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1. RESUMO 

O fósforo é o nutriente mais consumido nas adubações brasileiras e em especial 

nos solos do Cerrado, onde predominam solos com alto grau de intemperismo e 

carência generalizada deste nutriente, obrigando o uso continuo de adubações 

fosfatadas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a dinâmica do fósforo 

(P) em Latossolo vermelho-amarelo sob pousio consecutivo e suas interações 

com matéria orgânica e umidade do solo. O experimento foi realizado no período 

entre anos safra 2014/2015 e 2015/2016, na área experimental localizada na 

Fazenda Escola da Faculdade Anhanguera, Rondonópolis-MT. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com nove tratamentos e 

quatro repetições. Foram analisadas as seguintes variáveis: teores de fósforo 

(P) expresso em (mg dm-3), matéria orgânica (MO) expresso em (g kg-1), 

umidade do solo expresso em (%) e o pH. Houve ocorrência de fenômenos 

climáticos atípicos para os meses avaliados. Observa-se que os maiores teores 

de P foram apresentados nos meses em que se iniciaram as precipitações 

pluviométricas, aumentando a umidade de solo e por consequência a 

mineralização da MO, que compreendem os meses de setembro, outubro e 

novembro. 
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2. INTRODUÇÃO 

A região do Cerrado é o maior Bioma do País depois da Floresta 

Amazônica, com 204 milhões de hectares (SOUZA, 2004). 

O manejo adequado do fósforo (P) neste solo, requer um estudo 

detalhado e regionalizado, pois a sua disponibilidade está ligada as suas 

interações com outros elementos presentes no meio, podendo variar de acordo 

com o tipo de metodologia seguida, bem como o uso de tecnologia para realizar 

o balanço deste nutriente. Leva-se em conta que os teores de P na solução dos 

solos da região do Cerrado são geralmente muito baixos devido ao alto grau de 

intemperismo. Essa característica, associada à alta capacidade que esses solos 

têm para reter o fósforo (P) na fase sólida, é a principal limitação para o 

desenvolvimento de qualquer atividade agrícola rentável sem a aplicação de 

adubos fosfatados. 



Observa-se nas regiões de Cerrado um aumento significativo em tecnologia 

voltada para o setor agropecuário, bem como os estudos e pesquisas que 

buscam fomentar a otimização dos recursos naturais finitos, a exemplo disso 

existem muitos trabalhos sobre o manejo do fósforo (P) no solo. Segundo Raij 

(1991) ao estudar o fósforo, torna-se necessário reconhecer as interações do 

elemento com o solo e compreender a dinâmica das formas disponíveis para as 

plantas. 

As plantas extraem do solo o P lábil, que é o fósforo presente na solução 

do solo, porém os solos tropicais em sua maioria se caracterizam ricos em óxidos 

de Ferro (Fe) e Alumínio (Al) e argila caulinita estes componentes são os 

principais fatores de fixação de fósforo. 

É necessário que a questão manejo de P em níveis adequados nos solos 

ocorra de maneira a atender não só mente as necessidades nutricionais das 

plantas cultivadas, mas a preservação ambiental, principalmente no que tange a 

questão de recursos hídricos, evitando a perca de P por escorrimento superficial, 

podendo ocorrer eutrofização de mananciais. Assim, se faz necessário 

compreender a dinâmica e variação do solo e disponibilidade ao longo dos 

meses. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Avaliar a dinâmica do fósforo (P) em diferentes meses em dois anos agrícolas e 

sua interação com a física e química do solo. 

Objetivos Específicos: 

Estudar a influência da matéria orgânica (MO) na disponibilidade do fósforo (P) 

na solução do solo. 

Verificar a relação entre a umidade do solo e o nível de fósforo (P) na solução 

do solo. 

Avaliar as variações dos níveis de fósforo em dois anos agrícolas com diferentes 

variações climáticas. 

 

4. METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na área experimental da Fazenda Escola da 

Faculdade Anhanguera situada no município de Rondonópolis-MT. A fazenda 



está localizada a 310 metros de altitude, com latitude de 16,42’16’’S e longitude; 

54, 41’05’’W. na MT 383 a 10 km do município de Rondonópolis 

O ensaio foi conduzido a campo, utilizando o delineamento inteiramente 

casualizado, sendo constituído de nove tratamentos e quatro repetições, sendo 

cada tratamento o mês de amostragem de solo e as repetições são as quatro 

parcelas amostrais de amostra composta dos meses, ou seja, a área total 3.600 

m² com a mesma textura e fertilidade do solo classificado com Latossolo 

Vermelho-amarelo. As parcelas foram divididas em quatro áreas de 900 m² cada, 

que são as repetições. As amostragens nas áreas foram realizadas com dez 

coletas de amostras simples no método aleatório que geraram uma amostra 

composta de solo. As análises laboratoriais foram realizadas em laboratório de 

análise de solos do município de Rondonópolis - MT. 

Os tratamentos foram caracterizados por coletas de solos de julho a 

novembro de 2014 novembro e de março a junho de 2016.  Em laboratório de 

análise de solos os resultados foram expressos em mg dm-3 do teor de fósforo, 

analisado pelo método Mehlich-1(H2SO4 0,125 mol l-1 + HCl 0,05 mol l-1), que é 

amplamente usado pela maioria dos laboratórios de análises de solo no pais. 

Sua grande vantagem é a facilidade em se trabalhar por ser considerado 

extremamente simples, porém sofre a desvantagem de seus resultados sofrerem 

influência da capacidade tampão ou ainda influencia por adubações a base de 

fosfato natural, isso ligado ao fato de que o extrator Mehlich-1 ter preferência por 

extrair fósforo ligado a compostos de cálcio. No entanto este extrator pode 

superestimar os valores de P da solução do solo. O pH foi determinado pelo 

extrator (CaCl2 0,01M em relação 1: 2,5), e a matéria orgânica (MO) determinada 

pelo método da titulação – Walkley-Black, a umidade do solo analisada em 

TFSA.  

O solo analisado foi Latossolo Vermelho-amarelo, de textura argilosa, 

cultivado durante anteriormente por dez anos principalmente com soja, milho e 

algodão, em sistema de cultivo convencional. Posteriormente a área 

permaneceu em pousio por três anos sem cultivo, predominando então o 

desenvolvimento expressivo de plantas daninhas: as de maior incidência neste 

período de pousio foram o capim carrapicho (Cenchrus echinatus L.), capim 

colchão (Digitaria horizontalis Willd), capim amargoso (Digitaria insularis L. 

Fedde), erva-de-touro (Tridax procumbens L.), não deixando o solo exposto ao 



sol, preservando sua estrutura e preservação e manutenção dos microrganismos 

e disponibilizando nutrientes provenientes da mineralização da  M.O oriunda da 

própria cobertura vegetal presente. 

Os materiais utilizados para amostragem de solo foram: enxadão, pá de 

corte, balde, sacos plásticos, trena e canivete. A pá de corte e o enxadão foram 

utilizados para abrir o sulco em forma de V até 20 cm de profundidade para a 

coleta das amostras simples e depois retiradas com a pá uma fatia de 2 a 3 cm 

de espessura em um dos lados da cova conservando-a sobre a pá e, com o 

canivete separando os bordos, colocando somente a fatia do meio no balde, 

formando ao final das dez coletas simples uma amostra composta de 500g de 

solo que acondicionas nos sacos plásticos foram enviadas para o laboratório.  

Os solos são corpos heterogêneos, com características diferentes em virtude 

dos fatores de formação e do manejo quando já trabalhados que devem ser 

considerados na amostragem. (SANZONOWICS, 2004). 

Cada amostragem nas áreas foi coletada e enviada ao laboratório no 

mesmo dia para não ter variações nas umidades das amostras. Em todos os 

tratamentos as amostras simples foram coletadas em caminhamento de zig-zag. 

Todas as variáveis analisadas foram submetidas à análise de variância pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de significância utilizando o programa estatístico 

Sisvar (CANTERI et al., 2001). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O fósforo (P) é um macronutriente primário, de alta interação com solo com 

tendência a se ligar a Fe, Al e Ca. Devido estes fatores, e aos níveis baixos de 

P disponível nos solos tropicais, sobre tudo em solos do cerrado brasileiro o 

torna, o elemento o mais crítico nas adubações nas últimas décadas (RAIJ, 

2011). 

Mesmo sendo o macronutriente menos exigido pelas culturas, o fósforo 

(P) é o elemento que mais limita o potencial produtivo das lavouras, tornando-o 

o mais utilizado nas adubações brasileiras devido o auto grau de intemperismo 

destes solos, e sofrer carência generalizada deste nutriente. Neste sentido os 

solos do cerrado podem ser considerados altamente susceptíveis a fixação do 

P, que é um dos maiores gargalos da agricultura tropical. Por ser um elemento 



essencial a sua carência, ou mesmo falta, interfere diretamente no crescimento 

vegetal, uma vez que é responsável pela transferência de energia e constituir 

compostos orgânicos (PRIMAVESI, 2002). A fixação de P nos solos está 

diretamente relacionada aos óxidos de Fe e de Al (REZENDE, 2014). 

A presença do P no solo ocorre nas formas inorgânica (Pi) e orgânicas (Po) 

a última forma por se tratar de ácidos húmicos, basicamente em solução em 

forma de ácidos fúlvicos e fosfolipídios, e tende a se elevar com o aumento da 

M.O. na superfície do solo (WIETHÖLTER, 2004). 

Analisando a disponibilidade do P na solução do solo, a carência 

generalizada nos solos do cerrado tem relação direta com o auto grau de 

intemperismo e presença dos óxidos de Ferro (Fe), Alumínio (Al), que tendem a 

reter em suas superfícies ânions, e preferencialmente os íons de fosfato. 

Provavelmente, o tipo mais fácil de reação de fixação do fósforo é a simples 

reação dos íons H2PO4
-  com os íons dissolvidos de Fe3+, Al3+ e Mn3+, formando 

precipitados insolúveis na forma de hidróxifosfatos. (BRADY e WEIL, 2013) 

Desta forma, estudar as interações do fósforo e compreender sua dinâmica 

e as formas em que é disponibilizado as plantas é fundamental para bem 

maneja-lo e orientar para o eficiente uso de adubações fosfatadas. (RAIJ, 1991).  

Considerando os métodos de análise de solo, em termos mundiais existem 

uma grande variedade de métodos de extração de fósforo de solo, reflexo da 

complexidade e comportamento do elemento. Porém no Brasil, adota-se apenas 

dois métodos. (RAIJ, 2011). 

O melhor equipamento para fazer a amostragem de solo pode variar 

conforme a condição do solo: textura, grau de compactação e, principalmente 

teor de umidade. Caberá a pessoa que estiver amostrando o solo definir qual o 

melhor equipamento (FUNDAÇÃO-MT, 2009). 

 

6. RESULTADOS 

Analisando os teores de fósforo (P) na tabela 1 no ano agrícola 

2014/2015, verificou-se que nos meses de outubro e novembro mostraram-se 

numericamente superiores em teores de P, em relação aos meses de julho e 

agosto, porém não diferem estatisticamente do mês de setembro. Observa-se 

que nos meses de setembro o teor de P em 5,7 mg dm-3, em outubro verifica-se 

o teor de P em 6,7 mg dm-3, em novembro os teores de P chegando a 7,5 mg 



dm-3.Devido ao o início das chuvas na região, observando-se um crescente 

aumento no teor de umidade no solo, o que promove a mineralização da matéria 

orgânica (MO), expressando teores de P extraídos pelo Mehlich-1 mg dm-3. 

 

Tabela 1. Variação entre os meses de julho de 2014 a novembro de 2014 nos teores de 
P (mg dm-3), pH (CaCl2), M.O (g kg-1) e umidade (%) de um Latossolo Vermelho-amarelo. 

Tratamentos P (mg dm-3) pH MO (g kg-1) Umidade (%) 

Julho 2014 3,5 b 4,6 b 19,9 ab 10,1 b 

Agosto 2014 3,6 b 4,9 ab 21,1 a 10,6 b 

Setembro 2014 5,7 ab 5,1 ab 17,3 bc 9,7 b 

Outubro 2014 6,7 a 5,2 a 21,6 a 13,7 a 

Novembro 2014 7,5 a 5,1 ab 15,6 c 15,1 a 

CV (%) 23,27 4,21 6,02 7,88 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey 
em nível de probabilidade de 5%. 
 

Nota-se que mesmo em virtude da adubação fosfatada do ano anterior, 

os teores de P tendem a se manter e níveis muito baixos, baixo com ligeira 

tendência a chegar a níveis médios. De acordo com o Método da 5ª Aproximação 

(CFSEMG, 1999), para solos de textura argilosa (35 a 60% de argila), teores 

menor ou igual a 4 mg dm-3 são considerados muito baixos, teores entre 4,1 a 

8,0 mg dm-3 são considerados baixos, de 8,1 a 12,0 mg dm-3 são considerados 

teores médios. Já os valores entre 12,1 a 18,0 mg dm-3 são classificados com 

bom, e teores maiores que 12,0 mg dm-3 são considerados muito bom. 

Observa-se ainda que os níveis do pH começam a se elevar, expressando 

então nos teores de P, que saíram de um nível muito baixo para um nível baixo 

com tendência a níveis médios. De forma geral, a disponibilidade de P é maior 

em solos com pH na faixa de 5,5 a 7,0. O pH do solo afeta a disponibilidade de 

P de duas formas principais: atuação nos compostos contidos nos fertilizantes e 

nos produtos da reação deles e atuação como fator no desenvolvimento do 

sistema radicular e da planta (PROCHNOW, 2004). De acordo com QUAGGIO 

(2000), com o aumento do teor de pH do solo, condiciona o melhor 

aproveitamento do fósforo. 

De acordo com a tabela 2, referente ao ano agrícola 2015/2016, observa-

se que embora numericamente o mês de abril tenha se mostrado superior em 

teor de P no solo, não há diferença estatística entre todos os meses coletados. 

Nota-se que nos meses avaliados não, obteve-se expressão em teores de 



umidade limitando o desenvolvimento da vegetação de cobertura bem como o 

aumento dos teores de MO, condicionando o P a níveis muito baixos. 

 

Tabela 2. Variação entre os meses de março de 2016 a junho de 2016 nos teores de P 
(mg dm-3), pH (CaCl2), MO (g kg-1) e umidade (%) de um Latossolo Vermelho-amarelo. 

Tratamentos P (mg dm-3) pH MO (g kg-1) Umidade (%) 

Março 2016 3,4 a 4,8 ab 17,0 a 4,4 b 

Abril 2016 5,2 a 4,9 a 18,1 a 1,7 c 

Maio 2016 3,8 a 4,7 ab 15,2 a 5,2 ab 

Junho 2016 4,0 a 4,5 b 15,9 a 7,5 a 

CV (%) 21,75 2,69 12,34 22,18 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey 
em nível de probabilidade de 5%. 
 

Verifica-se, então que há coerência nos dados apresentados na (tabela 1) 

onde os teores de umidade começam a aumentar, a um dado momento os teores 

de MO permanecem estáveis. No entanto ao passo que a atividade microbiana 

expressa seu potencial, ocorre a mineralização diminuindo os valores expressos 

na tabela, influenciando diretamente nos teores de P na solução do solo através 

da reciclagem do nutriente (PROCHNOW, 2004).  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com aumento da matéria orgânica do solo ao longo dos meses, 

aumenta o teor de fósforo indicado pelo extrator Mehlich-1 da análise de solo. 

Com o aumento do teor de umidade no solo relacionado as chuvas 

locais, aumenta o teor de fósforo na solução do solo. 

Em condições de chuvas atípicas no período normal de seca, 

observam-se variações nos teores de fósforo. 
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