja presente em numerosos minerais, apenas os da série 

da apatita (fosfatos de cálcio) constituem minerais de minérios. As variedades fluorapatita 

(Ca5(PO4,CO3,OH)3(F,OH)), a hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH,F)) e, mais raramente, a 

cloroapatita (Ca5(PO4)3(OH,F)) ocorrem nas rochas de origem ígnea, principalmente em 

carbonatitos. Já na maioria dos depósitos sedimentares predominam as variedades de 

carbonatoapatita (Ca5(PO4,CO3)3(OH,F)) e carbonato-fluorapatita (Ca5(PO4,CO3)3(F,OH)) 

– francolita (McConnell, 1938; McClellan & Kauwenberg, 1990). Além dos fosfatos de 

cálcio apresentados, presentes tanto em rochas ígneas como sedimentares, existe ainda, 

outras formas minerais de fósforo, como os fosfatos de alumínio, na forma de variscita 

(AlPO4.2H2O) e os fosfatos de ferro representados principalmente pela estrengita 
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(FePO4.2H2O) e pela vivianita (Fe3(PO4)2.8H2O), mais ocorrentes em solos ácidos (Tsai & 

Rossetto, 1992; Tisdale et al., 1993). 

Os fosfatos de origem ígnea, devido ao seu grau de cristalização, são poucos 

solúveis, enquanto que os de origem sedimentar são mais solúveis. Essa diferença é 

decorrente das características intrínsecas dos fosfatos, sendo as mais importantes o grau de 

cristalinidade, a granulometria e o grau de substituição isomórfica de fosfato (PO4
3-) por 

carbonato (CO3
2-) e flúor (F-) na rede cristalina do mineral, que resulta em cristais 

imperfeitos, com grande porosidade, que lhes confere maior área superficial e 

consequentemente maior solubilidade (Lehr & McClellan, 1972; Chien, 1977; McClellan 

& Kauwenberg, 1990; Kliemann & Lima, 2001; Zapata & Roy, 2004). 

O fosfato contido na rocha fosfática, na forma do mineral apatita, não está 

prontamente disponível para as plantas. Em geral, a rocha fosfática precisa ser tratada para 

tornar o fosfato solúvel ou em formas biodisponíveis. Existem dois tipos principais de 

rocha fosfática: - sedimentar e ígnea. Mais de 80% do total de fertilizantes fosfatos 

produzidos no mundo a partir de rocha fosfática é proveniente de depósitos sedimentares. 

As reservas de fosfato de origem ígnea geralmente são associadas a carbonatitos e/ou álcali 

(deficiente em sílica) (Lopes et al., 2004a; Kauwenbergh, 2010). 

As reservas sedimentares de fosfato foram formadas durante o período 

geológico, próximo às regiões costeiras, sob condições marinhas. Eles demonstram uma 

ampla gama de composições químicas e uma grande variedade de formas físicas. A 

maioria dos depósitos sedimentares contem variedades de francolitas (Kauwenbergh, 

2010). Francolita é definida como uma apatita que contêm significativo percentual de CO2 

e mais de 1% de flúor (McConnell, 1938; Kauwenbergh, 2010). 

Os fertilizantes fosfatados podem apresentar alta ou baixa solubilidade em 

água. Os que apresentam alta solubilidade em água, como os superfosfatos e os fosfatos de 

amônio, são obtidos por processos industriais pelo ataque da rocha fosfática com ácidos. 

Os fosfatos naturais apresentam baixa solubilidade em água e são obtidos de jazidas de 

minérios fosfáticos após a passagem do material por processos de moagem, flotação e/ou 

lavagem para a eliminação parcial de impurezas (Araújo, 2004). 

As fontes solúveis em água mais produzidas no Brasil são os superfosfatos 

(simples e triplo) e os fosfatos de amônio (MAP e DAP). Trata-se de produtos solúveis 

que, quando incorporados ao solo, possuem grande capacidade de liberação de fósforo para 
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as plantas e, portanto, com alta eficiência agronômica como fertilizantes fosfatados 

(Goedert et al., 1986). 

Já os fosfatos naturais, que são insolúveis em água, se dissolvem lentamente na 

solução do solo e tendem a aumentar a disponibilidade de fósforo para as plantas com o 

tempo. Os fosfatos naturais, em geral, apresentam menor eficiência que os fosfatos 

solúveis em curto prazo, porém, em longo prazo, seu efeito residual é geralmente maior 

(Korndörfer, 1978). 

Dentre os fosfatos naturais comercializados no Brasil, o Bayovar (Peru) e o de 

Arraias (TO) têm sido utilizados. Esse primeiro é de origem sedimentar e orgânica 

(decomposição de restos de animais marinhos) e possui como constituinte mineral 

principal, o carbonato-hidroxifluorapatita (Ca5(PO4,CO3)3(F,OH)) (Léon et al., 1986), 

também conhecido por francolita (Mcconnell, 1938; Mcclellan & Kauwenberg, 1990), um 

fosfato de cálcio com elevado grau de substituição isomórfica (Léon et al., 1986). Já o FN 

de Arraias é de origem sedimentar e possui composição mineralógica intermediária entre a 

francolita e a fluorapatita (Ca5(PO4)3F) (Monteiro, 2009; Ricciardi & Oliveira Júnior, 

2010; Chaves et al., 2013). 

Apesar de apresentarem menor eficiência agronômica que as fontes solúveis, 

em função do processo industrial ser mais barato e por não utilizar enxofre importado, 

torna os fosfatos naturais, uma opção atrativa pelo baixo custo do produto final. 

 

2.6     FÓSFORO E MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO 

 

Quando o solo recebe matéria orgânica, esse pode adsorver ácidos orgânicos 

com grande energia, competindo com os sítios de adsorção de P e aumentando a 

disponibilidade desse nutriente para as plantas (Haynes, 1984). A adição de resíduos 

orgânicos ao solo, como na forma de esterco animal, causa efeito contrário, ocasionando, 

de modo geral, diminuição da adsorção e aumento da disponibilidade para as plantas 

(Laboski & Lamb, 2003; Azevedo et al., 2004; Novais et al., 2007). 

A matéria orgânica transformada, rica em substâncias húmicas possui a 

propriedade de aumentar a disponibilidade de cargas negativas na região de liberação de 

fosfato dos fertilizantes organominerais, podendo tornar esse nutriente mais disponível 

para as raízes das plantas (Kiehl, 2008).  
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O aumento da solubilidade do fósforo na presença de matéria orgânica pode ser 

atribuído à: a) formação de complexos fosfohúmicos, os quais são mais assimiláveis pelas 

plantas; b) troca aniônica do fosfato pelo íon humato; c) revestimento das partículas de 

sesquióxido pelo húmus, formando uma cobertura protetora, que reduz a capacidade do 

solo de fixar fosfato (Tisdale et al., 1993). 

Ao decomporem a matéria orgânica, os micro-organismos podem liberar 

elementos como N, P, S e micronutrientes que estavam contidos nas moléculas orgânicas. 

Este processo é denominado mineralização. O contrário, ou seja, a utilização de P no 

metabolismo microbiano refere-se à imobilização. Ambos os processos podem ocorrer 

simultaneamente, sendo que a predominância de um deles pode significar aumentos ou 

decréscimos de P na solução do solo. A mineralização é maior a temperaturas acima de 

30°C. O pH próximo a neutralidade também favorece a mineralização (Tsai & Rossetto, 

1992).  

Esses fatores, além de um teor de umidade e aeração adequados, promovem o 

desenvolvimento de populações de micro-organismos decompositores do solo. A 

alternância entre condições de muita umidade e seca, também favorece a mineralização 

(Tsai & Rossetto, 1992), condição presente em solos da região dos Cerrados. 

 

2.7     FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS 

 

A agricultura brasileira cresceu bastante nos últimos anos e, atrelado a esse 

crescimento, houve aumento no consumo de fertilizantes fosfatados. Mais de 99% dos 

fertilizantes fosfatados são produzidos a partir de reservas de rochas fosfáticas e apenas 

uma quantidade muito pequena é fornecida na forma de escórias básicas, um subproduto da 

indústria de aço. Um dos pontos de maior preocupação em relação aos recursos mundiais 

de rochas fosfáticas refere-se à possível longevidade de exploração das jazidas face à 

crescente demanda desse recurso natural (Yamada & Abdalla, 2004). 

Em virtude dessa preocupação, é necessário buscar alternativas que viabilizem 

a maior longevidade das reservas mundiais de fósforo. Uma alternativa é a utilização de 

fertilizantes mais eficientes agronomicamente, que resulta em redução da dose aplicada, 

como é o caso de associações de fontes solúveis de fósforo com uma ou mais fontes de 

matéria orgânica, os denominados fertilizantes organominerais. 
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No Brasil, a fabricação de fertilizantes organominerais iniciou após sua 

incorporação na legislação brasileira, através do Decreto nº 86.955 de 18 de fevereiro de 

1982, sendo posteriormente atualizado no Decreto nº 4.954 de 14 de janeiro de 2004 

(Ciancio, 2010). Esses fertilizantes poderão conter no máximo 25% de umidade, no 

mínimo 8% de carbono orgânico, CTC mínima de 80 mmolc kg-1 e soma de nutrientes 

primários (N, P e K) mínima de 10% (Brasil, 2009). 

Os fertilizantes organominerais têm como objetivo aumentar o teor de 

nutrientes dos materiais orgânicos e a eficiência dos fertilizantes minerais (Novais et al., 

2007). Santos et al. (2011) avaliaram o efeito da utilização de torta de filtro enriquecida 

com fosfato solúvel na cultura da cana-de-açúcar e concluíram que essa associação 

organomineral proporcionou aumento nos teores de sólidos solúveis, de açúcares redutores 

totais e de sacarose nos colmos, sendo que melhores resultados foram obtidos pela 

combinação 2,6 e 2,7 t ha-1 de torta de filtro associado a 160 e 190 kg ha-1 de P2O5, 

respectivamente. 

Teixeira et al. (2011) e Scaramuzza et al. (2011) verificaram incremento de 

20% na produção de matéria seca em plantas de milho e soja, respectivamente, quando 

utilizou-se fertilizante organomineral comparativamente à uma fonte mineral, confirmando 

resultados observados por Grohskopf et al. (2011). Em ambos os trabalhos citados, os 

autores atribuíram à maior eficiência agronômica dos fertilizantes organominerais ao efeito 

benéfico que a matéria orgânica exerce sobre a diminuição da capacidade máxima de 

fixação do fósforo ao solo, em função da competição pelos sítios de adsorção dos minerais 

do solo; que por sua vez, aumenta a disponibilidade de fósforo no solo e consequentemente 

o aproveitamento pelas culturas. 
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3 EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE FERTILIZANTES ORGANOMINE RAIS 
GRANULADOS ENRIQUECIDOS COM DIFERENTES FONTES MINER AIS DE 
FÓSFORO 
 

RESUMO 
 

Solos de regiões tropicais possuem baixos teores fósforo disponíveis às plantas 
e alta capacidade de adsorção desse nutriente por argilosilicatos e óxidos de ferro e 
alumínio. Além disso, as reservas minerais de fósforo no mundo são finitas. Nesse sentido, 
é necessário o desenvolvimento de fertilizantes com maior eficiência agronômica, visando 
prolongar a vida útil das reservas de fósforo e ao mesmo tempo melhorar o aproveitamento 
de nutrientes pelas plantas e diminuir custos com adubação. Nesse contexto, o presente 
trabalho objetivou comparar a biodisponibilidade de fósforo e a eficiência agronômica de 
fertilizantes organominerais granulados, enriquecidos com superfosfato triplo (SFT) ou 
fosfatos naturais, a do fertilizante mineral SFT. O experimento foi realizado em casa de 
vegetação, localizada na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em 
Goiânia, Goiás. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 
4x4+1 (quatro fontes, quatro doses e o controle (sem fertilizante)) em parcelas 
subdivididas no tempo (três ciclos de cultivo), com quatro repetições. As fontes estudadas 
foram: 1 – Superfosfato triplo (SFT); 2 – FOM-A (cama de frango (CF)+fosfato natural 
(FN) de Arraias); 3 – FOM-B (CF+FN Bayovar) e, 4 – FOM-SFT (CF+SFT). As doses 
utilizadas foram: 0, 250, 500, 1000 e 2000 mg P2O5 por vaso. A adubação organomineral 
aumentou a biodisponibilidade de fósforo no solo, o que possibilitou a obtenção de maiores 
produções de massa seca de plantas e maior aproveitamento do fósforo aplicado. O teor de 
fósforo no solo foi influenciado pelas doses aplicadas, porém não houve diferenças entre 
fontes. As fontes FOM-A, FOM-B e FOM-SFT, apresentaram média da eficiência 
agronômica relativa de 52, 69, 149%, respectivamente, considerando o SFT como fonte 
referência. Nesse sentido, a fonte FOM-SFT apresenta potencial de aumento da eficiência 
da adubação fosfatada em solos bastante intemperizados. 

 

Palavras-chave: matéria orgânica, adsorção, fosfato natural, cama de frango. 
 

Agronomic effectiveness of granulated organomineral fertilizers enriched with 
different minerals sources of phosphorus 

 

ABSTRACT 
 

The tropical soils have low phosphorus available to plants and high phosphorus 
adsorption capacity by both silicates clays and oxides of iron and aluminum. Besides, the 
phosphorus world reserves are finite. Therefore, is necessary to develop fertilizer with high 
agronomic efficiency, aiming to extend the phosphorus reserves life and in the same time 
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improves the nutrient availability to plants and reduces fertilizer costs. In this context, the 
present study aimed compare the phosphorus bioavailability and agronomic efficiency of 
granulated organomineral fertilizers (OMF), enriched with triple superphosphate (TSP) or 
rock phosphate, the mineral fertilizer TSP. The experiment was conducted in a greenhouse, 
located at the Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. We 
used a completely randomized design in a factorial 4x4+1 (four sources, four doses and 
control (without fertilizer)) in a split plot in time scheme (three crop cycles), with four 
replicates. The sources were: 1 - Triple superphosphate (TSP), 2 - OMF-A (poultry litter 
(PL) + Arraias phosphate rock (PR)) 3 - OMF-B (PL + Bayovar PR), and 4 - OMF-TSP 
(PL + TSP). The doses used were: 0, 250, 500, 1000 and 2000 mg P2O5 per pot. The 
organic mineral fertilization increased the phosphorus bioavailability in soil, making it 
possible to obtain higher yields of dry mass of plants and greater use of applied 
phosphorus. The phosphorus content in soil was influenced by doses, but there were no 
differences between sources. Sources OMF-A, OMF-B and OMF-TSP showed average 
relative agronomic effectiveness of 52, 69, 149%, respectively, considering the TSP as a 
source reference. In this way, the source OMF-TSP increases the phosphorus fertilizer 
efficiency on soils highly weathering. 

 

Key words: organic matter, adsorption, phosphate rock, poultry litter. 

 

3.1      INTRODUÇÃO 
 

O fósforo (P) é um nutriente essencial na produção agrícola e sua deficiência 

restringe severamente o rendimento das culturas (Zapata & Axmann, 1995). Em solos de 

regiões tropicais e subtropicais, a maior parte do fósforo se encontra em formas pouco 

disponíveis às plantas. Essa característica, associada à alta capacidade que esses solos têm 

para reter o P na fase sólida, é a principal limitação para o desenvolvimento de atividade 

agrícola rentável sem a aplicação de adubos fosfatados (Tsai & Rossetto, 1992; Sousa & 

Lobato, 2004). 

A retenção do fósforo adicionado ao solo, em formas lábeis ou não, ocorre 

tanto pela precipitação do fósforo em solução com formas iônicas de Fe, Al e Ca, como 

pela sua adsorção aos oxidróxidos de Fe e Al, presentes em maiores quantidades em solos 

tropicais altamente intemperizados, com teores significativos de argila (Sanyal & De Datta, 

1991; Valladares et al., 2003; Novais et al., 2007). 

Os fertilizantes fosfatados mais utilizados na agricultura são os solúveis em 

água, como por exemplo, os superfosfatos, que são as fontes de fósforo que proporcionam 

maiores rendimentos às plantas. Contudo, são produtos caros, por exigirem em sua 
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fabricação, alto consumo de energia, além de necessitarem de enxofre, matéria-prima 

importada, que eleva ainda mais o custo final (Brasil & Muraoka, 1997). 

Fontes de fósforo menos solúveis, como os fosfatos naturais (FN), tem sido 

utilizados na agricultura, devido, entre outros fatores, ao menor custo. Entretanto, sabe-se 

que a aplicação apenas de FN de baixa reatividade não é, em muitos casos, adequada. Fato 

que pode estar relacionado a pequena quantidade liberada de P, que, em curto prazo, não é 

satisfatória para o crescimento inicial da planta e para o crescimento posterior, dada a 

formação de P não lábil com o tempo (Novais et al., 2007). 

As fontes solúveis de fósforo são produtos de reconhecida e elevada eficiência 

agronômica para qualquer condição de solo e cultura no Cerrado e perfazem mais de 90% 

do fósforo utilizado na agricultura brasileira (Sousa et al., 2004). O superfosfato triplo é 

uma das fontes solúveis de mais utilizada na agricultura, devido à alta concentração de P 

(41% P2O5) e solubilidade em água (37%). Essa fonte é obtida pela solubilização da rocha 

fosfática moída (ígnea ou sedimentar) com ácido fosfórico (H3PO4) (Prochnow et al., 2004; 

Vitti et al., 2004). 

Os fosfatos naturais apresentam baixa solubilidade em água e são obtidos de 

jazidas de minérios fosfáticos após passagem do material por processos físicos de 

concentração, como flotação e/ou de lavagem para separação de impurezas (McClellan & 

Hignett, 1978; Horowitz & Meurer, 2004). Entre os FNs comercializados no Brasil, o 

Bayovar (Peru) e o de Arraias (TO) têm sido utilizados. Esse primeiro é de origem 

sedimentar e orgânica (decomposição de restos de animais marinhos) e possui como 

constituinte mineral principal, o carbonato-hidroxifluorapatita (Ca5(PO4,CO3)3(F,OH)) 

(Léon et al., 1986), também conhecido por francolita (McConnell, 1938; McClellan & 

Kauwenberg, 1990), um fosfato de cálcio com elevado grau de substituição isomórfica 

(Léon et al., 1986). Já o FN de Arraias é de origem sedimentar e possui composição 

mineralógica intermediária entre a francolita e a fluorapatita (Ca5(PO4)3F) (Monteiro, 

2009; Ricciardi & Oliveira Júnior, 2010; Chaves et al., 2013).  

Segundo a CONAB (2013b), a produção brasileira de frangos de corte em 

2012, foi de 12,48 milhões de toneladas, que por sua vez, gerou durante o processo de 

produção, 8,42 milhões de toneladas de cama de frango – resíduo composto por palha de 

arroz ou maravalha, e por restos de ração, penas e excretas das aves; que pode ser 

aproveitado como fertilizante orgânico, porém se não utilizado adequadamente, pode se 

tornar uma fonte de contaminação ambiental. 
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A possibilidade de redução da utilização de fontes não renováveis na 

agricultura, aliada à necessidade de disposição sustentável de resíduos orgânicos no 

ambiente, ciclagem de nutrientes e energia pelo uso de materiais orgânicos, os tornam 

atrativos do posto de vista econômico, agrícola e ambiental (Higashikawa et al., 2010). 

Solos tropicais, em geral, possuem baixos teores de matéria orgânica, que por 

sua vez desempenha importante papel no solo, não apenas pela melhoria da qualidade 

estrutural, como também por proporcionar aumento da eficiência dos fertilizantes 

fosfatados, pela ocupação dos sítios de adsorção de fósforo no solo (Haynes, 1984). 

Nesse sentido, os fertilizantes organominerais granulados, resultante da mistura 

física de uma fonte orgânica com uma ou mais fontes minerais, surgem como uma 

possibilidade de melhorar a parte física (granulometria) e aumentar o teor de nutrientes na 

fonte orgânica. Ainda aumenta a eficiência da fonte mineral de fósforo, devido a menor 

sorção do nutriente ao solo, possibilitada pela presença de matéria orgânica. No caso dos 

fosfatos naturais, tem-se efeito benéfico adicional, relacionado à dissolução dos fosfatos 

pelos ácidos orgânicos oriundos da decomposição da matéria orgânica (Troeh & 

Thompson, 2007), o que melhora a disponibilidade de P. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetivou comparar a biodisponibilidade de 

fósforo e a eficiência agronômica de fertilizantes organominerais granulados, produzidos a 

partir de cama de frango e superfosfato triplo (SFT) ou fosfatos naturais, a do fertilizante 

mineral SFT.  

 

3.2      MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, localizada na Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. Utilizou-se o delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x4+1 (quatro fontes, quatros doses e o 

controle (sem fertilizante)) subdividido no tempo (três ciclos sucessivos), com quatro 

repetições. As fontes utilizadas foram: 1-SFT (superfosfato triplo); 2-FOM-B (fertilizante 

organomineral (FOM) à base de cama de frango (CF) e fosfato natural (FN) Bayovar); 3-

FOM-A (CF e FN de Arraias) e, 4-FOM-SFT (CF e SFT). As doses de fósforo (P2O5) 

utilizadas foram: 0, 250, 500, 1000 e 2000 mg vaso-1. 

O experimento foi realizado em vasos plásticos, preenchidos com oito litros de 

terra proveniente do horizonte subsuperficial de um Latossolo Vermelho distrófico típico 
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(EMBRAPA, 2006), cuja caracterização química e granulométrica está apresentada na 

Tabela 3.1. Antes do preenchimento dos vasos com a terra, essa foi seca ao ar e peneirada 

(malha 5 mm). A acidez da terra foi corrigida de acordo com Sousa & Lobato (2004), para 

elevar a saturação por bases a 50%. Após a aplicação de calcário dolomítico (PRNT = 

92,5%), a terra foi homogeneizada, transferida para os vasos e incubada por trinta dias, 

mantendo-se a umidade a aproximadamente 70% da capacidade máxima de retenção água. 

 

Tabela 3.1. Caracterização química e granulométrica do solo utilizado no 

experimento. 

Caracterização química do solo 

pH Ca2+ Mg2+ H++Al3+ Al 3+ K+ CTC P Zn2+ S V M.O. 

CaCl2 ------------------ cmolc dm-3 ------------------ ---- mg dm-3 ---- ------ % ------ 

5,20 0,60 0,20 1,80 0,00 0,17 2,77 5,30 1,50 7,10 34,92 1,20 

Caracterização granulométrica do solo 

Areia Silte Argila 
Classe textural 

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

420 110 470 argilosa 

 

A produção dos fertilizantes organominerais granulados (FOM) foi realizada 

seguindo os seguintes passos: - Primeiro, a fontes minerais (SFT e FNs) e orgânica (cama 

de frango) foram secadas em estufa de circulação forçada de ar a 65°C até adquirir massa 

seca constante. Posteriormente, ambas as fontes foram moídas separadamente em 

liquidificador industrial e peneiradas (ABNT 35). Coletou-se uma amostra composta 

representativa de cada fonte para caracterização química seguindo a metodologia descrita 

por Brasil (2007). Para a fonte mineral, determinou-se o teor de fósforo total e solúvel em 

citrato neutro de amônio (CNA) mais água, enquanto que, para a fonte orgânica, além 

dessas, também determinou-se o teor nitrogênio total, potássio solúvel em água e carbono 

orgânico. 

Com base na análise química das fontes (orgânica e mineral) foi calculada a 

proporção de cada fonte na mistura, de forma que os FOMs possuam 20% de fósforo 

(total). Posteriormente, a respectivas proporções de fonte orgânica e mineral juntamente 

com 3% de sílica, foram misturadas em liquidificador industrial, até obter-se uma mistura 

homogênea. Em seguida, as mistura foi inserida em um disco granulador, com intuito 
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transformar a mistura (pó), em grânulos e então postos para secagem em estufa de 

circulação forçada de ar à 65ºC por 24 horas. Já secos, o FOM foram classificados 

granulometricamente, através de um conjunto de peneiras (ABNT 5 e 18), de forma que os 

grânulos possuam entre 1 e 4mm de diâmetro. Os tratamentos foram caracterizados 

quimicamente seguindo a metodologia descrita por Brasil (2007), cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2. Composição química dos fertilizantes utilizados no experimento. 

Fertilizantes 
P2O5

 

K2O C N C/N pH CE3 

Total CNA1 AC2 

------------------------------- % -------------------------------- CaCl2 mS/cm 

FOM-A 11,72 1,71 2,72 1,77 15,13 1,10 13,75 8,60 5,32 

FOM-B 11,79 2,98 3,18 2,34 20,38 1,71 11,92 8,79 6,33 

FOM-SFT 13,21 12,45 10,93 2,66 24,10 1,98 12,19 6,17 8,41 

SFT 47,47 45,07 32,98 0,51 - - - 2,70 19,17 

1Fósforo solúvel em citrato neutro de amônio mais fósforo solúvel em água; 2Fósforo solúvel em ácido cítrico 

a 2%; 3Condutividade elétrica a 25°C. 
 

Após a correção da acidez, foi realizado o sulcamento longitudinal da terra dos 

vasos, até a profundidade de sete centímetros, onde foram aplicados os tratamentos, 

preenchendo-se os sulcos com a terra novamente. Em seguida, seis sementes de milheto 

(Pennisetum glaucum), cultivar ADR 500, foram semeadas a dois centímetros de 

profundidade. Aos sete dias após a semeadura (DAS), foi realizado o desbaste, mantendo-

se três plântulas por vaso. O milheto foi utilizado como planta teste, visto que essa possui 

alta capacidade de absorção de água e nutrientes, sendo, portanto, um bom indicador da 

biodisponibilidade de fósforo no solo. 

Com o intuito de identificar com maior precisão o efeito isolado dos 

fertilizantes fosfatados estudados, foi utilizada solução nutritiva (Hoagland & Arnon, 

1950), que forneceu todos os macro e micronutrientes às plantas, exceto o fósforo. A 

solução foi aplicada periodicamente, em intervalos de cinco dias, no volume de 100 mL 

por vaso. 

A irrigação dos vasos foi realizada com base na pesagem diária. Para isso, 

determinou-se previamente o peso do vaso com terra na umidade da capacidade máxima de 

retenção de água, isto é, quando todos os microporos da terra estão ocupados com água. O 
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cálculo da capacidade de recipiente consistiu em saturar a terra do vaso com água, com 

intuito de preencher todos os poros. Em seguida, aguardou-se a estabilização da drenagem, 

momento onde não se visualiza escorrimento de água na parte inferior do vaso. Nesse 

momento, obteve-se o peso do vaso na umidade da capacidade de recipiente (Pcr). 

Diariamente, procedeu-se a pesagem dos vasos em balança eletrônica e pela 

diferença de peso entre o Pcr e o peso atual do vaso (Pa), realizou-se a reposição de água. 

Com intuito de aperfeiçoar o cálculo da irrigação, semanalmente, em outros vasos 

cultivados com milheto na dose intermediária (750 mg P2O5 vaso-1), foram cortadas três 

plantas rente à terra para obtenção da massa fresca das plantas (Pp) e subtrair no peso do 

vaso, para que a reposição de água fosse mais precisa. O cálculo da irrigação está descrito 

na Equação 1. A irrigação foi realizada utilizando uma proveta calibrada. 

 

( ) 






















−−= 1000*
1000

Pp
PaPcrLI  (1) 

Em que: 

LI = lâmina de irrigação a ser adicionada (mL vaso-1); 

Pcr = peso do vaso na umidade da capacidade de recipiente (kg); 

Pa = peso atual do vaso (kg); e 

Pp = peso das plantas no vaso na semana (g vaso-1). 

 

O controle de plantas daninhas nos vasos foi realizado semanalmente por meio 

de retirada manual. Enquanto que para o controle de pragas, foram utilizados inseticidas 

químicos sintéticos de acordo com a infestação, constatada em monitoramento diário. As 

pragas que necessitaram de controle químico foram a lagarta-do-cartucho (Spodoptera 

frugiperda) e o pulgão (Schizaphis graminum). 

Aos 45 DAS foi realizada a colheita do primeiro ciclo. Nesta ocasião, foi 

realizada a medição da altura de plantas, a contagem do número de perfilhos por planta e o 

corte das plantas rente à terra, para determinação da massa seca de parte aérea. Em 

seguida, as plantas foram lavadas em água corrente, enxaguadas em água destilada e postas 

em envelopes de papel para secagem em estufa de circulação forçada de ar à 65°C por 72 

horas. Quando o material vegetal apresentou massa constante, foi determinada a massa 

seca, mediante pesagem em balança eletrônica de precisão. Posteriormente, as plantas 

foram moídas em moinho do tipo Wiley e encaminhadas para análise química. Foram 
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determinadas as concentrações de N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe, Zn, seguindo a 

metodologia EMBRAPA (2009). 

Foram cultivados três ciclos consecutivos de milheto em cada vaso, visando 

avaliar o efeito residual dos tratamentos. Em todos os ciclos, os procedimentos de 

semeadura, irrigação, aplicação de solução nutritiva, tratos culturais e colheita foram os 

mesmos descritos para o primeiro ciclo. 

Ao final dos três ciclos de cultivo, procedeu-se a separação das raízes da terra 

dos vasos. Para tanto, o solo dos vasos foi despejado em recipientes plásticos, destorroados 

e homogeneizado. Posteriormente, amostras foram coletadas para análise química. Foram 

determinados os seguintes atributos: - pH (H2O), P (Mehlich I e resina), K+, Ca2+, Mg2+, 

Al 3+, H++Al3+, Na+, capacidade de troca catiônica (CTC), soma de bases (SB), saturação 

por bases (V) e matéria orgânica (MO). O preparo das amostras de solo para análise, assim 

como as determinações, seguiram a metodologia EMBRAPA (2009). Para a determinação 

do teor de fósforo pelo método da resina trocadora de ânions, adotou-se a metodologia 

descrita por Raij et al. (2001). O restante da terra foi lavado com água sobre um conjunto 

de três peneiras (8, 5 e 3 mm), para separação das raízes. Posteriormente, essas foram 

lavadas com água destilada e acondicionadas em estufa de circulação forçada de ar a 65ºC 

por 72h para determinação da massa seca. 

Com base nas produções de massa seca (MS) da parte aérea e de raízes, nos 

teores de fósforo acumulado na parte aérea das plantas e nas doses utilizadas de 

fertilizantes, foi realizado o cálculo do aproveitamento de P, do índice de eficiência de uso 

de fósforo (IEUP) para produção de MS e eficiência agronômica relativa (EAR), conforme 

as equações descritas a seguir: 

 

100(%) ×







=

QFa

Pap
entoAproveitam   (2) 

Em que: 

Aproveitamento (%) = índice de aproveitamento de fósforo do fertilizante (%); 

Pap = quantidade de fósforo acumulado na parte aérea da planta (mg P vaso-1); 

QFa = quantidade de fósforo aplicado (mg P vaso-1). 

 

( )
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P

MSAMSA
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test−=   (3) 
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Em que: 

IEUP = índice de eficiência de uso de fósforo para produção de massa seca de 

plantas (g MS g P2O5
-1); 

MSAtrat = produção de massa seca de parte aérea de plantas acumulada nos três 

ciclos no tratamento (FOM ou SFT) (g MS vaso-1); 

MSAtest = produção de massa seca de plantas acumulada nos três ciclos no 

tratamento testemunha (sem aplicação de fósforo) (g MS vaso-1); e 

Paplic = dose de fósforo aplicada (g P2O5 vaso-1). 

 

( )
( ) 100

test

test ×
−
−=

PAPPAP

PAPPAP
EAR

SFT

trat
  (4) 

Em que: 

EAR = eficiência agronômica relativa (%); 

PAPtrat = fósforo acumulado na planta nos tratamentos FOM-A, FOM-B ou 

FOM-SFT (mg P2O5 vaso-1); 

PAPtest = fósforo acumulado na planta no tratamento testemunha (sem P) (mg 

P2O5 vaso-1); e 

PAPSFT = fósforo acumulado na planta no tratamento SFT (mg P2O5 vaso-1). 

 

Para avaliar a eficiência agronômica relativa dos fertilizantes, adotou-se o 

conceito de Índice de Eficiência Agronômica (IEA) descrito por Goedert et al. (1986), o 

qual expressa a relação percentual do aumento de produção ou absorção de P obtido com a 

fonte em estudo e o obtido com o superfosfato triplo (SFT), para a mesma dose de fósforo 

total aplicada. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise da variância e, quando o teste 

F foi significativo, realizou-se a comparação de médias de tratamentos qualitativos pelo 

teste de Tukey (α=0,05) e dos tratamentos quantitativos por análise de regressão. 
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3.3       RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.3.1 Massa seca, altura e perfilhamento de plantas 

 

A produção de massa seca de parte aérea de plantas (MS) foi influenciada 

(p<0,05) pelas fontes e pelos ciclos de cultivo (Tabela 3.3). Ao avaliar o desdobramento 

de fontes dentro de cada ciclo, para essa variável, observou-se que no primeiro e no 

segundo ciclo, a fonte FOM-SFT foi superior às demais. A fonte FOM-A obteve as 

menores produções de MS no primeiro ciclo, fato que pode ser atribuído a menor 

solubilidade do fosfato natural de Arraias, comparado às demais fontes. No terceiro ciclo, 

não houve diferenças entre as fontes. 

Somente as fontes FOM-SFT e FOM-A diferiram entre os ciclos (Tabela 3.3). 

No caso da fonte FOM-A, em função de possuir como constituinte mineral, o fosfato 

natural (FN) de Arraias, houve aumento na produção de massa seca com o tempo (ciclos 

de cultivo), visto que a dissolução desse fosfato é favorecida pelo tempo de contato com o 

solo. Entretanto, Novais et al. (1980) verificaram que com o aumento do tempo de 

incubação de FN de Araxá, mesmo em doses bem elevadas, a eficiência desse fosfato 

como fonte de nutriente para as plantas de sorgo foi consideravelmente diminuída. 

Possivelmente, a matéria orgânica associada ao FN de Arraias, no grânulo de fertilizante, 

tenha melhorado a eficiência de fornecimento de P dessa fonte mineral, devido ao efeito 

de solubilização proporcionado pelos ácidos orgânicos, oriundos da decomposição da 

matéria orgânica (Troeh & Thompson, 2007), e pela diminuição da fixação desse nutriente 

no solo. 

A altura de plantas foi influenciada tanto pelas fontes quanto pelos ciclos de 

cultivo (Tabela 3.3). As fontes FOM-SFT e SFT foram superiores às demais no primeiro 

ciclo, em função de sua maior solubilidade. Entretanto, a partir do segundo ciclo, o efeito 

do SFT se igualou aos fertilizantes organominerais a base de fosfatos naturais (FOM-A e 

FOM-B). Possivelmente, a associação organomineral diminuiu a fixação de P no solo 

oriundo do SFT na fonte FOM-SFT, o que favoreceu o crescimento significativamente 

superior. No último ciclo não houve diferenças entre as fontes. As maiores médias para 

altura de plantas foram observadas no último ciclo, exceto para fonte FOM-SFT que não 

diferiu entre ciclos. 
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Tabela 3.3. Massa seca de parte aérea, altura e perfilhamento de plantas de milheto 
(Pennisetum glaucum) em três ciclos consecutivos sob aplicação de 
fertilizantes organominerais enriquecidos com diferentes fontes de fósforo 
(FOM-A, FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT). Goiânia, GO, 
2013 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 
 Massa Seca (gramas vaso-1)1 

SFT 10,47 bA 7,90 bA 8,57 aA 
FOM-A 7,71 cC 7,69 bB 8,80 aA 
FOM-B 9,79 bA 8,52 bA 8,36 aA 

FOM-SFT 14,72 aA 12,16 aA 8,73 aB 
Ffonte x ciclos=9,88** CVfonte x doses=12,63% CVciclo=11.69%  

    

 Altura de plantas (cm)1 
SFT 72,04 aB 58,78 bB 77,81 aA 

FOM-A 56,83 bC 62,20 bB 80,93 aA 
FOM-B 59,84 bB 65,45 bB 77,30 aA 

FOM-SFT 83,04 aA 83,31 aA 80,54 aA 

Ffonte x ciclos=6,86** CVfonte x doses=8,97% CVciclo=8,89%  

    

 Perfilhamento (perfilhos planta-1)2 
SFT 1,04 aA 0,23 aB 0,05 aB 

FOM-A 0,94 aA 0,30 aB 0,25 aB 
FOM-B 1,06 aA 0,30 aB 0,10 aB 

FOM-SFT 1,16 aA 0,43 aB 0,45 aB 
Ffonte x ciclos=0,63ns CVfonte x doses=21,80% CVciclo=25,76%  

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não significativo. **Teste F significativo a 1%. *Teste F 
significativo a 5%. 1Dados transformados por x . 2Dados transformados por )5,0( +x . 

 

Não houve diferenças (p<0,05) entre fontes para o perfilhamento de plantas 

(Tabela 3.3). Porém, o perfilhamento de plantas no primeiro ciclo foi superior aos demais 

ciclos, em todas as fontes estudadas. O perfilhamento de plantas, entre outros fatores, é 

influenciado pela adubação, em especial, a nitrogenada e a fosfatada (Werner, 1986; Lira 

et al., 1994). Nesse sentido, a disponibilidade fósforo (P) no solo torna-se determinante 

para a produção de perfilhos, fato observado nesse trabalho, uma vez que assume-se que 

no primeiro ciclo, houve maior disponibilidade de fósforo, comparado aos demais ciclos. 
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A massa seca de parte aérea de plantas (MS) foi influenciada pelas doses de 

fósforo em todas as fontes e ciclos de cultivo, exceto a fonte FOM-A no último ciclo 

(Figura 3.1). A fonte FOM-SFT foi superior às demais em todos os ciclos. Nesse sentido, 

é possível perceber que a associação entre uma fonte solúvel de fósforo (SFT) e uma fonte 

de matéria orgânica (cama de frango), favoreceu a disponibilidade de fósforo e, por 

conseguinte, o crescimento das plantas. 

Convém ressaltar que, mesmo possuindo solubilidade em água bastante 

inferiores ao SFT, os fertilizantes organominerais à base de fosfatos naturais (FOM-A e 

FOM-B), tiveram desempenho semelhante e mesmo superiores em algumas doses e ciclos, 

o que reflete o efeito benéfico da associação organomineral relatado por Laboski & Lamb 

(2003) e por Novais et al. (2007) no aumento da disponibilidade de P às plantas. 

A massa seca acumulada nos três ciclos de cultivo (MSacum) foi influenciada 

(p<0,01) pelas doses de fósforo, em todas as fontes estudadas (Figura 3.2). A maiores 

produções de MSacum foram observadas na parcelas onde se utilizou a fonte FOM-SFT, 

em todos as doses estudadas.  

Não houve diferenças (p<0,05) entre o SFT e as fontes menos solúveis (FOM-

A e FOM-B) (Figura 3.2). Conforme mencionado anteriormente, em virtude do SFT 

possuir elevada solubilidade em água, pode ter ocorrido perdas por precipitação com Ca 

e/ou Fe e Al no solo, ocasionando diminuição da disponibilidade de P para as plantas e 

conseqüentemente menor produção de massa seca de plantas. Em adição, pode ter ocorrido 

solubilização dos fosfatos naturais, presentes nas fontes FOM-A e FOM-B, pela ação de 

ácidos orgânicos provenientes da decomposição da matéria orgânica (MO) e pela atividade 

microbiana do solo (Singh & Yaday, 1986; Eira, 1992; Troeh & Thompson, 2007). Juntos, 

esses efeitos sinérgicos entre MO e fósforo mineral, pode ter contribuído para que as fontes 

menos solúveis apresentassem resultados semelhantes aos obtido com a fonte SFT. 
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Figura 3.1. Produção de massa seca de parte aérea de milheto (Pennisetum glaucum) em 
três ciclos consecutivos (A, B e C, respectivamente) após aplicação de doses 
crescentes de fertilizantes organominerais enriquecidos com diferentes fontes 
de fósforo (FOM-A, FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT). 
*significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre 
os pontos representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 

C) 

B) 

A) 
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A massa seca acumulada nos três ciclos de cultivo (MSacum) foi influenciada 

(p<0,01) pelas doses de fósforo, em todas as fontes estudadas (Figura 3.2). A maiores 

produções de MSacum foram observadas na parcelas onde se utilizou a fonte FOM-SFT, 

em todos as doses estudadas.  

Não houve diferenças (p<0,05) entre o SFT e as fontes menos solúveis (FOM-

A e FOM-B) (Figura 3.2). Conforme mencionado anteriormente, em virtude do SFT 

possuir elevada solubilidade em água, pode ter ocorrido perdas por precipitação com Ca 

e/ou Fe e Al no solo, ocasionando diminuição da disponibilidade de P para as plantas e 

consequente menor produção de massa seca de plantas. Em adição, pode ter ocorrido 

solubilização dos fosfatos naturais, presentes nas fontes FOM-A e FOM-B, pela ação de 

ácidos orgânicos provenientes da decomposição da matéria orgânica (MO) e pela atividade 

microbiana do solo (Singh & Yaday, 1986; Eira, 1992; Troeh & Thompson, 2007). Juntos, 

esses efeitos sinérgicos entre MO e fósforo mineral, pode ter contribuído para que as fontes 

menos solúveis apresentassem resultados semelhantes aos obtido com a fonte SFT. 

 

 

Figura 3.2. Produção de massa seca de milheto (Pennisetum glaucum) acumulada em três 
ciclos consecutivos após aplicação de doses crescentes de fertilizantes 
organominerais enriquecidos com diferentes fontes de fósforo (FOM-A, 
FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 
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A massa seca de raízes (MSR) de milheto foi influenciada (p<0,01) pelo 

aumento das doses de fósforo em todas as fontes avaliadas (Figura 3.3). As maiores médias 

de MSR foram observadas nas parcelas que receberam a fonte FOM-SFT, porém, apenas 

na menor e na maior dose de P houve diferenças em relação às demais fontes. O SFT não 

diferiu das fontes FOM-A e FOM-B, mesmo possuindo solubilidade bastante superior a 

essas fontes. 

Dentre os sintomas de deficiência ou de baixa disponibilidade de fósforo no 

solo, a redução considerável da quantidade de raízes, em especial, os pelos radiculares é 

um dos sintomas mais comuns. Diversos autores relataram aumento significativo na massa 

seca de raízes com o aumento das doses de fósforo (Santos et al., 1996; Bosa et al., 2003; 

Frazão et al., 2010). Por ser constituído por uma fonte solúvel de P (SFT) e por uma fonte 

de matéria orgânica, o tratamento FOM-SFT, pode ter aumentado a disponibilidade de 

fósforo no solo e com isso, ter favorecido a produção de raízes, quando comparado às 

demais fontes. 

 

 

Figura 3.3. Massa seca de raízes (MSR) de milheto (Pennisetum glaucum) após três ciclos 
consecutivos sob aplicação de doses crescentes de fertilizantes 
organominerais enriquecidos com diferentes fontes de fósforo (FOM-A, 
FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 
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3.3.2 Acúmulo de nutrientes na planta 

 

A concentração de todos os nutrientes na planta foi influenciada (p<0,05) pelas 

fontes e pelos ciclos de cultivo, exceto a de Fe, para a qual não se observou diferença entre 

as fontes (Tabela 3.4). 

No primeiro ciclo, a maior concentração de fósforo na planta foi observada nas 

parcelas fertilizadas com a fonte FOM-SFT, não havendo diferenças entre o superfosfato 

triplo (SFT) e as fontes menos solúveis à base de fosfatos naturais (FOM-A e FOM-B), o 

que demonstra efeito benéfico da matéria orgânica na biodisponibilidade de fósforo. No 

segundo ciclo a fonte SFT foi superior às demais, enquanto que no terceiro ciclo não houve 

diferenças entre as fontes. Exceto para o SFT, as maiores médias de P acumulado na 

planta, foram observadas no primeiro, não havendo diferenças entre os dois últimos ciclos. 

No primeiro ciclo de cultivo, a concentração de N e K na planta foi maior nas 

parcelas que receberam os tratamentos FOM-A e FOM-B. No segundo ciclo, a fonte FOM-

SFT foi inferior às demais, enquanto que no último ciclo, as fontes não diferiram entre si. 

Büll et al. (1999) avaliaram o efeito da aplicação de fertilizante organomineral 

peletizado e superfosfato triplo (SFT) sobre o acúmulo de nutrientes em plantas de milho 

em três ciclos de cultivo. Segundo os autores, no primeiro ciclo, a concentração de 

nitrogênio na planta foi maior nas parcelas fertilizadas com o fertilizante organomineral 

comparado ao SFT. Nos ciclos seguintes, não houve diferenças entre as fontes. Esses 

resultados corroboram os obtidos no presente trabalho, onde as plantas fertilizadas com 

SFT absorveram menores quantidades de N. 

Ao comparar os teores de P com os de Ca na planta, é possível perceber que no 

primeiro ciclo, as fontes com menores médias de P na planta, foram também as fontes que 

tiveram maiores médias de Ca. Esse fato pode ser explicado pela formação de precipitados 

de P com Ca no solo (Malavolta, 2004), principalmente nas fontes mais solúveis (SFT e 

FOM SFT). No segundo ciclo, ainda observou-se esse efeito, entretanto de forma menos 

acentuada. 
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Tabela 3.4. Concentração de N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe e Zn em plantas de milheto 
(Penissetum glaucum) em três ciclos consecutivos sob aplicação de 
fertilizantes organominerais enriquecidos com diferentes fontes de fósforo 
(FOM-A, FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT). Goiânia, GO, 
2013. 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 
 N (g kg-1)1 

SFT 16,76 bA 16,29 aA 8,53 aB 
FOM-A 23,12 aA 18,72 aB 8,04 aC 
FOM-B 20,55 aA 17,68 aB 8,18 aC 

FOM-SFT 15,06 bA 12,80 bA 7,73 aB 
Ffonte x ciclos=5,60** CVfonte x doses=13,87% CVciclo=12,59%  

    

 P (mg kg-1)1 
SFT 1177,65 bAB 1440,40 aA 1029,60 aB 

FOM-A 1101,50 bA 740,50 bB 800,50 aB 
FOM-B 1134,95 bA 835,05 bB 876,60 aB 

FOM-SFT 1539,90 aA 879,65 bB 1048,55 aB 
Ffonte x ciclos=5,32** CVfonte x doses=13,96% CVciclo=15,81%  

    

 K (g kg-1)1 
SFT 27,74 bB 34,04 aA 22,69 aC 

FOM-A 34,17 aA 35,35 aA 24,09 aB 
FOM-B 34,28 aA 37,05 aA 24,73 aB 

FOM-SFT 27,40 bA 26,49 bAB 21,98 aB 
Ffonte x ciclos=3,88** CVfonte x doses=9,58% CVciclo=9,06%  

    

 Ca (g kg-1)1 
SFT 4,09 bcA 3,86 aA 2,40 aB 

FOM-A 4,99 aA 3,71 abB 2,36 aC 
FOM-B 4,54 abA 3,58 abB 2,49 aC 

FOM-SFT 3,69 cA 3,03 bA 2,22 aB 
Ffonte x ciclos=1,99ns CVfonte x doses=15,74% CVciclo=13,65%  

    

    

   (Continua) 
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Tabela 3.4. Continuação. 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 

 Mg (g kg-1)1 
SFT 3,26 aA 3,23 aA 1,77 aB 

FOM-A 3,00 abA 2,50 bB 1,57 aC 
FOM-B 2,98 abA 2,43 bB 1,67 aC 

FOM-SFT 2,81 bA 2,38 bA 1,71 aB 
Ffonte x ciclos=2,37* CVfonte x doses=10,54% CVciclo=10,56%  

    

 B (mg kg-1)1 
SFT 16,11 aB 32,49 aA 12,34 aB 

FOM-A 19,33 aB 31,61 abA 12,20 aB 
FOM-B 18,35 aB 30,12 abA 16,93 aB 

FOM-SFT 14,20 aB 23,51 bA 12,62 aB 
Ffonte x ciclos=1,00ns CVfonte x doses=25,47% CVciclo=25,57%  

    

 Cu (mg kg-1)1 
SFT 7,26 aA 7,36 aA 2,79 aB 

FOM-A 7,14 aA 5,86 abA 2,58 aB 
FOM-B 6,71 aA 5,81 abA 2,75 aB 

FOM-SFT 6,05 aA 6,69 bA 2,58 aB 
Ffonte x ciclos=0,79ns CVfonte x doses=22,42% CVciclo=21,18%  

    

 Mn (mg kg-1)1 
SFT 51,47 aB 68,58 aA 35,49 aC 

FOM-A 51,31 aA 50,88 bA 33,75 aB 
FOM-B 51,67 aA 49,18 bcA 36,09 aB 

FOM-SFT 47,77 aA 40,74 cAB 32,05 aB 
Ffonte x ciclos=4,04** CVfonte x doses=18,54% CVciclo=13,74%  

    

 Fe (mg kg-1)1 
SFT 246,95 aA 69,04 aB 31,52 aC 

FOM-A 271,25 aA 56,67 aB 26,68 aC 
FOM-B 259,74 aA 54,17 aB 29,60 aC 

FOM-SFT 245,68 aA 48,16 aB 25,22 aC 
Ffonte x ciclos=1,34ns CVfonte x doses=22,35% CVciclo=20,89%  

    
   (Continua) 
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Tabela 3.4. Continuação. 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 

 Zn (mg kg-1)1 
SFT 12,77 bA 7,65 bA 5,56 bB 

FOM-A 16,84 aA 10,83 aB 6,61 abC 
FOM-B 16,70 aA 11,50 aB 7,27 aC 

FOM-SFT 12,98 bA 7,00 bB 5,46 bB 
Ffonte x ciclos=5,03** CVfonte x doses=17,60% CVciclo=11,77%  

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P=0,05). NS - Teste F não significativo. **Teste F significativo a 1%. *Teste F 
significativo a 5%. 1Dados transformados por x . 

 

A concentração de cobre e manganês na planta, no segundo ciclo de cultivo, foi 

maior nas parcelas adubadas com superfosfato triplo (Tabela 4.5). Isso pode ter ocorrido 

devido à complexação e/ou quelatação desses cátions metálicos pelos ácidos orgânicos 

oriundos da decomposição da matéria orgânica (Schnitzer & Khan, 1978; Bayer & 

Mielniczuk, 2008; Canellas et al., 2008) presentes nos fertilizantes organominerais. Esse 

efeito fica evidente ao comparar os tempos (ciclos de cultivo), onde observaram-se 

diferenças (P<0,05) nos teores de cátions metálicos como o Cu, Mn, Zn, Ca, Mg e 

principalmente Fe, que possui a maior afinidade de complexação pela matéria orgânica 

(Canellas et al., 2008). 

Os teores de Zn na planta foram maiores quando foram utilizadas as fontes 

organominerais à base de fosfatos naturais (FOM-A e FOM-B). Não houve diferenças 

entre as fontes FOM-SFT e SFT. Existem na literatura, inúmeros trabalhos sobre a 

interação de P com Zn, os quais relatam tanto efeito sinérgico quanto antagônico 

(Loneragan et al., 1982; Webb & Loneragan, 1988). Entretanto, na interação mais comum 

desses nutrientes, a adição de P diminui a concentração de Zn na parte aérea de plantas 

(Araújo & Machado, 2006). Essa interação é verificada quando ambos os nutrientes se 

encontram em teores limitantes e a adição de P promove crescimento suficiente para diluir 

a quantidade de Zn nas plantas à concentrações que induzem à deficiência de Zn 

(Loneragan et al., 1979; Singh et al., 1988). 

Segundo Loneragan & Webb (1993) e Araújo & Machado (2006), a dissolução 

de fertilizantes fosfatados no solo, promove a geração de íons H+ que por sua vez, inibem a 

absorção de Zn, pois esta é particularmente sensível às variações de pH na rizosfera. Nesse 
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sentido, em função das fontes SFT e FOM-SFT possuírem maior solubilidade em água 

comparada às demais fontes, possivelmente favoreceu a absorção de menores quantidades 

de Zn. Resultados semelhantes também foram observados em capim tanzânia por Manarin 

(2005), onde os teores foliares de Zn foram diminuídos com aumento da concentração de 

fósforo. Adicionalmente, a presença de elevadas concentrações de fósforo solúvel no solo 

pode levar o desenvolvimento de deficiências ou redução na concentração de Zn nos 

tecidos das plantas pelo efeito de insolubilização desse micronutriente pelo fósforo na 

superfície das raízes, diminuindo sua absorção ou ainda, por precipitação na forma de 

fosfato de zinco, impedindo a absorção pelas plantas (Lopez & Malavolta, 1974; 

Marschner, 1995). 

As doses de fósforo influenciaram (P<0,01) a concentração de fósforo na 

planta em todas as fontes e ciclos de cultivo (Figura 3.4). No primeiro ciclo, a fonte FOM-

SFT foi superior às demais, principalmente nas maiores doses (1000 e 2000 mg P2O5 vaso-

1) e comparado com as fontes menos solúveis (FOM-A e FOM-B). No segundo ciclo, na 

maior dose de P, a fonte FOM-SFT manteve o melhor desempenho na biodisponibilidade 

de fósforo. Ainda na maior dose, a fonte SFT, foi superior às fontes menos solúveis. No 

entanto, nas demais doses, não houve diferença entre as fontes. Já no último ciclo, na 

maior dose, as fontes SFT e FOM-SFT foram superiores às demais, não havendo 

diferenças entre essas últimas. Nas demais doses não houve diferenças. 

A quantidade de fósforo nas plantas, acumulada nos três ciclos de cultivo, 

aumentou (p<0,01) de forma linear com o aumento das doses de fósforo (Figura 3.5). 

Houve também diferença entre as fontes estudadas, principalmente, na comparação da 

fonte FOM-SFT com as fontes menos solúveis (FOM-A e FOM-B) nas maiores doses 

(1000 e 2000 mg P2O5 vaso-1). 

As fontes FOM-A e FOM-B, por terem em sua constituição mineral, fosfatos 

naturais (FN) de Arraias e Bayovar, respectivamente, apresentam solubilidade em água 

muito baixa comparado ao SFT. Conforme estudos de Franzini et al. (2009), a recuperação 

pela planta do fósforo aplicado na forma de FN foi bastante inferior comparada com fontes 

solúveis de fósforo como o SFT. 
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Figura 3.4. Quantidade de fósforo (P) acumulado na parte aérea de plantas de milheto 

(Pennisetum glaucum) sob aplicação de doses crescentes de fertilizantes 
organominerais enriquecidos com diferentes fontes de fósforo (FOM-A, 
FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT) em três ciclos 
consecutivos (A, B e C, respectivamente). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 

A) 

B) 

C) 
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Figura 3.5. Quantidade de fósforo (P) acumulado na parte aérea de plantas de milheto 

(Pennisetum glaucum) após três ciclos de cultivo, sob aplicação de doses 
crescentes de fertilizantes organominerais enriquecidos com diferentes 
fontes de fósforo (FOM-A, FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo 
(SFT). *significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não significativo; 
barras sobre os pontos representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 
2013 

 

 

Nesse sentido, a associação da matéria orgânica com os FNs no grânulo de 

fertilizante pode ter aumentado a eficiência de recuperação do P aplicado, uma vez que não 

houve diferenças entre as fontes FOM-A, FOM-B e SFT, mesmo nas maiores doses 

(Figura 3.4). Esse efeito benéfico da associação organomineral é duplo: - solubilização dos 

FNs pelos ácidos orgânicos provenientes da decomposição da matéria orgânica e pela 

diminuição da adsorção do fósforo aplicado pelo solo e, portanto, aumentando a 

disponibilidade desse nutriente as plantas (Goedert & Oliveira, 2007; Troeh & Thompson, 

2007). 

Tahir et al. (2011) estudaram o efeito da aplicação de superfosfato simples em 

associação com cama de frango sobre a biodisponibilidade de fósforo. Segundo os autores, 

nos vasos fertilizados apenas com superfosfato simples, o acúmulo de P em plantas de 

trigo foi inferior aos vasos fertilizados também com cama de frango, corroborando os 

resultados do presente trabalho. Resultados semelhantes foram observados por El Baruni & 

Oisen (1979), que verificaram maior acúmulo de fósforo em plantas quando se aplicou 
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superfosfato simples em mistura homogênea com esterco animal, comparado à adubação 

apenas com superfosfato simples. 

 

 

3.3.3 Análise química da terra 

 

Os resultados da análise química da terra dos vasos estão apresentados na 

Tabela 3.5. Não houve diferenças entre as fontes para as variáveis analisadas. Porém, as 

doses de fósforo influenciaram os teores de P (Mehlich e resina), K+, Na+, Ca2+ e também o 

pH, H++Al3+, a soma de base (S) e a saturação por bases (V). 

A concentração de fósforo no solo extraída pelo método Mehlich I, aumentou 

de forma linear (P<0,01) com o aumento das doses de fósforo, em todas as fontes avaliadas 

(Figura 3.6). Só houve diferenças entre as fontes na maior dose (2000 mg P2O5 vaso-1), 

onde o tratamento com superfosfato triplo (SFT) resultou em maior teor de P no solo, 

comparado às demais fontes, não havendo diferenças entre essas. 

O teor de P do solo extraído pelo método da resina trocadora de ânions (RTA) 

também foi influenciado pelas doses, exceto para a fonte FOM SFT (Figura 3.7). Na maior 

dose, as fontes SFT e FOM-B obtiveram maiores médias comparados às demais fontes. A 

fonte FOM-B apresentou resultado semelhante ao SFT, isso pode ser atribuído ao alto grau 

de substituição isomórfica de fosfato por carbonato presente no FN Bayovar, que confere 

maior reatividade e solubilidade (Léon et al., 1986; Zapata & Roy, 2004) e ao efeito 

solubilizador de fosfatos minerais pelos ácidos orgânicos advindos da decomposição de 

matéria orgânica (Troeh & Thompson, 2007) presente nessa fonte. 

Factur (2008) avaliou o efeito da aplicação de fertilizantes minerais fosfatados 

com e sem composto orgânico no sulco de plantio de cana-de-açúcar, em Latossolo 

Vermelho Amarelo. Segundo o autor, nas parcelas que receberam a aplicação de fosfato 

natural (Alvorada) juntamente com composto orgânico, o teor de fósforo solúvel no solo 

foi maior que nas parcelas que receberam apenas o fosfato natural ou o superfosfato triplo. 

O autor atribuiu esse efeito à solubilização microbiana do fosfato natural, pela presença da 

matéria orgânica. 
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Tabela 3.5. Análise química do solo dos vasos após três ciclos consecutivos de milheto (Pennisetum glaucum) sob aplicação de 
fertilizantes organominerais enriquecidos com diferentes fontes de fósforo (FOM-A, FOM-B e FOM-SFT) e 
superfosfato triplo (SFT). Goiânia, GO, 2013. 

Fonte 
pH P (Mehlich I) P (Resina) K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al 3+ H++Al3+ S T MO V 

(H2O) ----------------------- mg dm-3 ----------------------- ------------------------ cmolc dm-3 ------------------------ g kg-1 % 

FOM-A 6,93 1,86 4,85 23,95 8,90 b 1,35 0,43 0,00 0,56 1,89 2,45 4,21 78,41 a 
FOM-B 6,91 1,80 5,39 26,50 10,70 a 1,37 040 0,00 0,71 1,90 2,60 4,23 75,35 ab 

FOM-SFT 6,88 1,73 4,57 18,95 10,60 a 1,36 0,38 0,00 0,88 1,86 2,73 4,42 67,46 b 
SFT 6,87 2,51 5,41 19,75 9,55 ab 1,38 0,38 0,00 0,87 1,87 2,72 4,24 68,55 ab 

Teste F 2,17NS 2,04NS 0,79NS 1,97NS 7,66** 0,30NS 0,93NS 1x109NS 2,58NS 0,36NS 1,84NS 0,45NS 3,63** 
DMS (5%) 0,07 0,93 1,72 9,47 1,16 0,07 0,08 0,00 0,35 0,11 0,35 0,52 10,38 

Dose de P2O5 
(mg vaso-1)  

 
         

 
 

0 6,85 0,70 5,77 46,75 8,00 1,25 0,40 0,00 1,05 1,80 2,85 4,24 63,75 
250 6,93 0,76 3,01 20,18 8,75 1,34 0,41 0,00 0,58 1,85 2,43 4,20 79,18 
500 6,88 1,54 3,25 15,37 9,00 1,34 0,40 0,00 0,85 1,85 2,66 4,26 67,89 
1000 6,90 1,68 4,97 11,75 11,56 1,40 0,40 0,00 0,69 1,90 2,57 4,07 76,00 
2000 6,93 5,18 8,28 17,37 12,37 1,50 0,38 0,00 0,61 2,00 2,60 4,60 75,39 

Teste F 2,79* 43,11** 17,18** 24,44** 29,93** 17,08**  0,14NS 1x109NS 3,29* 4,82** 2,01NS 1,56NS 4,23** 

Ffonte x dose 0,63NS 0,95NS 1,72NS 0,63NS 1,47NS 0,87NS 1,10NS 1x109NS 0,67NS 1,17NS 0,90NS 1,14NS 1,12NS 
CV (%) 1,26 56,88 40,84 50,88 14,07 6,52 24,66 0,00 55,47 7,32 16,35 14,72 17,14 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não significativo. **Teste 
F significativo a 1%. *Teste F significativo a 5%. 
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Figura 3.6. Teor de fósforo no solo dos vasos extraído pelo método Mehlich I após os três 
ciclos de cultivo de milheto (Pennisetum glaucum). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 

 

 

 

Figura 3.7. Teor de fósforo no solo dos vasos extraído pelo método da resina trocadora de 
ânions após os três ciclos de cultivo de milheto (Pennisetum glaucum). 
*significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre 
os pontos representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 
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3.3.4 Eficiência agronômica relativa, aproveitamento e índice de eficiência de uso de 

fósforo 

 

O aproveitamento de fósforo diminuiu (P<0,01) com o aumento das doses de 

fósforo, em todas as fontes estudadas (Figura 3.8). Houve diferenças entre as fontes, onde 

o maior aproveitamento de P foi observado nas parcelas com a fonte FOM-SFT, em todas 

as doses estudadas. 

O fertilizante organomineral a base de MO e superfosfato triplo (FOM-SFT) 

apresentou aproveitamento de fósforo superior à fonte SFT (Figura 3.8). Resultados 

semelhantes foram observados por Bertani (1998) na cultura da batata. Na menor dose de P 

(250 mg P2O5 vaso-1) o aproveitamento de P na forma de SFT, foi (p<0,05) superior às 

fontes menos solúveis (FOM-A e FOM-B), entretanto, com o aumento das doses de P, essa 

não diferença não foi observada (Figura 3.8). A disponibilidade de P oriundo do SFT pode 

ter sido diminuída, devido às perdas pelos processos de adsorção e precipitação de P no 

solo (Havlin et al., 2005; Novais et al., 2007). Por outro lado, esses dois tipos de perdas 

foram diminuídos ou até mesmo controlados, pelo efeito sinérgico entre MO e P, tanto nos 

fertilizantes organominerais menos solúveis (FOM-A e FOM-B), quanto na forma mais 

solúvel (FOM-SFT). 

 

 

Figura 3.8. Índice de aproveitamento do fósforo aplicado na forma de fertilizantes 
organominerais enriquecidos com diferentes fontes de fósforo (FOM-A, 
FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 
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As doses de fósforo influenciaram o índice de eficiência de uso de P (IEUP) 

para produção de massa seca de plantas (Figura 3.9). O IEUP diminuiu com o aumento das 

doses de P em todas as fontes, porém, de maneira mais acentuada nas fontes FOM-SFT e 

SFT. Nas menores doses (250 e 500 mg P2O5 vaso-1), as fontes FOM-SFT e SFT foram 

superiores às demais fontes, enquanto que nas demais doses não houve diferenças 

(p<0,05).  

Na menor dose (250 mg P2O5 vaso-1), a fonte FOM-SFT apresentou maior 

IEUP comparado ao SFT (Figura 3.9), isto é, maior produção de massa seca de plantas 

com a mesma dose de P. Nesse sentido, a presença de matéria orgânica junto ao SFT no 

grânulo de fertilizante, proporcionou além dos efeitos benéficos já mencionados, melhores 

condições para a absorção de P entre as quais pode-se destacar a menor acidez em torno do 

grânulo de fertilizante, em função do poder tampão, isto é, manutenção de um pH pouco 

inalterado, que propicia aumento da solubilidade de ortofosfato (H2PO4) e 

consequentemente, a maior produção de massa seca de plantas.  

 

 

 

Figura 3.9. Índice de eficiência de uso de fósforo para produção de massa seca de plantas 
de fertilizantes organominerais enriquecidos com diferentes fontes de 
fósforo (FOM-A, FOM-B e FOM-SFT) e superfosfato triplo (SFT) após três 
ciclos de cultivo de milheto (Pennisetum glaucum). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 
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Pesquisas realizadas por Sousa et al. (1997) comprovam o efeito benéfico da 

matéria orgânica em aumentar a eficiência de uso de fósforo. Segundo esse autores, a 

produtividade de soja em Latossolo argiloso, após nove anos de pastagem foi superior a 

obtida em sistema de culturas anuais (13 cultivos sucessivos de soja), para o mesmo teor de 

fósforo no solo, evidenciando a maior eficiência de uso desse nutriente. O aumento no teor 

de matéria orgânica no solo foi o principal fator responsável por tal efeito. 

A eficiência agronômica relativa (EAR) das fontes estudadas foi influenciada pelas 

doses de P (Figura 3.10). A EAR da fonte FOM-SFT foi bastante superior às demais fontes 

em todas as doses de P avaliadas (Figura 3.10 e Tabela 3.6). Somente na menor dose (250 

mg P2O5 vaso-1), essa fonte não diferiu do SFT (Tabela 3.6). 

Resultados semelhantes foram observados por Peixoto et al. (1987), que concluíram 

que a eficiência agronômica do superfosfato triplo foi superior quando foi aplicado 

juntamente com uma fonte de matéria orgânica. Os mesmos autores ainda observaram 

aumento da eficiência agronômica dos fosfatos naturais de Patos de Minas e de Araxá 

(MG), quando foram aplicados juntamente com a matéria orgânica. 

 

 

Figura 3.10. Eficiência agronômica relativa (EAR) de fertilizantes organominerais 
enriquecidos com diferentes fontes de fósforo (FOM-A, FOM-B e FOM-
SFT). *significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não significativo; 
barras sobre os pontos representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 
2013 

 

A EAR dos fertilizantes organominerais a base de FNs (FOM-A e FOM-B) foi 

aumentada até a dose de 1000 mg P2O5 por vaso. A partir dessa dose, houve ligeira 



53 

 

redução da EAR. Apesar de possuir menor solubilidade que as fontes mais solúveis (SFT e 

FOM-SFT), a fonte FOM-B, exceto na menor dose, apresentou resultados similares à fonte 

SFT (Tabela 3.6). Estudos realizados por Léon et al. (1986) verificaram que a eficiência 

agronômica relativa (EAR) de absorção de P do fosfato natural Bayovar representou 84% 

da EAR do SFT, classificando essa fonte como de alto potencial agrícola, o que reforça o 

resultado obtido por essa fonte nesse trabalho. 

 

Tabela 3.6. Eficiência agronômica relativa (EAR) de fertilizantes organominerais 
enriquecidos com diferentes fontes de fósforo (FOM-A, FOM-B e FOM-
SFT) e superfosfato triplo (SFT). Goiânia, GO, 2013. 

Fonte 
Dose de fósforo aplicada (mg P2O5 vaso-1) 

250 500 1000 2000 

 ----------------------------------- EAR (%) ----------------------------------- 

FOM-A 39,70 b 44,78 c 63,97 c 60,02 c 

FOM-B 40,91 b 77,40 b 85,55 bc 72,63 bc 

FOM-SFT 106,22 a 160,46 a 167,64 a 162,93 a 

SFT 100,00 a 100,00 b 100,00 b 100,00 b 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). 

 

 

3.4      CONCLUSÕES  

 

• A associação de cama de frango e superfosfato triplo (SFT) na forma de 

fertilizante organomineral granulado aumentou a eficiência agronômica, a produção de 

massa seca de parte aérea de plantas, a altura e o perfilhamento de plantas, comparado à 

fonte SFT; 

• Dependendo da dose de fósforo utilizada, o fertilizante organomineral 

granulado produzido com o fosfato natural Bayovar apresentou eficiência agronômica 

semelhante à fonte solúvel de fósforo (SFT). 
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4   BIODISPONIBILIDADE DE FÓSFORO EM FERTILIZANTES 
ORGANOMINERAIS GRANULADOS ENRIQUECIDOS COM FOSFATOS  
NATURAIS COM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULA 
 

RESUMO 
 

A solubilidade dos fosfatos naturais (FN) pode ser aumentada pela redução do 
tamanho de partículas, que aumenta a reatividade e a disponibilidade de fósforo. Contudo, 
com a redução do tamanho de partícula, aumenta também a capacidade de adsorção de 
fósforo pelo solo. Uma alternativa para esse problema é a associação do fosfato natural 
com uma fonte de matéria orgânica. O presente estudo objetivou avaliar o efeito do 
tamanho de partícula dos fosfatos naturais Bayovar e de Arraias-TO, associados com cama 
de frango, na forma de fertilizantes organominerais granulados (FOM), sobre a 
biodisponibilidade de fósforo no solo. O experimento foi realizado em casa de vegetação, 
localizada na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, Goiás. 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
4x4+1 (4 fontes, 4 doses e o controle(sem fertilizante)), com parcelas subdivididas no 
tempo (ciclos de cultivo), com quatro repetições. As fontes foram: 1 – FOM A60 (FOM 
enriquecido com FN Arraias menor que 60 mesh), 2 – FOM A270 (FOM enriquecido com 
FN Arraias menor que 270 mesh); 3 – FOM B60 (FOM enriquecido com FN Bayovar 
menor que 60 mesh); 4 – FOM B270 (FOM enriquecido com FN Bayovar menor que 270 
mesh). As doses utilizadas foram: 0, 250, 500, 1000 e 2000 mg de P2O5 por vaso. A massa 
seca de parte aérea de planta e os teores de fósforo no solo e na planta foram influenciados 
pelas doses. A produção de raízes de plantas foi favorecida pela redução do tamanho de 
partículas na maior e na menor dose de fósforo. O tamanho de partícula e o tipo de fosfato 
natural utilizado não afetaram o acúmulo de fósforo na planta e no solo, nem o 
aproveitamento do fósforo aplicado. 

 

Palavras-chave: adsorção, reatividade, cama de frango. 
 

Phosphorus bioavailability in granulated organomineral fertilizers enriched with 
phosphate rocks with different particle sizes 

 

ABSTRACT 
 

The solubility of phosphate rocks (PR) can be increased by reducing the 
particle size since it increases both reactivity and availability of phosphorus. However, 
with the reduction in particle size also increases the phosphorus adsorption capacity by 
soil. An alternative way to solve this problem is the association of phosphate with a source 
of organic matter, aiming reduce phosphorus retention by soil. The present study aimed 
evaluate the effect of particle size of the Bayovar phosphate rock and Arraias phosphate 
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rock, associated with poultry litter as granulated organomineral fertilizers (OMF) on the 
phosphorus bioavailability in soil. The experiment was conducted in a greenhouse located 
at the Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás The 
experimental design was completely randomized in a factorial 4x4 +1 (4 sources, 4 doses 
and control (without fertilizer)) with split plot in time (crop cycles) scheme, with four 
replications. The sources were: 1 – OMF A60 (OMF enriched with Arraias PR less than 60 
mesh), 2 – OMF A270 (OMF enriched with Arraias PR smaller than 270 mesh), 3 – OMF 
B60 (OMF enriched with Bayovar PR lesser than 60 mesh) 4 – OMF B270 (OMF enriched 
with Bayovar PR lesser than 270 mesh). The doses used were: 0, 250, 500, 1000 and 2000 
mg P2O5 per pot. The dry mass from the aerial part of the plant and the phosphorus 
concentration in soil and plant were affected by doses. The roots production by plant was 
enhanced when the particle size was reducing only in the largest and the smallest 
phosphorus dose. The particle size and phosphate type used did not affect the accumulation 
of phosphorus in plant and soil, or the use of applied phosphorus. 

 

Key words: adsorption, reactivity, poultry litter. 

 

4.1      INTRODUÇÃO  
 

A adubação dos solos altamente intemperizados, que são predominantes nos 

biomas brasileiras, é uma prática indispensável para a obtenção de elevados índices de 

produção. Segundo a CONAB (2013a), os gastos com fertilizantes podem representar até 

30% do custo de produção, em culturas como o milho e soja. O Brasil é quarto maior 

consumidor de fertilizantes. No ano de 2012, foram consumidas 29,53 milhões de 

toneladas de fertilizantes no país, dos quais, 17,9 milhões de toneladas (66,04%) foram 

importadas (ANDA, 2013). 

Dentre os fertilizantes consumidos no país, os fosfatados ocupam lugar de 

destaque, que pode ser atribuído, dentre outros fatores, ao elevado grau de intemperismo 

dos solos, que resulta em menores teores de fósforo (Yamada & Abdalla, 2004), associados 

à alta capacidade sortiva do nutriente as cargas elétricas positivas, presentes nos 

óxihidróxidos de Fe e Al (Resende et al., 1995). 

Os fertilizantes fosfatados mais utilizados na agricultura são os solúveis em 

água, como por exemplo, os superfosfatos, são as fontes de fósforo que proporcionam 

melhores rendimentos às plantas. Contudo, são produtos caros, por exigirem em sua 

fabricação, alto consumo de energia, além de necessitarem de enxofre, matéria-prima 

importada, que eleva ainda mais o seu custo final (Brasil & Muraoka, 1997). Nesse 
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contexto, os fosfatos naturais, apesar de possuírem menor solubilidade, tem se tornado uma 

opção atrativa devido, entre outros fatores, ao menor custo. 

Embora a aplicação direta de fosfatos naturais (FN) possa ser um meio de 

baixo custo de fornecimento de fósforo, com baixa e média reatividade não é, em muitos 

casos, adequada, uma vez que a pequena quantidade de fósforo liberada, em curto prazo, 

não é satisfatória para o crescimento inicial da planta (Novais et al., 2007). Desta forma, 

muitas vezes, os FNs não apresentam um desempenho tão bom quanto os fertilizantes 

fosfatados solúveis, em termos de resposta no rendimento de cultivos. Uma prática que 

pode aumentar a disponibilidade de fósforo em FNs é a redução do tamanho das partículas. 

Segundo Raij (1991), como os FNs possuem baixa solubilidade em água, quanto menor o 

tamanho da partícula, maior será a liberação de fósforo para o solo. 

Por outro lado, a redução significativa no tamanho das partículas de fosfato 

natural aumenta a reatividade e a superfície de contato com o solo, que por sua vez, 

aumenta consideravelmente a capacidade de adsorção de fósforo pelo solo, sobretudo em 

solos de regiões tropicais, ricos em óxidos de ferro e alumínio. Diversos autores já 

relataram esse efeito, entre os quais, Barreto et al. (1977) observaram aumento 

significativo na absorção de fósforo proveniente da redução do tamanho de partícula do 

fosfato natural de Gafsa. Resultados semelhantes também foram observados por 

Khasawneh & Doll (1978) e Goedert & Lobato (1980). 

A presença de matéria orgânica pode diminuir as perdas de fósforo no solo, 

ocasionadas pelos processos de adsorção e de precipitação. Quando o solo recebe matéria 

orgânica, esse pode adsorver ácidos orgânicos com grande energia, que competem com os 

sítios de adsorção de fósforo, aumentando, portanto, a disponibilidade desse nutriente para 

as plantas (Haynes, 1984; Novais et al., 2007). Nesse sentido a aplicação localizada de uma 

fonte mineral de fósforo em associação com uma fonte matéria orgânica pode aumentar a 

eficiência da adubação fosfatada. 

Segundo a CONAB (2013b), a produção brasileira de frangos de corte em 

2012, foi de 12,48 milhões de toneladas, que por sua vez, gerou durante o processo de 

produção, 8,42 milhões de toneladas de cama de frango – resíduo composto por palha de 

arroz ou maravalha, e por restos de ração, penas e excretas das aves; que pode ser 

aproveitado como fertilizante orgânico, porém se não utilizado adequadamente, pode se 

tornar uma fonte de contaminação ambiental. Desta forma, o aproveitamento da cama de 

frango, se torna uma decisão importante, não apenas do ponto de vista ambiental, como 
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também pelo retorno econômico e pelos benefícios que esse resíduo pode proporcionar ao 

solo, como fonte de nutrientes e matéria orgânica (Tedesco et al., 1999). 

Nesse contexto, a produção de fertilizantes organominerais granulados 

resultantes da associação de uma fonte de matéria orgânica com fosfato natural finamente 

moído, pode não apenas diminuir a capacidade máxima de adsorção de fósforo, como 

também aumentar a disponibilidade de fósforo por meio da solubilização do fosfato natural 

pelos ácidos orgânicos oriundos da decomposição da matéria orgânica. 

O presente estudo objetivou avaliar o efeito do tamanho de partículas dos 

fosfatos naturais Bayovar e de Arraias-TO, associados com cama de frango, em 

fertilizantes organominerais granulados, sobre a biodisponibilidade de fósforo no solo. 

 

4.2      MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, localizada na Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. Utilizou-se o delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x4+1 (4 fontes, 4 doses e o controle (sem 

fertilizante)) subdividido no tempo (três ciclos sucessivos), com quatro repetições. As 

fontes utilizadas estão descritas na Tabela 4.1. As doses testadas foram 0, 250, 500, 1000 e 

2000 mg P2O5 vaso-1. 

 

Tabela 4.1. Descrição das fontes utilizadas no experimento. 

FONTES 

FOM1-A60 (CF2 + FN3 de Arraias (TO) (partícula menor que 60 mesh)) 

FOM-A270 (CF + FN de Arraias (TO) (partícula menor que 270 mesh)) 

FOM-B60 (CF + FN Bayovar (Peru) (partícula menor que 60 mesh)) 

FOM-B270 (CF+ FN Bayovar (Peru) (partícula menor que 270 mesh)) 
1Fertilizante organomineral; 2Cama de frango; 3Fosfato natural. 

 

O experimento foi realizado em vasos plásticos, preenchidos com oito litros de 

terra proveniente do horizonte subsuperficial de um Latossolo Vermelho distrófico típico 

(EMBRAPA, 2006), cuja caracterização química e granulométrica está apresentada na 

Tabela 4.2. Antes do preenchimento dos vasos com a terra, essa foi seca ao ar e peneirada 

(malha 5 mm). A acidez foi corrigida, seguindo recomendações de Sousa & Lobato (2004), 
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para elevar a saturação por bases a 50%. Após a aplicação de calcário dolomítico (PRNT = 

92,5%), a terra foi homogeneizada e transferida para os vasos e incubada por trinta dias, 

mantendo-se a umidade em cerca de 70% da capacidade máxima de retenção água do solo. 

 

Tabela 4.2. Caracterização química e granulométrica da terra utilizada no 

experimento. 

Caracterização química do solo 

pH Ca2+ Mg2+ H++Al3+ Al 3+ K+ CTC P Zn2+ S V M.O. 

CaCl2 ------------------ cmolc dm-3 ------------------ ---- mg dm-3 ---- ------ % ------ 

5,20 0,60 0,20 1,80 0,00 0,17 2,77 5,30 1,50 7,10 34,92 1,20 

Caracterização granulométrica do solo 

Areia Silte Argila 
Classe textural 

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

420 110 470 argilosa 

 

Após a correção da acidez, foi realizado o sulcamento longitudinal da terra dos 

vasos, até a profundidade de sete centímetros, onde foram aplicados os tratamentos, 

preenchendo-se os sulcos com a terra novamente. Em seguida, seis sementes de milheto 

(Pennisetum glaucum), cultivar ADR 500, foram semeadas a dois centímetros de 

profundidade. Aos sete dias após a semeadura (DAS), foi realizado o desbaste, mantendo-

se três plântulas por vaso. O milheto foi utilizado como planta teste, visto que essa possui 

alta capacidade de absorção de água e nutrientes, sendo, portanto, um bom indicador da 

biodisponibilidade de fósforo no solo. 

A produção dos fertilizantes organominerais granulados (FOM) foi realizada 

seguindo os seguintes passos: - Primeiro, as amostras dos fosfatos naturais (FN) de Arraias 

e Bayovar foram peneiradas (malha 60 mesh) e homogeneizadas. Em seguida, uma porção 

das amostras de cada FN foi moída finamente em almofariz e peneirada (malha 270 mesh). 

A fonte orgânica (cama de frango) foi secada em estufa de circulação forçada de ar a 65°C 

até adquirir massa seca constante. Posteriormente, a fonte orgânica foi moída em 

liquidificador industrial e peneirada (malha 60 mesh). Coletou-se uma amostra composta 

representativa das fontes minerais e orgânica para caracterização química seguindo a 

metodologia descrita por Brasil (2007). Para as fontes minerais, determinou-se o teor de 

fósforo total e solúvel em citrato neutro de amônio (CNA) mais água, enquanto que, para a 
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fonte orgânica, além dessas, também determinou-se o teor nitrogênio total, potássio solúvel 

em água e carbono orgânico. 

Com base na análise química das fontes (orgânica e minerais) foi calculada a 

proporção de cada fonte na mistura, de forma que os FOMs possuam 10% de fósforo 

(total). Posteriormente, a respectivas proporções de fonte orgânica e mineral juntamente 

com 3% de sílica, foram misturadas em liquidificador industrial, até obter-se uma mistura 

homogênea. Em seguida, a mistura foi inserida em um disco granulador, com intuito 

transformar a mistura (pó), em grânulos e então postos para secagem em estufa de 

circulação forçada de ar à 65ºC por 24 horas. Já secos, o FOM foram classificados 

granulometricamente, através de um conjunto de peneiras (ABNT 5 e 18), de forma que os 

grânulos possuam entre 1 e 4mm de diâmetro. Os FOMs foram caracterizados 

quimicamente, de acordo com o Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes 

minerais, orgânicos, organominerais e corretivos (Brasil, 2007), cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Caracterização química dos fertilizantes utilizados no experimento. 

Fertilizantes 
Fósforo 

K C N C/N pH CE3 

Total CNA1 AC2 

------------------------------- % -------------------------------- CaCl2 mS/cm 

FOM-A60 11,72 1,71 2,72 1,77 15,13 1,10 13,75 8,60 5,32 

FOM-A270 9,54 2,26 3,19 1,61 16,42 1,20 13,68 8,79 5,73 

FOM-B60 11,79 2,98 3,18 2,34 20,38 1,71 11,92 8,61 6,33 

FOM-B270 11,47 4,29 4,95 2,22 23,42 1,74 13,49 8,39 6,84 

1Fósforo solúvel em citrato neutro de amônio mais fósforo solúvel em água; 2Fósforo solúvel em ácido cítrico 

a 2%; 3Condutividade elétrica a 25°C. 
 

Com o intuito de identificar com maior precisão o efeito isolado dos 

fertilizantes fosfatados estudados, foi utilizada uma solução de nutritiva (Hoagland & 

Arnon, 1950), que forneceu todos os macro e micronutrientes às plantas, exceto o fósforo. 

A solução foi aplicada periodicamente em intervalos de cinco dias, no volume de 100 mL 

por vaso. 

A irrigação dos vasos foi realizada pelo método da pesagem. Para isso, 

determinou-se previamente o peso do vaso com a terra na capacidade máxima de retenção 

de água (CRA), saturando-se a terra com água e cobrindo os vasos com plástico para evitar 
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perdas por evaporação. Em seguida, aguardou-se a estabilização da drenagem, momento 

onde não se visualizou escorrimento de água na parte inferior do vaso. Nesse instante, 

determinou o peso no vaso na CRA. Diariamente, realizou-se a pesagem dos vasos em 

balança eletrônica e pela diferença de peso dos vasos na CRA e o peso atual, foi 

determinado o peso (volume) de água a ser reposto. Com intuito de aperfeiçoar o cálculo 

da irrigação, semanalmente, em vasos adicionais cultivados com milheto na dose 

intermediária (750 mg P2O5 vaso-1), foram cortadas três plantas rente ao solo para obtenção 

da massa fresca das plantas e subtrair no peso do vaso, para que a reposição de água fosse 

mais precisa. 

O controle de plantas daninhas nos vasos foi realizado semanalmente por meio 

de retirada manual. Enquanto que para o controle de pragas foram utilizados inseticidas 

químicos sintéticos de acordo com a infestação, constatada em monitoramento diário. As 

pragas ocorrentes que necessitaram de controle químico foram a lagarta-do-cartucho 

(Spodoptera frugiperda) e o pulgão (Schizaphis graminum). 

Aos 45 DAS foi realizada a colheita do primeiro ciclo. Nesta ocasião, foi 

realizada a medição da altura de plantas, contagem do número de perfilhos por planta e o 

corte das plantas rente ao solo para determinação da massa seca de parte aérea. Em 

seguida, as plantas foram lavadas em água corrente, enxaguadas em água destilada e postas 

em envelopes de papel para secagem em estufa de circulação forçada de ar à 65°C por 72 

horas. Quando o material vegetal apresentou massa constante foi determinada a massa seca 

de parte aérea (MSPA), mediante pesagem em balança eletrônica de precisão. 

Posteriormente, as plantas foram moídas em moinho do tipo Wiley e encaminhadas para 

análise química. Foram determinadas as concentrações de N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe, 

Zn, seguindo a metodologia Embrapa (2009). 

Foram cultivados três ciclos consecutivos de milheto em cada vaso, visando 

avaliar o efeito residual dos tratamentos. Em todos os ciclos, os procedimentos de 

semeadura, irrigação, aplicação de solução nutritiva, tratos culturais e colheita foram os 

mesmos descritos para o primeiro ciclo. 

Ao final dos três ciclos de cultivo, procedeu-se a separação das raízes da terra 

dos vasos. Para tanto, o conteúdo dos vasos foi despejado em recipientes plásticos, 

destorroado e homogeneizado. Posteriormente, amostras foram coletadas para análise 

química. Foram determinados os seguintes parâmetros: - pH (H2O), P (Mehlich I e resina), 

K+, Ca2+, Mg2+, Al3+, H++Al3+, Na+, capacidade de troca catiônica (T), soma de bases (S), 
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saturação por bases (V) e matéria orgânica (MO). O preparo das amostras de solo para 

análise, assim como as determinações seguiram a metodologia Embrapa (2009). Para a 

determinação do teor de fósforo pelo método da resina trocadora de ânions, adotou-se a 

metodologia descrita por Raij et al. (2001). O restante da terra foi lavada com água sobre 

um conjunto de três peneiras (8, 5 e 3 mm), para separação das raízes. Posteriormente, 

essas foram lavadas com água destilada e acondicionadas em estufa de circulação forçada 

de ar a 65ºC por 72h para determinação da massa seca de raízes (MSR). 

Com base nas produções de massa seca da parte aérea e de raízes, nos teores de 

fósforo acumulado na parte aérea das plantas e nas doses de fertilizantes utilizadas, foi 

realizado o cálculo do aproveitamento de P e o índice de eficiência de uso de fósforo 

(IEUP) para produção de MS, conforme as equações descritas a seguir: 

 

100(%) ×
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Em que: 

Aproveitamento (%) = índice de aproveitamento de fósforo do fertilizante (%); 

Pap = quantidade de fósforo acumulado na parte aérea (mg P2O5 vaso-1); e 

QFa = quantidade de fósforo aplicado (mg P2O5 vaso-1). 
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Em que: 

IEUP = índice de eficiência de uso de fósforo para produção de massa seca de 

plantas (g MS g P2O5
-1); 

MSAtrat = produção de massa seca de plantas acumulada nos três ciclos no 

tratamento (FOM ou SFT) (g MS vaso-1); 

MSAtest = produção de massa seca de plantas acumulada nos três ciclos no 

tratamento testemunha (sem aplicação de fósforo) (g MS vaso-1); e 

Paplic = dose de fósforo aplicada (g P2O5 vaso-1). 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise da variância e, quando o teste 

F foi significativo, realizou-se a comparação de médias de tratamentos qualitativos pelo 

teste de Tukey (α=0,05) e dos tratamentos quantitativos por análise de regressão. 
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4.3       RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.3.1 Massa seca, altura e perfilhamento de plantas 

 

A massa seca de parte aérea (MS) de plantas diferiu entre fontes e entre ciclos 

de cultivo (Tabela 4.4), havendo interação desses fatores. No primeiro ciclo, a maior média 

de MS foi observada quando utilizou-se a fonte FOM-B60. Entretanto nos demais ciclos, 

não houve diferenças entre fontes. 

Não houve diferenças entre as fontes para as variáveis altura e perfilhamento 

de plantas (Tabela 4.4). Entretanto, ambas as variáveis foram influenciadas pelo tempo 

(ciclos de cultivo). Não houve interação das fontes com os ciclos de cultivo. 

A altura de plantas aumentou com o tempo (ciclos) em todas as fontes estudas. 

Esse efeito possivelmente ocorreu devido à liberação gradativa de fósforo pelos fosfatos 

naturais presentes nas fontes. O perfilhamento de plantas foi maior no primeiro ciclo de 

cultivo, exceto para a fonte FOM A270 que não foi influenciada pelos ciclos (Tabela 4.4). 

Sousa (2011) avaliou o efeito da aplicação de fertilizantes fosfatados na cultura 

da cana-de-açúcar em duas safras. Segundo o autor, a altura de plantas não foi influenciada 

pela aplicação de diferentes fosfatos naturais (Arad e Arraias) e pelo tempo (cortes). 

Resultados semelhantes foram observados por Franco (2003), onde o perfilhamento de 

capim Tifton 85 não foi influenciado pela aplicação dos fosfatos naturais de Gafsa e Arad, 

em três ciclos consecutivos de cultivo. 

A produção de massa seca de parte aérea (MS) de plantas foi influenciada 

(P<0,01) pelas doses de fósforo em todas as fontes, no primeiro e no segundo ciclo de 

cultivo (Figura 4.1). No último ciclo somente a fonte FOM A60 foi influenciada pelas 

doses. 

No primeiro e no segundo ciclo, não houve diferenças entre as fontes em todas 

as doses de P (Figura 4.1). Já no terceiro ciclo, na menor dose (250 mg P2O5 vaso-1), a 

redução do tamanho de partícula do fosfato natural Bayovar, no fertilizante organomineral, 

favoreceu a produção de massa seca de parte aérea, onde a fonte FOM B270 obteve a 

maior média. No entanto, efeito contrário foi observado nas fontes que continham o FN de 

Arraias (FOM A60 e FOM A270). 
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Tabela 4.4. Massa seca de parte aérea, altura e perfilhamento de plantas de milheto 
(Pennisetum glaucum) em três ciclos consecutivos sob aplicação de 
fertilizantes organominerais enriquecidos com fosfatos naturais de diferentes 
tamanhos de partícula. Goiânia, GO, 2013 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 

 Massa seca (gramas vaso-1)1 

FOM A60 7,71 bB 7,69 aB 8,80 aA 
FOM A270 7,53 bB 9,54 aA 8,33 aA 
FOM B60 9,79 aA 8,52 aA 8,36 aA 
FOM B270 7,68 bB 8,12 aAB 8,96 aA 

Ffonte x ciclos=2,77* CVfonte x doses=14,68% CVciclo=14.14%  

    

 Altura de plantas (cm)1 

FOM A60 56,83 aC 62,20 aB 80,93 aA 

FOM A270 55,95 aC 68,94 aB 76,35 aA 

FOM B60 59,84 aC 65,43 aB 77,30 aA 

FOM B270 54,64 aC 62,45 aB 80,10 aA 
Ffonte x ciclos=1,56 NS CVfonte x doses=9,30% CVciclo=8,21%  

    

 Perfilhamento (perfilhos planta-1)2 

FOM A60 0,94 aA 0,30 aB 0,25 aB 
FOM A270 0,67 aA 0,30 aA 0,30 aA 
FOM B60 1,06 aA 0,30 aB 0,10 aB 
FOM B270 0,78 aA 0,20 aB 0,40 aAB 

Ffonte x ciclos=1,525NS CVfonte x doses=22,82% CVciclo=27,51%  

    
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não significativo. **Teste F significativo a 1%. *Teste F 
significativo a 5%. 1Dados transformados por x . 2Dados transformados por )5,0( +x . 
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Figura 4.1. Produção de massa seca de parte aérea de milheto (Pennisetum glaucum) em 
três ciclos consecutivos (A, B e C, respectivamente) sob aplicação de doses 
crescentes de fertilizantes organominerais enriquecidos com fosfatos 
naturais de diferentes tamanhos de partícula. *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 

A) 

B) 

C) 
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Figura 4.2. Produção de massa seca de milheto (Pennisetum glaucum) acumulada em três 
ciclos consecutivos após aplicação de doses crescentes de fertilizantes 
organominerais enriquecidos com fosfatos naturais de diferentes tamanhos 
de partícula. *significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não 
significativo; barras sobre os pontos representam o erro padrão da média. 
Goiânia, GO, 2013 

 

A massa seca de plantas acumulada (MSacum) nos três ciclos de cultivo 

aumentou de forma quadrática com o aumento das doses de fósforo em todas as fontes 

(Figura 4.2). No entanto, não houve diferenças entre as fontes em todas as doses de P. A 

produção máxima de MSacum (gramas vaso-1) nas fontes FOM A60, FOM A270, FOM 

B60 e FOM B270 foram 41,55, 43,98, 55,97 e 44,31 nas doses 2135, 2341,67, 2195 e 

2391,67 mg P2O5 por vaso. 

A massa seca de raízes (MSR) de plantas foi influenciada pelas doses de 

fósforo (P) em todas as fontes, exceto para a FOM-A270 (Figura 4.3). Constatou-se 

diferenças entre as fontes na maior e na menor dose de P (250 e 2000 mg P2O5 vaso-1). 

Na menor dose (250 mg P2O5 vaso-1), a redução do tamanho de partícula do FN 

de Arraias promoveu diferenças na MSR (Figura 4.3) em função do aumento da 

reatividade e por conseguinte, o aumento da disponibilidade de fósforo no solo (Jungk, 

2001). Mesmo havendo aumento da possibilidade de perdas por adsorção de P para o solo, 

promovida pela redução do tamanho de partícula (granulometria) do FN, a matéria 

orgânica presente no fertilizante pode ter favorecido a disponibilidade de P no solo. Isso 
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pode ser traduzido pelos efeitos de competição pelos sítios de adsorção de P no solo e pela 

solubilização do FN por micro-organismos e pelos ácidos orgânicos advindos da 

decomposição da matéria orgânica (Haynes, 1984; Nahas, 1999; Laboski & Lamb, 2003; 

Azevedo et al., 2004; Novais et al., 2007; Troeh & Thompson, 2007). 

A redução da granulometria do FN Bayovar também influenciou produção de 

raízes de milheto, na maior dose (2000 mg P2O5 vaso-1), onde a fonte com menor 

granulometria (FOM B270) obteve maior média de MSR. 

Pesquisas realizadas por Manarin (2005) permitiram observar aumentos 

significativos na produção de massa seca de raízes de capim Tanzânia com o aumento da 

dose de fósforo aplicada ao solo. Resultados semelhantes também foram observados em 

estudos realizados com os capins Colonião (Panicum maximum cv. IZ-1) e Braquiárias 

(Brachiaria decumbens e Brachiaria brizantha) (Silva, 1996; Almeida, 1998; Rossi, 1999). 

 

 

 

Figura 4.3. Massa seca de raízes (MSR) de milheto (Pennisetum glaucum) após três ciclos 
consecutivos sob aplicação de doses crescentes de fertilizantes 
organominerais enriquecidos com fosfatos naturais de diferentes tamanhos 
de partícula. *significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não 
significativo; barras sobre os pontos representam o erro padrão da média. 
Goiânia, GO, 2013 
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4.3.2 Acúmulo de nutrientes na planta 

 

Os resultados da análise química de planta estão apresentados na Tabela 4.5. 

Somente as concentrações de fósforo na planta foram influenciadas pelas fontes. No 

entanto, a concentração de todos nutrientes foram influenciadas pelo tempo (ciclo de 

cultivo). 

A concentração de fósforo na planta foi influenciada pelos ciclos de cultivo e 

pelas fontes (Tabela 4.5). Só houve diferenças entre fontes no segundo ciclo, onde a fonte 

FOM-A60 obteve a menor média de concentração de P na planta. Por essa fonte, ter como 

constituinte mineral, o fosfato natural de Arraias que possui menor solubilidade comparada 

ao Bayovar e por possuir menor reatividade que a fonte FOM-A270, em função do maior 

tamanho de partícula, somados esses efeitos, pode ter favorecido o menor acúmulo de P na 

planta. 

 

Tabela 4.5. Concentração de N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe e Zn em plantas de milheto 
(Penissetum glaucum) em três ciclos consecutivos sob aplicação de 
fertilizantes organominerais enriquecidos com fosfatos naturais de diferentes 
tamanhos de partícula. Goiânia, GO, 2013. 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 
 N (g kg-1)1 

FOM A60 23,12 aA 18,72 aB 8,04 aC 
FOM A270 22,05 aA 16,04 aB 7,88 aC 
FOM B60 20,55 aA 17,68 aA 8,18 aB 
FOM B270 22,89 aA 17,56 aB 7,93 aC 

Ffonte x ciclos=0,80ns CVfonte x doses=14,60% CVciclo=14,40%  

    

 P (mg kg-1)1 
FOM A60 1101,50 aA 740,50 bB 800,50 aB 
FOM A270 1147,30 aA 697,75 aB 786,80 aB 
FOM B60 1134,95 aA 835,05 aB 876,60 aB 
FOM B270 1075,25 aA 774,25 aB 885,40 aB 

Ffonte x ciclos=0,83ns CVfonte x doses=11,45% CVciclo=12,18%  

    

   (Continua) 
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Tabela 4.5 Continuação. 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 

 K (g kg-1)1 
FOM A60 34,17 aA 35,35 aA 24,09 aB 
FOM A270 37,58 aA 33,53 aB 24,26 aC 
FOM B60 34,28 aA 37,05 aA 24,73 aB 
FOM B270 38,40 aA 36,85 aA 25,46 aB 

Ffonte x ciclos=1,28ns CVfonte x doses=10,16% CVciclo=9,36%  

    

 Ca (g kg-1)1 
FOM A60 4,99 aA 3,72 aB 2,36 aC 
FOM A270 4,89 aA 3,68 aB 2,30 aC 
FOM B60 4,54 aA 3,58 aA 2,49 aB 
FOM B270 4,91 aA 3,97 aA 2,36 aB 

Ffonte x ciclos=0,487ns CVfonte x doses=15,94% CVciclo=13,93%  

    

 Mg (g kg-1)1 
FOM A60 3,00 aA 2,50 aB 1,57 aC 
FOM A270 3,10 aA 2,20 aB 1,66 aC 
FOM B60 2,98 aA 2,43 aB 1,67 aC 
FOM B270 3,11 aA 2,36 aB 1,55 aC 

Ffonte x ciclos=0,93ns CVfonte x doses=9,31% CVciclo=10,73%  
    

 B (mg kg-1)1 
FOM A60 19,33 aB 31,61 aA 12,20 aB 
FOM A270 18,37 aB 26,87 aA 12,25 aB 
FOM B60 18,35 aB 30,12 aA 16,93 aB 
FOM B270 19,52 aB 28,41 aA 12,97 aB 

Ffonte x ciclos=0,35ns CVfonte x doses=24,21% CVciclo=25,57%  
    

 Cu (mg kg-1)1 
FOM A60 7,14 aA 5,86 aB 2,58 aC 
FOM A270 6,94 aA 5,45 aB 2,63 aC 
FOM B60 6,71 aA 5,81 aA 2,75 aB 
FOM B270 7,13 aA 6,07 aB 2,73 aC 

Ffonte x ciclos=0,36ns CVfonte x doses=14,21% CVciclo=13,58%  
   (Continua) 
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Tabela 4.5 Continuação. 

Fontes 
Ciclos 

1 2 3 

 Mn (mg kg-1)1 
FOM A60 51,31 aA 50,88 aA 33,75 aB 
FOM A270 52,72 aA 48,06 aA 33,81 aB 
FOM B60 51,67 aA 49,18 aA 36,09 aB 
FOM B270 50,94 aA 49,97 aA 34,61 aB 

Ffonte x ciclos=0,23ns CVfonte x doses=16,20% CVciclo=12,72%  
    

 Fe (mg kg-1)1 
FOM A60 271,25 aA 56,67 aB 26,68 aC 
FOM A270 260,70 aA 53,24 aB 25,19 aC 
FOM B60 259,74 aA 54,17 aB 29,60 aC 
FOM B270 261,50 aA 61,29 aB 28,19 aC 

Ffonte x ciclos=0,20ns CVfonte x doses=20,60% CVciclo=20,70%  
    

 Zn (mg kg-1)1 
FOM A60 16,84 aA 10,83 aB 6,61 aC 
FOM A270 16,81 aA 9,88 aB 7,23 aC 
FOM B60 16,70 aA 11,50 aB 7,27 aC 
FOM B270 16,88 aA 10,52 aB 7,56 aC 

Ffonte x ciclos=0,73ns CVfonte x doses=18,04% CVciclo=12,36%  
    

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não significativo. **Teste F significativo a 1%. *Teste F 
significativo a 5%. 1Dados transformados por x . 

 

A quantidade de fósforo acumulado na parte aérea de plantas foi influenciada 

(P<0,01) pelas doses de fósforo em todas as fontes e ciclos (Figura 4.4). Não houve 

diferenças entre as fontes em todas as doses e ciclos de cultivo. 

A redução do tamanho de partícula de fosfato natural em associação com uma 

fonte de matéria orgânica não proporcionou diferenças entre as fontes no acúmulo de 

fósforo na parte aérea de plantas nos três ciclos de cultivo (Figura 4.4). 

A quantidade de fósforo na planta, acumulado em três ciclos de cultivo 

aumentou de forma linear com o aumento das doses de fósforo em todas as fontes (Figura 

4.5). Entretanto, não houve diferenças entre as fontes em todas as doses de P. 
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Figura 4.4. Quantidade de fósforo acumulado na parte aérea de plantas de milheto 
(Pennisetum glaucum) sob aplicação de fertilizantes organominerais 
enriquecidos com fosfatos naturais de diferentes tamanhos de partícula em 
três ciclos consecutivos (A, B e C, respectivamente). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 

A) 

B) 

C) 
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Figura 4.5. Quantidade de fósforo acumulado na parte aérea de plantas de milheto 
(Pennisetum glaucum) após três ciclos de cultivo, sob aplicação de doses 
crescentes de fertilizantes organominerais enriquecidos com fosfatos 
naturais de diferentes tamanhos de partícula. *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 

 

 

4.3.3 Análise química da terra 

 

Os resultados da análise química da terra dos vasos estão apresentados na 

Tabela 4.6. Não houve diferenças entre as fontes para todas as variáveis analisadas. Por 

outro lado, as doses de fósforo influenciaram (P<0,01) os teores de P (Mehlich I e resina), 

K+, Na+ e Ca2+ e os atributos químicos pH, H++Al+, soma de bases (S) e a saturação por 

bases (V). 

Os valores de fósforo extraídos pelo método da resina trocadora de ânions 

(RTA) foram maiores que pelo extrator Mehlich I em todas as fontes e doses. Porém de 

forma mais intensa nas menores doses (250 e 500 mg P2O5 vaso-1) (Tabela 4.6). Estudos 

realizados por Gatiboni et al. (2002) e por Campello et al. (1994), permitiram observar que 

o extrator RTA foi mais eficiente que o extrator Mehlich I em avaliar o teor de fósforo 

disponível em solos com baixa disponibilidade de P e, sobretudo em solos de textura 

argilosa, como o utilizado no presente trabalho. 
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Tabela 4.6. Análise química da terra dos vasos após três ciclos consecutivos de milheto (Penissetum glaucum) em função das fontes e 
doses utilizadas. Goiânia, GO, 2013. 

Fonte 
pH P (Mehlich I) P (Resina) K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al 3+ H++Al3+ S T MO V 

(H2O) ----------------------- mg dm-3 ----------------------- ------------------------ cmolc dm-3 ------------------------ g kg-1 % 

FOM A60 6,93 1,86 4,85 23,95 8,90 1,35 0,43 0,00 0,56 1,89 2,45 4,21 78,41 
FOM A270 6,91 2,20 5,12 21,70 9,70 1,40 0,35 0,00 0,68 1,87 2,54 4,32 76,30 
FOM B60 6,91 1,80 5,39 26,50 10,70 1,37 0,40 0,00 0,71 1,90 2,60 4,23 75,35 
FOM B270 6,88 1,36 5,61 23,30 10,75 1,37 0,42 0,00 0,80 1,90 2,69 4,27 70,36 

Teste F 1,16NS 1,55NS 0,45NS 0,60NS 7,57NS 1,09NS 2,58NS 1x109NS 1,06NS 0,23NS 1,05NS 0,43NS 1,30NS 
DMS (5%) 0,07 1,03 1,83 9,59 1,20 0,07 0,07 0,00 0,35 0,11 0,36 0,26 11,16 

Dose de P2O5 
(mg vaso-1)  

 
         

 

 

0 6,85 0,70 5,77 46,75 8,00 1,25 0,40 0,00 1,05 1,80 2,85 4,24 63,75 
250 6,90 0,75 3,36 23,93 8,18 1,31 0,42 0,00 0,80 1,84 2,62 4,34 72,12 
500 6,91 1,18 3,79 18,75 9,06 1,38 0,38 0,00 0,58 1,87 2,46 4,36 74,41 
1000 6,90 1,87 5,03 12,75 11,25 1,41 0,40 0,00 0,55 1,91 2,45 4,08 80,50 
2000 6,96 4,53 8,28 17,12 13,56 1,51 0,40 0,00 0,45 2,02 2,46 4,26 84,75 

Teste F 3,99** 26,28** 12,54** 21,83** 43,30** 19,52**  0,35NS 1x109 NS  5,02** 6,56** 2,41NS 1,93NS 5,83** 

Ffonte x dose 0,72NS 1,22NS 1,36NS 0,58NS 1,65NS 0,70NS 1,41NS 1x109** 0,81NS 1,20NS 0,95NS 0,89NS 1,12NS 
CV (%) 1,23 68,75 41,89 48,09 14,37 6,52 23,02 0,00 61,32 7,05 17,16 7,42 17,78 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não significativo. **Teste 
F significativo a 1%. *Teste F significativo a 5%. 
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O teor de fósforo no solo extraído pelo método Mehlich I, aumentou 

linearmente (P<0,01) com o aumento das doses de fósforo em todas as fontes estudadas 

(Figura 4.6). Houve diferenças entre as fontes somente na maior dose (2000 mg P2O5 vaso-

1) onde os teores de fósforo no solo foram menores quando se utilizou a fonte FOM B270, 

comparado às demais fontes (Figura 4.6). 

As doses de fósforo influenciaram o teor de fósforo no solo extraído pela resina 

trocadora de ânions (RTA) (Figura 4.7). Apenas a fonte FOM A270 não foi influenciada 

pelas doses. Só houve diferenças entre as fontes na dose intermediária (1000 mg P2O5 

vaso-1), onde a fonte FOM B60 obteve a maior média de fósforo no solo. 

Como os fosfatos naturais têm baixa solubilidade em água, quanto menor o 

tamanho da partícula e maior o seu contato com o solo, maior será a liberação de fósforo 

(Raij, 2004; Silva, 2011). Entretanto, o efeito da redução do tamanho de partícula de FN 

sobre o teor de P no solo só foi observado na dose intermediária (1000 mg P2O5 vaso-1), 

entre os fertilizantes organominerais enriquecidos com FN de Arraias (FOM A60 e FOM 

A270), extraído pela RTA, conforme a Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.6. Teor de fósforo na terra dos vasos extraído pelo método Mehlich I após três 
ciclos consecutivos de milheto (Pennisetum glaucum). *significativo a 5%; 
**significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre os pontos 
representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 
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Figura 4.7. Teor de fósforo no solo dos vasos extraído pelo método da resina trocadora de 
ânions (RTA) após três ciclos consecutivos de milheto (Penissetum glaucum). 
*significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não significativo; barras sobre 
os pontos representam o erro padrão da média. Goiânia, GO, 2013 

 

 

4.3.4 Aproveitamento e índice de eficiência de uso de fósforo 

 

O aproveitamento do fósforo aplicado foi influenciado pelas doses em todas as 

fontes estudadas (Figura 4.8). Observou-se diminuição do aproveitamento com o aumento 

das doses de fósforo. Não houve diferenças entre as fontes em todas as doses utilizadas. A 

redução da granulometria dos FNs em associação com uma fonte de matéria orgânica não 

proporcionou aumento no aproveitamento de fósforo. 

O índice de eficiência de uso de fósforo (IEUP) foi influenciado pelas doses de 

fósforo (P) em todas as fontes, exceto para a fonte FOM B60 (Figura 4.9). Nas fontes 

influenciadas pelas doses, o IEUP diminuiu de forma linear com o aumento das doses de P. 

Só houve diferenças entre as fontes na dose de 1000 mg P2O5 por vaso, onde a fonte FOM 

B60 obteve a maior média. 
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Figura 4.8. Índice de aproveitamento do fósforo aplicado na forma de fertilizantes 
organominerais enriquecidos com fosfatos naturais de diferentes tamanhos 
de partícula. *significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não 
significativo; barras sobre os pontos representam o erro padrão da média. 
Goiânia, GO, 2013 

 

 

Figura 4.9. Índice de eficiência de uso de fósforo para produção de massa seca de plantas 
de fertilizantes organominerais enriquecidos com fosfatos naturais de 
diferentes tamanhos de partícula após três ciclos de cultivo de milheto 
(Pennisetum glaucum). *significativo a 5%; **significativo a 1%; NS: não 
significativo; barras sobre os pontos representam o erro padrão da média. 
Goiânia, GO, 2013 
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4.4      CONCLUSÕES  
 

• A produção de massa seca, o perfilhamento, a altura de plantas e a 

quantidade de fósforo acumulado nas plantas e no solo aumentaram com as doses de 

fósforo; 

• A redução do tamanho de partícula dos fosfatos naturais (FN) de Arraias e 

Bayovar nos fertilizantes organominerais granulados não influenciou o aproveitamento de 

fósforo (P) pela planta e a disponibilidade de P no solo. Nesse sentido, a moagem mais 

apurada dos FNs estudados não é interessante, uma vez que implica em aumento do custo 

do processo industrial e conseqüentemente o custo do produto final. 
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5     CONCLUSÕES GERAIS 
 

• A adubação com fertilizante organomineral, produzido com a fonte de 

fósforo solúvel superfosfato triplo (SFT), apresentou desempenho agronômico superior ao 

do fertilizante mineral SFT; 

• Fertilizantes organominerais enriquecidos com fosfatos naturais 

apresentaram desempenho agronômico similar ao superfosfato triplo sendo, portanto, 

fontes de fósforo com bom potencial de utilização; 

• A redução do tamanho de partículas dos fosfatos naturais de Arraias (TO) e 

Bayovar em fertilizantes organominerais não influenciou a biodisponibilidade de fósforo; 
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