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INTERAÇÃO SILÍCIO E FÓSFORO NA ADSORÇÃO DESSES ELEM ENTOS 

EM DIFERENTES SOLOS DE CERRADO  
  

  

 

 RESUMO - A baixa disponibilidade de fósforo em solos sob vegetação 

de cerrado se constitui em um dos maiores desafios na fertilização desses 

solos. A alta capacidade que esses solos têm em fixar fósforo é atribuída entre 

outros fatores ao intenso intemperismo ocorrido ao longo dos anos com alto 

grau de dessilificação dos minerais. Focando esses problemas desenvolveu-se 

um experimento entre os meses de junho e setembro de 2007, em casa de 

vegetação na Universidade Federal de Goiás campus Jataí/GO com a cultura 

do arroz. O intuito foi pesquisar o comportamento de fósforo e silício em dez 

solos coletados em áreas da região do bioma cerrado. O experimento foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com três doses de 

fosfato (00; 75; 150 kg.ha-1 de P2O5), três corretivos, sendo duas fontes de 

silício (wollastonita; silicato de cálcio e magnésio) mais carbonatos de Ca e Mg 

sem silício e dez solos (1-LVdf; 2-LVdf; 3-RQO; 4-PVd; 5-CXd; 6-LVdf; 7-LVdf; 

8-LVd; 9-CXd; 10-LVd) coletados em áreas do bioma cerrado, consistindo em 

um fatorial 3x3x10 com quatro repetições, perfazendo um total de 360 unidades 

experimentais. Com as análises de solo e folhas realizadas constatou-se que a 

produção de matéria seca da parte aérea do arroz foi influenciada pelas 

crescentes doses de fósforo e pelas fontes de silício em alguns solos, assim 

como a recuperação de fósforo e silício pelas plantas de arroz foi maior nos 

tratamentos que receberam as maiores doses de fósforo e aqueles que 

receberam silicatos. Os teores de fósforo recuperados nos solos foram 

avaliados empregando-se dois extratores (Mehlich-1 e Resina Trocadora de 

Ânions) os quais apresentaram correlações significativas com as doses de 

fósforo aplicadas. Também avaliou-se os teores de silício disponível nos solos 

chegando a conclusão que os tratamentos com silicatos obtiveram maior 

recuperação do silício pela análise de solo. Concluiu-se, ainda, pelas análises 

de fósforo remanescente, silício remanescente e ainda silício e fósforo 

remanescente na mesma solução que os fósforo adsorvido no solo pode sofrer 

interferência do silício havendo uma competição entre os dois elementos pelos 
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sítios de adsorção. Essa competição sugere que aplicações de silicatos 

possam deslocar fósforo dos sítios de adsorção aumentando o aproveitamento 

das adubações fosfatadas, apesar do fósforo apresentar maior afinidade com 

sítios de adsorção do que o silício. 

 

Termos de Indexação: adubação fosfatada, arroz, fixação, silicato de cálcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

SILÍCON AND PHOSPHORUS IN THE ADSORPTION OF THESE E LEMENTS 

IN DIFFERENT SOILS OF CERRADO  
  

  

SUMMARY - The low availability of phosphorus in the soils of Cerrado 

vegetation is one of the highest challenge in the fertilization of these soils. The 

high capacity that these soils have to fix phosphorus is sue to the great 

intemperismo that happened during years and years with a very high degree of 

desiliconization of the minerals. Focusing in these problems an experiment with 

rice was carried out between June and September of 2007 under greenhouse 

condition at Universidade Federal de Goiás (Jataí Unit). The purpose was to 

search the behavior of phosphorus and silicon in 10 soils collected in different 

areas of Cerrado Biome.  A completely randomized design was used with three 

dosages of phosphate (00, 75, 150 Kg.ha -1  of  P2O5); three correctives, two of 

them containing silicon (wallastonite and calcium magnesium silicate) and one 

without silicon, containing calcium and magnesium carbonate; ten soils (1-LVdf; 

2-LVdf; 3-RQO; 4-PVd; 5-CXd; 6-LVdf; 7-LVdf; 8-LVd; 9-CXd; 10-LVd) collected 

in the Cerrado.  The design was a 3x3x10 factorial arrangement with 4 

replications, totallizing 360 experimental units. After the soil and leaf analyses it 

was clear that the production of dry matter of above-ground part of the rice was 

influenced by the increasing dosages of the phosphate and also by the silicon 

source in some kind of soil. Also the recuperation of phosphorus and silicon by 

the rice plant was bigger in the treatment that received silicate. The amount of 

phosphorus recuperated in the soils were tested using two extractors (Melhlich-

1 and anion exchange resin) presented positive correlation with the phosphorus 

applied.  The content of silicon available in the soils was also analyzed pointing 

that the treatment with silicate got the highest recuperation of silicon by the soil 

analysis.  Analyzing the remanescent phosphorus, remanecent silicon and also 

the remanescent phosphorus and silicon in the same solution, it was possible to 

conclude that of the phosphorus adsorpted in the soil may suffer influence of 

the silicon due to a competition between the two elements for the same 

adsorptive sites. This competitiveness suggests that silicate application may 

remove phosphorus from the adsorptive sites increasing the effectiveness of 

phosphorus fertilization, even though phosphorus presents more affinity for the 
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adsorptive sites than silicon.  

 

Key words: phosphate fertilization, rice, fixation, calcium silicate. 
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1.1  Introdução 

 

 O cerrado brasileiro representa cerca de 23% da área total do Brasil. A 

predominância dos solos dessa região é de latossolos altamente 

intemperizados, que, no estado natural, se apresentam muito limitantes à 

produção de alimentos. A fertilidade natural dos solos do cerrado é muito baixa, 

apresentando baixa saturação de bases e alta saturação de alumínio (Lopes & 

Guilherme, 1994). Elementos nutricionais importantes para a produção vegetal 

também apresentam concentrações muito baixa. Os solos de cerrado, 

normalmente são muito deficientes em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio, zinco, boro e cobre. A correção e fertilização do solo, nesses casos 

são imprescindíveis (Sousa & Lobato, 2004). 

 O fósforo é um dos elementos que se apresenta pouco disponível para 

as plantas em solos de cerrado. Esse elemento é limitante para todas as 

culturas que são cultivadas nesses solos (Fageria, 1998). A isso se agrava o 

fato do fósforo ser facilmente adsorvido nos minerais de argila (fixação), 

dificultando o manejo da adubação fosfatada. Muitos estudos tem sido feito 

para analisar a adsorção de fósforo em vários tipos de solos (Bonfim et al., 

2003; Santos & Kliemann, 2005; Gatiboni, 2003; Valladares et al., 2003). Sabe-

se que a adsorção de fósforo está diretamente ligada ao teor de argila dos 

solos, isso porquê o fósforo tem a capacidade de se fixar em faces quebradas 

das argilas silicatadas, bem como em óxidos hidratados de ferro e alumínio. Há 

ainda a diferença de composição das argilas que também influenciam na 

adsorção de fósforo.  

  O fornecimento adequado de fósforo para as culturas em solos de 

cerrado sempre é um desafio. Visto que as plantas normalmente necessitam de 

baixas concentrações de fósforo se comparado a outros nutrientes como o 

nitrogênio e o potássio, mas contando com a adsorção e precipitação de 

fósforo, há a necessidade de mais estudos sobre o comportamento desse 

nutriente nos solos de cerrado. 

 Outro elemento em estudo no Brasil e no mundo é o silício (Korndörfer et 
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al., 1999; Korndörfer et al., 2004; Tokura et al., 2007; Prado & Fernandes, 

2006; Carvalho et al., 2001; Marchezan et al., 2004) . Apesar desse elemento 

não ser considerado um nutriente essencial, sabe-se, através de pesquisas que 

para algumas culturas é muito importante como elemento benéfico (Barbosa 

Filho et al., 2000; Korndörfer et al., 2006) Em solos de cerrado, onde o 

intemperismo é muito acentuado, há grande dessilificação do solo (Korndörfer 

et al., 2006). Trabalhos realizados no Brasil, mostram que o silício pode 

aumentar a produtividade do arroz e outras gramíneas (Marchezan et al., 2004; 

Tokura, et al., 2007; Melo, 2005). Por ser uma cultura de muita importância 

comercial, os estudos de comportamento de silício e fósforo no arroz são muito 

comuns na Ásia. Também no Brasil, que, assim como os países asiáticos 

apresenta um grande consumo do cereal, as pesquisas relacionadas a fósforo 

e silício no arroz estão ganhando destaque.  

 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

 Devido à elevada exigência de fósforo nos solos tropicais e os 

fertilizantes fosfatados serem originados de fontes não renováveis tona-se 

importante cada vez mais a busca por meios para aumentar a eficiência destas 

fontes, associado a isso há uma demanda crescente por fontes de silício 

agronomicamente eficientes e economicamente viáveis para uso na agricultura. 

 Este trabalho se propõe estudar a produção de matéria seca de arroz 

utilizando diferentes doses de fósforo e diferentes fontes de silício, bem como a 

dinâmica da adubação silicatada e fosfatada sobre a capacidade de fixação do 

silício e do fósforo no solo avaliando a capacidade de adsorção destes 

elementos no solo. Determinar a interação entre estes elementos no solo e sua 

disponibilidade para as plantas de arroz. 
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1.3 Revisão Bibliográfica 

 

1.3.1 O Comportamento do Fósforo nos Solos 

 

O fósforo elementar é muito reativo quimicamente, portanto ele não é 

encontrado em estado puro na natureza, apenas em combinações químicas 

com outros elementos. A maior parte do fósforo do solo é proveniente da 

intemperização da apatita, mas também pode ser proveniente de outras fontes, 

como a matéria orgânica do solo (Lopes, 1989).  

A movimentação do fósforo no solo é considerada lenta, quando 

comparado a outros elementos, geralmente o fósforo permanece onde é 

colocado pela intemperização dos minerais ou pela adubação, portanto pouco 

fósforo é perdido pela lixiviação, mesmo assim em solos arenosos o fósforo 

pode se movimentar mais que em solos argilosos. As formas significativas de 

perdas de fósforo pelas plantas são o escorrimento superficial e a remoção 

pelas culturas (Sousa & Lobato, 2004; Novais et al., 2007). 

A movimentação do fósforo no solo se dá por difusão. Um processo 

lento e de pouca amplitude, que depende da umidade do solo, em condições 

de seca prolongada praticamente não há difusão (Malavolta, 1980; Araújo & 

Machado, 2006) 

Considerando que as raízes das plantas cultivadas entram em contato 

com 1 a 3% do solo da camada arável, este precisa estar suprido 

adequadamente de fósforo para um bom crescimento da cultura (Lopes, 1989). 

Um dos maiores problemas dos solos brasileiros com relação à 

fertilidade é a baixa disponibilidade de fósforo. O fósforo é um elemento 

essencial para o desenvolvimento dos vegetais. Na natureza a maior 

quantidade do fósforo se encontra na litosfera associada com ferro e cálcio 

(Gomes et al., 2000; Malavolta, 1980). Quando se adiciona um adubo fosfatado 

no solo, a maior parte do P é retido na fase sólida formando compostos menos 

solúveis, mas uma parte do P retido é aproveitado pelas plantas, essa 

quantidade varia de acordo com diversos fatores (Sousa & Lobato, 2004). Um 

dos fatores que controlam a fixação de fósforo no solo é a acidez. Solos ácidos, 

que contenham alumínio trocável podem causar a precipitação do H2PO4
- 

adicionado ao solo, de acordo com a seguinte reação (Luchese et al., 2002): 
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Al+++
(aq)    +     H2PO4

-
(aq)  +    2H2O(liq)                        2H+

(aq)    +     Al(OH)2H2PO4 

                                                                                                                                                                 insolúvel  
 

Uma observação importante a ser feita analisando essa reação é o fato 

de que o alumínio deve ser neutralizado para que a reação desloque para a 

esquerda, no sentido de solubilizar o fósforo aplicado, dessa forma impedindo 

complexação do fosfato pelo alumínio. Mas também é importante notar que 

para que a reação desloque no sentido de solubilizar o fosfato há a 

necessidade de íons hidrogênio (acidez). Isso implica que com a adição de 

grandes quantidades de calcário ao solo o fosfato pode ser também 

complexado, mas dessa vez com o cálcio, como na seguinte reação química 

(Novais & Smyth, 1999; Luchese et al., 2002): 

 

3Ca++
(aq) +   2H2PO4

-
(aq)                         Ca3(PO4)2   +   4H+

(aq) 

                                                                               insolúvel  

 

Analisando a reação nota-se que o fosfato de cálcio formado é insolúvel, 

e que para reverter a reação há a necessidade de íons hidrogênio (acidez) no 

meio. Essa análise é importante porquê tanto ambientes excessivamente 

ácidos como básicos prejudicam a disponibilidade de fósforo para as plantas. 

Outro fator importante na fixação de fósforo do solo é a adsorção em 

óxidos de ferro e alumínio, como apresentado na seguinte reação com 

hidróxido de alumínio: 

 

Al(OH)3(s)  +  H2PO4
-
(aq)                     Al(OH)2H2PO4   +   OH –(aq) 

                                                                                insolúvel  
 
 
Deve-se observar que para que ocorra o deslocamento da reação no 

sentido da solubilidade do fosfato, deve-se adicionar base ao meio (OH -) 

devendo-se aumentar o pH do solo para diminuir a adsorção de fósforo pelo 

ferro e alumínio (Novais & Smyth, 1999; Raij, 1991). 

Também o fósforo pode ser adsorvido em superfície de argilas 

silicatadas de acordo com a seguinte reação simplificada: 
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Argila –OH   +   H2PO4
-
(aq)                   argila –H2PO4   +   OH –(aq) 

                                                                                insolúvel  

 

O aumento do pH do solo também fará com que a reação nesse caso se 

desloque para a esquerda no sentido da solubilização do fósforo. 

A matéria orgânica adicionada ao solo pode contribuir para uma menor 

fixação de fósforo adicionado ao solo, por conter muitas cargas negativas que 

podem complexar íons de ferro e alumínio, como também óxidos hidratados 

positivamente carregados (Novais et al., 2007)  

Além disso, alguns cuidados são importantes como a época de 

aplicação de fosfato (quanto maior o tempo de contato do fosfato com o solo 

maior a probabilidade da fixação ocorrer), a aeração - quanto mais bem 

oxigenado o solo, maior a decomposição da matéria orgânica, maior a 

liberação de fósforo para as plantas. A compactação do solo reduz a aeração e 

o espaço poroso na zona radicular, diminuindo o aproveitamento do fósforo do 

solo. A aplicação de outros nutrientes pode estimular a absorção de fósforo, 

como o cálcio em solos básicos e o enxofre em solos ácidos podem aumentar 

a absorção de fósforo, mas altas concentrações de zinco podem diminuí-la 

(Lopes, 1989). 

Como visto anteriormente, no solo o fósforo pode ser encontrado nas 

formas orgânicas e inorgânicas, sendo que as formas inorgânicas de fósforo no 

solo tem merecido maior atenção do que as formas orgânicas. O fósforo 

quando adicionado ao solo na forma de fertilizantes apresenta grande afinidade 

com ferro, alumínio e cálcio. Essa afinidade levam a sua adsorção (fixação). 

Com a adição de fósforo solúvel ao solo há um aumento muito rápido do 

fósforo na solução do solo, sendo essa forma iônica de fósforo solúvel a forma 

absorvida pelas plantas (Novais et al., 2007). 

Como visto, a reação de adsorção do íon fosfato aos colóides do solo 

está diretamente relacionada ao pH do mesmo, pois com a elevação do pH 

ocorre aumento da solubilidade dos fosfatos de ferro e alumínio e redução da 

adsorção do anion fosfato à fase sólida do solo (Raij, 1991). Normalmente 

entre pH 5 e 6, as formas de fósforo encontradas na solução do solo são 

H2PO4
-  e HPO4

- - sendo que há a predominância da primeira forma. Com o 

aumento do pH, há também um aumento da forma PO4
- - - . Nas condições de 
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pH do solo entre 6 e 7, as formas H2PO4
-  e HPO4

- - se equivalem. Quando o 

solo apresenta valores de pH acima destes prevalece a forma HPO4
- - . As 

reações a seguir mostram as formas em que o fósforo pode ser encontrado na 

solução do solo (Luchese et al., 2002). 

 

H3PO4                 H2PO4
- + H2O                HPO4

- - + H2O                  PO4
- - - + H2O 

      
 

  

 Partindo do conhecimento do comportamento do P no solo, as 

adubações com esse elemento devem levar em consideração o que a planta 

necessita e também aquilo que é retido na fase sólida do solo, o que torna o 

critério de seleção da adubação fosfatada extremamente importante para solos 

com baixa disponibilidade e alta imobilização de fósforo (Novais & Smyth, 

1999; Araújo & Machado, 2006). 

Para buscar a redução na quantidade recomendada de adubos 

fosfatados faz-se necessária a compreensão das interações do fósforo com o 

solo, que ocasionam em menor disponibilidade deste elemento para as plantas 

além de detectar uma possível reversibilidade dessas reações de adsorção, 

possibilitando assim, o máximo rendimento agrícola (Novais et al., 2007). 

 

 

1.3.2 Quantificação do Fósforo nos solos 

 

Sabendo que o fósforo tem alto poder de adsorção na superfície das 

argilas podemos constatar a importância de se quantificar de maneira mais real 

possível a concentração de fósforo disponível em solos. Também, como dito 

anteriormente, que diversos fatores contribuem para a indisponibilidade de 

fósforo nos solos, principalmente nas regiões tropicais, é importante que os 

métodos de análise de fósforo estejam o mais próximo possível da realidade 

encontrada pelas plantas (Novais et al., 2007). 

Diversos extratores são utilizados nas análises de fósforo em 

laboratórios no mundo, refletindo a complexidade do comportamento desse 

elemento, bem como a falta de concordância sobre o método mais adequado 

(Bonfim et al., 2003). No Brasil, dois extratores são empregados para análise 
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de fósforo, dependendo da região. Os resultados fornecidos por cada um, em 

um mesmo solo, são numericamente muito diferentes, exigindo muita atenção 

na interpretação da análise (Tomé Júnior, 1997). 

Com a existência de duas metodologias para determinação de fósforo no 

Brasil, surge a dúvida de qual dessas metodologias seria mais adequada. É 

importante considerar que a análise de fósforo disponível tem a função maior 

de classificar a possibilidade de resposta à fertilização fosfatada do que 

fornecer um valor numérico exato da quantidade de fósforo existente no solo 

(Tomé Júnior, 1997). Quando considerado esse ponto de vista, os dois 

métodos de análises dificilmente se divergem. Ou seja, quando na 

interpretação, a análise feita por um método cai na faixa que é considerado 

“baixo”, normalmente a análise feita utilizando a outra metodologia também fica 

nessa faixa de interpretação. Dessa forma, é muito importante a interpretação 

relativa a cada metodologia e não os seus números absolutos.  

O fósforo, no solo, pode estar na solução (intensidade) ou adsorvido 

(quantidade). A relação entre o fator quantidade (Q) e intensidade (I), resulta no 

Fator Capacidade de Fósforo (FCP), que comparando só o teor de argila, 

observa-se que solos mais argilosos apresentam maior fator capacidade do 

que aqueles mais arenosos (Novais et al., 2007). 

A utilização do teor de argila como medida de Fator de Capacidade de 

Fósforo (FCP) deixa muito a desejar pela grande variabilidade da constituição 

mineralógica dos solos. Quando se utiliza o extrator Mehlich-1 observa-se que 

ele é mais sensível ao FCP, conforme o teor de argila do solo aumenta. Isso 

significa que em um solo arenoso, o resultado dos teores de fósforo extraível 

está mais próximo do realmente disponível do que em um solo argiloso. Para 

diminuir a sensibilidade dos solos argilosos ao FCP, pode-se usar a estratégia 

de aumentar a relação de extrator-solo. Originalmente de 4:1, a relação foi 

aumentada para 10:1, para utilização no Brasil. Com a relação aumentada, o 

desgaste do extrator torna-se menor. Considerando que a planta também é 

sensível ao FCP, embora em menor grau, a procura de um extrator não 

sensível criaria uma dificuldade, sendo que o ideal é que o extrator tenha a 

mesma sensibilidade da planta ao FCP (Novais & Smyth, 1999; Novais et. al. 

2007). 

O extrator Resina Trocadora de Ânions (RTA) tem se mostrado 
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independente do teor de argila ou qualquer medida de FCP, porém em plantas 

onde a rizosfera seja ácida, o extrator Mehlich-1 pode apresentar melhores 

resultados do que o extrator resina. Algumas plantas (leguminosas) podem 

extrair fósforo não lábil, ligado ao cálcio. Nesses casos, o extrator Mehlich-1 

pode ser mais adequado se comparado com o extrator RTA. Por outro lado, 

plantas sem essa acidificação na rizosfera poderão apresentar melhores 

correlações com o fósforo resina (Novais & Smyth, 1999). 

Analisando dessa forma, pode-se chegar a conclusão de que não existe 

extrator melhor do que o outro. O que acontece é que alguns experimentos 

favorecem o extrator Mehlich-1 e outros o extrator resina, mas esses dados, 

muitas vezes são específicos para as condições do experimento, e não devem 

ser generalizados. 

Os defensores do extrator RTA justificam que o extrator tem mais 

embasamento científico e também que seus resultados são menos 

influenciados pela diferença mineralógica dos solos. A extração pelo método da 

Resina Trocadora de Ânions permite a avaliação do fósforo lábil por dissolução 

gradativa de compostos fosfatados da fase sólida do solo e transferência de 

íons ortofosfato para a resina (Novais & Smyth, 1999). 

Já os defensores do Mehlich-1 argumentam que o extrator é muito mais 

simples de ser usado, além de estar a mais tempo em funcionamento, não só 

no Brasil, mas em outras partes do mundo. O uso do extrator Mehlich-1 é muito 

simples, consistindo numa solução duplo ácida (HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 

M), onde o solo é colocado em contato com a solução e agitado por um tempo, 

ficando 16 horas em repouso. Passado esse tempo coleta-se o sobrenadante 

para a determinação do fósforo.  

Independente da metodologia utilizada é importante ressaltar que a 

interpretação dos resultados de fósforo na análise de solos deve ser feita com 

auxilio das tabelas de interpretação, já que o fósforo não deve ser interpretado 

procurando quantificar a quantidade de fosfato solúvel no solo diretamente, sob 

o risco de erros graves na recomendação de aplicação de fosfato ao solo 

(Tomé Júnior, 1997; Sousa  & Lobato, 2004; Novais & Smyth, 1999) 

 

 

1.3.3 O comportamento do Silício no Solo 
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O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. 

Apesar disso, devido ao cultivo intenso, os solos perdem rapidamente 

quantidades consideráveis de silício (Korndörfer, 2006). 

Alguns fatores podem estar envolvidos na baixa solubilidade de silício no 

solo, como: solos com graus variados de dessilificação; a cinética de 

dissolução de silício no solo é muito baixa; o silício da solução do solo é 

adsorvido por sesquióxidos que estão presentes em muitos solos tropicais 

(Savant et al., 1997). O uso do silício tem promovido diferentes benefícios para 

as plantas, como: melhora na arquitetura da planta; aumento da fotossíntese 

(Deren et al. 1994); aumento da resistência da planta à incidência de doenças 

fúngicas (Agarie et al. 1998; Barbosa Filho et al. 2001). 

No solo, o silício pode se apresentar na forma de silício solúvel, 

facilmente aproveitável pela planta, principalmente na forma de ácido 

monossilícico (H4SiO4), silica biogênica oriunda da decomposição da matéria 

orgânica do solo e constituída por formas amorfas, silício estrutural em 

minerais silicatados (Korndörfer, 2006); e também pode ser adsorvido no solo, 

de acordo com Mckeague & Cline (1963). Vários compostos comuns no solo 

são capazes de adsorver Silicio, entre eles as diversas formas de sílica amorfa, 

silicatos e substâncias não silicosas como óxidos de Fe, Al e Mg, os quais 

apresentam a maior eficiência de adsorção de Si. Entretanto, os minerais 

silicatados e carbonatos alcalinos terrosos têm pouca capacidade de adsorção. 

As principais fontes de silício para a agricultura são os silicatos, que 

também, apresentam a propriedade de serem corretivos de acidez, sua reação 

em solos ácidos pode ser representada pelas seguintes equações (Alcarde, 

1992): 
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CaSiO3                   Ca2+  +  SiO3
2-                        

 

SiO3
2-     +  H2O                   HSiO3

-  +  OH-             
 

HSiO3
-  +  H2O                  H2SiO3   + OH-          

 

H2SiO3  +  H2O                  H4SiO4                      
 

 
Pode-se observar pelas equações, que a hidrólise do ânion silicato 

produz hidroxilas que neutralizam a acidez dos solos (H+), aumentando o pH. 

Também há uma diminuição do alumínio trocável do solo, o qual é levado à 

forma de hidróxido de alumínio (Al(OH)3), forma não tóxica para os vegetais. 

 

 

1.3.4 A Interação entre Silício e Fósforo no Solo 

 

Estudos têm apontado algumas interações importantes entre o fósforo e 

silício. Existem alguns aspectos comuns envolvidos na dinâmica desses dois 

no solo, como: fosfato e silicato são adsorvidos pelos óxidos de ferro e de 

alumínio da fração argila, podendo silicato deslocar fosfato previamente 

adsorvido ou vice versa, das superfícies oxídicas (Carvalho et al. 2001; Leite, 

1997; OLIveira, 1984); em várias partes do mundo, é comum a aplicação de 

silicato na forma de escórias antes da fosfatagem, visando entre outros 

benefícios corrigir a acidez do solo e promover a competição entre fósforo e 

silício com o intuito de melhorar a disponibilidade de fósforo para as plantas 

(Carvalho et al. 2001; Roy et al., 1971; Tisdale et al., 1985). 

Carvalho et al. (2000), ao avaliar a dessorção de fósforo por silício em 

camadas superficiais de um Latossolo Vermelho-Escuro sob cerrado e em um 

Cambissolo sob campo cerrado, concluíram que, sem haver alterações no pH 

do solo, é possível dessorver fósforo do solo pela ação do silício aplicado como 

silicato, numa etapa posterior à fertilização fosfatada. 

Melo (2005), aplicando doses crescentes de fósforo e silicato de cálcio 

ao solo cultivado com Capim-Marandu (Brachiaria brizantha), demonstrou 

interação entre fósforo e silício no solo e na planta, onde as maiores respostas 
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à interação, foram obtidas através da aplicação de altas doses de silício com 

doses baixas a médias de fósforo, indicando que elevadas doses de silício 

pode reduzir a aplicação de fósforo.  

Dentro desse contexto, o silício tem muita importância, já que os solos 

de regiões tropicais são muito intemperizados com perca da concentração de 

silício ao longo do processo de intemperização (Barbosa Filho et al., 2001; 

Muad et al. 2003). 

Partindo do princípio que a aplicação do silicato pode resultar em 

aumento na disponibilidade de fósforo no solo para as culturas, um 

experimento utilizando-se vários tipos de solo do cerrado foi conduzido com a 

aplicação de fósforo em diferentes doses, combinado com a aplicação de 

diferentes fontes de silício.  
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2 – COMPORTAMENTO DO FÓSFORO EM DIFERENTES SOLOS 

ASSOCIADOS A FONTES DE SILÍCIO NA CULTURA DO ARROZ.  
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 RESUMO - Entre os macronutrientes primários, o fósforo é o que 

apresenta maior escassez nos solos sob vegetação de cerrado, região onde é 

comum a produção de arroz de sequeiro. Com o objetivo de avaliar o 

comportamento do fósforo e a resposta do arroz à adubação fosfatada foi 

realizado um experimento com dez solos (1-LVdf; 2-LVdf; 3-RQo; 4-PVd; 5-

CXd; 6-LVdf; 7-LVdf; 8-LVd; 9-CXd; 10-LVd) sob vegetação de cerrado com 

diferentes teores de argila e duas fontes de silício mais a testemunha sem 

silício. Foi determinada também a disponibiolidade de fósforo no solo por dois 

extratores: Mehlich-1 e Resina Trocadora de Ânions. O experimento foi 

conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de Goiás, Jataí-GO 

entre junho e setembro de 2007 em um delineamento inteiramente casualizado 

com fatorial 3x3x10 com quatro repetições, totalizando 360 unidades 

experimentais. As doses de fósforo usadas foram 00; 75; 150 kg.ha-1 de P2O5, 

usando como fonte o superfosfato triplo. As fontes de silício utilizadas foram: 

wollastonita e o silicato de cálcio e magnésio e ainda a testemunha sem silício. 

A cultura do arroz respondeu de forma positiva a aplicações crescentes de 

fosfato até a dose de 150 kg.ha-1 de P2O5. Dentre os solos estudados , 

concluiu-se que aqueles que apresentaram maior Fator Capacidade de Fósforo 

obtiveram menor produção de matéria seca da parte aérea de arroz e menor 

recuperação de fósforo pelos extratores Mehlich-1 e Resina Trocadora de 

Ânions. Os dois extratores apresentaram correlações positivas na recuperação 

de fósforo em relação a doses crescentes de fosfato aplicadas. 

 

Termos de indexação: adsorção, extratores de fósforo, fixação, fósforo no 

arroz, silicatos 

 

 

 

 

2 - PHOSPHORUS   BEHAVIOR IN DIFFERENT SOILS  ASSOCIATE D  TO                                                                

SILICON SOURCE IN RICE CROP. 
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 SUMMARY - Among the primary major nutrients, phosphorus is the one 

which presents the biggest deficiency in the Cerrado Vegetation, biome where 

it’s common dry farming rice. An experiment was carried out with 10 soils under 

Cerrado vegetation with different clay content and 2 silicon sources besides a 

control without silicon. The purpose was to evaluate phosphorus behavior and 

the rice response to phosphate fertilizer. The availability of phosphorus in the 

soil was also determined by 2 extractors: mehlich-1 and anion exchange resin.  

The experiment was carried out under greenhouse condition at Universidade 

Federal de Goiás  between June and September of 2007. A completely 

randomized design was used with a 3x3x10 factorial arrangement with  4 

replications, totallizing 360 experimental units. The dosages of phosphorus 

were: 00, 75, 150  Kg ha -1  of  P2O5 , using as a source triple super phosphate. 

The silicon sources used were: wallastonite, calcium magnesium silicate and 

the control without silicon. The rice crop responded positively to the increasing 

application of phosphate up to 150 Kg ha -1   of  P2O5 .  Among the soils studied, 

it was concluded that the ones that presented higher Phosphorus Capacity 

Factor  produced less  dry matter of above-ground part of the plant  and smaller 

extractions of phosphorus by mehlich-1 and anion exchange resin . Both 

extractors presented positive correlation in the phosphorus determination in 

relation to the increasing dosages of phosphorus applied.  

 

Index terms: adsorption, phosphorus extractors, fixation, phosphorus in rice, 

silicate.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Introdução 

  

 Nos solos agrícolas estima-se que a quantidade total de fósforo varia de 
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300 a 6.000 kg ha-1, mas apenas menos de 0,1% desse total se encontram 

solubilizados e tem possibilidade de serem assimilados prontamente pelas 

plantas. (Osaki, 1991; Novais et al. 2007; Araújo & Machado, 2006). 

A produtividade das culturas depende, entre outros fatores, do adequado 

suprimento de nutrientes, sendo o fornecimento de fósforo via adubação, uma 

pratica essencial nos solos brasileiros (Lopes, 1989). A deficiência de fósforo 

em solos tropicais está relacionada com o pH ácido e uma grande proporção 

de argilas sesquioxídicas, o que permite uma condição de adsorção dos 

fosfatos aplicados ao solo, como conseqüência o fósforo se precipita com a 

formação de compostos com ferro e alumínio, reduzindo o fósforo disponível 

para as plantas (Novais & Smyth, 1999; Fageria, 1998). Pesquisando solos da 

região do Alto Paranaíba, Rolim Neto et al. (2004) conseguiram relacionar o 

aumento da adsorção de fosfato à percentagem de área superficial de óxidos 

de ferro e alumínio na superfície em um conjunto de latossolos com textura e 

procedência geológica variáveis. Dessa forma, o fósforo é considerado o 

nutriente menos prontamente disponível na rizosfera, isso se dá pela interação 

do fósforo com os constituintes do solo, como: cálcio, ferro e alumínio; sua 

ocorrência em formas orgânicas e sua lenta taxa de difusão na solução do solo. 

Mesmo quando aplicado na forma de fertilizantes, a maior parte do fósforo 

adicionado é adsorvida em colóides do solo, havendo ainda a interferência 

negativa de outros nutrientes na disponibilidade de fósforo. Moraes et al. 

(2002), pesquisando doses de fósforo e zinco em um neossolo quartzarênico 

detectaram que aplicações excessivas de zinco restringiu a ação do fósforo e 

influenciou negativamente a produção de matéria seca na parte aérea do arroz. 

Em solos de regiões tropicais, bastante intemperizados, os teores de fósforo 

disponíveis se apresentam baixos. Com a introdução das grandes culturas de 

interesse econômico nessas regiões, as quais têm elevada taxa de crescimento 

há a necessidade de aplicações elevadas de fósforo para a obtenção de 

adequadas produtividades. Em regiões com baixos teores de fósforo, são 

requeridas 20 a 50 kg/ha de fósforo para a maioria das culturas. Considerando 

a adsorção do P em minerais de argila de carga variável, a adubação fosfatada 

tem eficiência muito baixa em regiões tropicais, registrando um aproveitamento 

de 5 a 20% do fósforo aplicado em um ano agrícola, daí a necessidade da 

aplicação excedente de fósforo nesses sistemas agrícolas (Araújo & Machado, 
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2006; Novais & Smyth, 1999). 

 Cerca de um terço do arroz produzido no Brasil são originados de 

cultivos em terras altas, sendo que 70% dessas áreas estão localizados no 

Centro-Oeste do Brasil, sob vegetação de cerrado, que apresenta deficiência 

natural de alguns nutrientes, entre eles, o fósforo. Para melhor eficiência da 

adubação fosfatada na cultura do arroz, vários trabalhos foram realizados, com 

variadas doses de fosfato (Bertoni et al.,2003; Crusciol et al., 2005), várias 

fontes de fósforo (Nakayama et al., 1998; Fageria, 1991), e também testando 

diferentes extratores de fósforo com o objetivo de melhorar a interpretação das 

análises desse elemento no solo (Rossi et al., 1999; Beltrán et al., 1998; 

Azevedo et al., 2004). Guimarães et al. (2007), ainda avaliaram diferentes 

linhagens de arroz em condições de alto e baixo teor de fósforo, indicando 

variações no comportamento e sensibilidade destas quanto ao fósforo 

disponível. 

Na planta, os sintomas de deficiência de fósforo não são tão marcantes 

como os de outros macronutrientes, sendo que os sintomas mais visíveis 

correspondem a uma acentuada diminuição do crescimento da planta como um 

todo. Em algumas culturas a coloração se torna verde-escura nas folhas mais 

velhas, podendo acontecer também, dependendo da cultura menor 

perfilhamento, atraso no florescimento, gemas laterais dormentes, número 

reduzido de frutos e sementes e pequena nodulação em leguminosas 

(Malavolta et al., 1997).  

Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito da aplicação de 

doses crescentes de fósforo na cultura do arroz em solos de cerrado, bem 

como o comportamento dos extratores Mehlich-1 e Resina Trocadora de 

Ânions na recuperação do fósforo aplicado nos solos. E ainda, o 

comportamento dos solos com diferentes Fatores Capacidade de Fósforo 

(FCP), na produção de matéria seca do arroz, acúmulo de fósforo nas plantas e 

recuperação de fósforo pelos extratores Mehlich-1 e Resina Trocadora de 

Ânions. 

 

 

2.2 Materiais e Métodos 
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2.2.1 Solos Utilizados 

 

Amostras de dez de solos, com variações no teor de argila, foram 

coletadas em diferentes áreas localizadas no município de Jataí - GO, 

Perolândia - GO, e Chapadão do Sul - MS, a uma profundidade de 20 a 40 cm 

para diminuir o efeito da matéria orgânica e resíduos de fertilizantes (tabela 1). 

Após coletados foram secos ao ar e passados em peneira de 4 mm para 

instalação do experimento e peneira de 2 mm para realização das análises 

químicas e físicas.  As análises para caracterização dos solos foram realizadas 

adotando-se os métodos propostos pela Embrapa (SILVA, 1999) e Raij et al 

(2001) (Tabela 2). A determinação do fósforo remanescente foi realizada de 

acordo com metodologia descrita por Alvarez et al. (2000) (tabela 3). 

 

Tabela 1. Identificação, classe e procedência das amostras de solos estudadas 

 
Solo Classe de Solo Procedência 

1 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
2 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
3 - RQo NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico Jataí – GO 
4 - PVd ARGISSOLO VERMELHO Distrófico Jataí – GO 
5 - CXd CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico Perolândia – GO 
6 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
7 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
8 - LVd LATOSSOLO VERMELHO Distrofico Chapadão do Sul – MS 
9 - CXd CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico Perolândia - GO 
10 - LVd LATOSSOLO VERMELHO Distrófico Chapadão do Sul – MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Caracterização física e química dos solos estudados 

 

Característica Solo 
1- LVdf 2- LVdf 3- RQo 4- PVd 5- CXd 6- LVdf 7- LVdf 8- LVd 9- Cxd 10- 
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LVd 
Argila (g kg-1) 515,6 501,8 94,5 255,5 494,4 519,3 398,1 609,0 612,9 677,3 
Silte (g kg-1) 138,3 100,3 22,6 62,1 320,1 157,0 140,2 98,7 271,3 111,3 
Areia fina (g kg-1) 234,6 291,9 534,9 415,2 118,5 294,5 337,0 122,3 98,2 86,3 
Areia grossa (g kg-1) 111,5 106,0 348,0 267,2 67,0 29,2 124,7 170,0 17,6 125,1 
Matéria orgânica (g kg-1) 15 35 7 13 17 38 14 19 22 19 
pH (CaCl2) 4,7 4,5 4,0 4,5 4,5 5,1 4,7 4,6 3,9 5,3 
Ca (cmolc dm-3) 0,3 0,9 0,1 0,3 0,6 3,4 0,1 1,1 1,1 2,3 
Mg (cmolc dm-3) 0,1 0,6 0,1 0,1 0,2 2,3 0,1 0,6 1,2 1,0 
H+Al (cmolc dm-3) 2,8 4,5 1,9 3,1 3,6 2,9 2,8 3,6 12,1 2,3 
Al (cmolc dm-3) 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 3,0 0,1 
K (mg dm-3) 32 53 24 27 40 148 19 112 120 75 
P (mehlich) (mg dm-3) 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 2,0 6,0 5,0 
CTC (cmolc dm-3) 3,28 6,14 2,16 3,57 4,50 8,98 3,05 5,59 14,71 5,79 
Saturação de Bases (%) 14,6 26,7 12,0 13,2 20,0 67,7 8,2 35,6 17,7 60,3 

 

 

 

Tabela 3. Teores de fósforo remanescente nos diferentes solos estudados 

 

Solo 
Fósforo remanescente 

------------------ mg kg  -1--------------------- 

1 - LVdf 14,82 

2 - LVdf 18,45 

3 - RQo 41,97 

4 - PVd 25,82 

5 - CXd 6,41 

6 - LVdf 14,38 

7 - LVdf 4,55 

8 - LVd 23,84 

9 - CXd 16,75 

10 - LVd 23,16 

 

 

2.2.2 Descrição do Experimento 

 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, conduzido em 

casa de vegetação na Universidade Federal de Goiás, campus de Jataí - GO, 

com três doses de fósforo, 00, 75 e 150 kg ha-1, duas fontes de silício 

(wollastonita - 250kg.ha-1 e silicato de cálcio e magnésio - 125kg.ha-1) e uma 

testemunha sem silício. Aplicou-se os tratamentos nos dez de solos coletados, 

perfazendo um total de nove tratamentos com quatro repetições o que resultou 
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cada tipo de solo com trinta e seis vasos, obtido um total de trezentos e 

sessenta unidades experimentais (fatorial 3x3x10). Cada vaso comportou 5 kg 

de solo.   

Inicialmente foram aplicados ao solo, no dia 07/04/2007, os carbonatos 

de cálcio e magnésio e os silicatos: de cálcio (wollastonita) e cálcio e magnésio 

(Agrosilício), com o intuito de elevar a saturação de bases a 70%, e a relação 

final de cálcio/magnésio 3/1 (Tabela 4). Depois o solo foi homogenizado e 

incubado por trinta dias. Após a incubação aplicou-se o fósforo na forma de 

superfosfato triplo (39% de P2O5), nas doses de 00, 0,48 e 0,96 g por vaso para 

a obtenção de 00, 75 e 150 kg ha-1 respectivamente, com nova incubação por 

mais vinte dias. O plantio foi realizado no dia 28/05/2007 com dez sementes em 

cada vaso da variedade de arroz Primavera. No dia 5 do mês de julho foi 

realizado o desbaste deixando-se seis plantas por vaso. A partir desse estágio 

foram fornecidos quantidades suficientes de N, K, Zn, Mn, B, Mo, Fe e S na 

forma de solução nutritiva para manter o desenvolvimento das plantas. Os vasos 

receberam irrigação suficiente para manter a capacidade de campo em 80%. 

O experimento foi conduzido até o início da floração das plantas de arroz, 

quando então foram ceifadas rente ao solo para análise de matéria seca, no dia 

6 do mês de setembro de 2007. O tempo total de experimentação foi de 

aproximadamente cinco meses, e o tempo de cultivo do arroz durou um pouco 

mais de três meses, para atingir o ponto de colheita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4. Quantidade de carbonato cálcio (CaCO3), carbonato de magnésio                                                      

(MgCO3), wollastonita e silicato de cálcio e magnésio aplicados aos 
diferentes solos, nos três tratamentos, para elevação da saturação 
de bases a 70%. 

 

Solos 
Tratamento 1 

(Test.) 
 Tratamento 2  Tratamento 3  



23 
 

 

CaCO3 MgCO3 
Wollastonita 
(silicato de 

cálcio) 
CaCO3 MgCO3 

Silicato de 
cálcio e 

magnésio 
CaCO3 MgCO3 

----------------------------------------------g vaso-1-----------------------------------------------------   

1 - LVdf 3,55 1,00 2,66 1,54 0,99 2,89 1,66 0,42 
2 - LVdf 3,58 0,37 2,66 1,56 0,36 2,89 1,69 0,00 
3 - RQo 2,59 0,58 2,66 0,57 0,57 2,89 0,69 0,01 
4 - PVd 3,94 1,10 2,66 1,92 1,09 2,89 2,04 0,53 
5 - CXd 4,41 1,23 2,66 2,39 1,22 2,89 2,52 0,66 
6 - LVdf 3,29 0,00 2,66 1,27 0,00 2,89 1,40 0,00 
7 - LVdf 3,75 0,91 2,66 1,74 0,90 2,89 1,86 0,34 
8 - LVd 4,59 0,79 2,66 2,57 0,78 2,89 2,70 0,22 
9 - CXd 15,56 2,89 2,66 14,54 2,88 2,89 14,67 2,31 
10 - LVd 1,85 0,03 2,66 0,00 0,02 2,89 0,00 0,00 

* Os tratamentos foram balanceados relacionando a quantidade de cálcio e magnésio requeridas e 
os teores fornecidos pelos componentes dos tratamentos. 
 

 

2.2.3 Análise da matéria seca 

 

Após coletado, o material vegetal foi acondicionado em sacos de papel e 

levados à estufa, onde permaneceram a uma temperatura de 60 ºC até 

atingirem peso constante, quando então foram retiradas e determinadas as 

matérias secas, pesando-se o material em balança com aproximação de 0,01 g. 

Após essa etapa as folhas foram moídas em moinho tipo Willey, equipado com 

peneira de 20 mesh, e acondicionadas em embalagens plásticas para posterior 

análise.  

 

 

2.2.4 Análises do tecido vegetal 

 

Nas folhas de arroz, a extração do fósforo ocorreu pesando-se 0,5g do 

material vegetal seco e moído em tubos de ensaio e extraídos através da 

digestão nitro-perclórica, segundo metodologia descrita por Silva (1999). O 

fósforo, no tecido vegetal, foi determinado por espectrofotometria com amarelo 

de vanadato (Silva, 1999).  

 

2.2.5 Análise do solo 

 

 Foram utilizados dois extratores para a análise de fósforo no solo. O 
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fósforo extraído pelo Mehlich-1 foi determinado pelo método colorimétrico do 

azul de molibdato (Silva, 1999). A determinação do fósforo extraído com Resina 

Trocadora de Ânions foi feita segundo metodologia descrita por Raij et al. 

(2001).  

 

 

2.2.6 Análises Estatísticas 

 

 De posse dos dados de matéria seca e de teores de fósforo acumulados 

pelas folhas de arroz, efetuou-se a análise estatística dos dados no programa 

SISVAR (Ferreira, 2000). Para a comparação dos tipos de solos, foram 

realizadas análise de variância e quando significativo aplicado o teste de Tukey 

a 5% de significância. Na comparação das três doses de fósforo estudadas 

foram realizadas análises de regressão. 

 

 

2.3 Resultados e discussão 

 

As tabelas de análise de variância das variáveis testadas se encontram 

nos anexos. Determinação da matéria seca do arroz (anexo A); teores de 

fósforo acumulados nas folhas de arroz (anexo B); fósforo extraído por Mehlich-

1 (anexo C); fósforo extraído por Resina Trocadora de Ânions (anexo D). 

A produção de matéria seca da parte aérea do arroz está representada 

na tabela 5. Observa-se que, pelas análises de regressão realizadas (figura 1) 

em todos os solos estudados, exceto o solo 6 (LVdf),  a aplicação de 150 kg de 

fósforo por hectare se destacou sobre os outros tratamentos. Estes resultados 

corroboram com Bertoni et al. (2003) e Crusciol et al. (2005), o que era de se 

esperar já que os teores de fósforo iniciais dos solos se apresentaram muito 

baixos. O solo 6 (LVdf) foi uma exceção a regra já que não houve diferença 

significativa na produção nas três doses de fósforo aplicadas. Esse fato pode 

ser explicado principalmente pela alta concentração de magnésio no solo. O 

desbalanceamento das bases do solo faz com que haja um desequilíbrio no 

complexo de troca (Ribeiro et al., 1999; Sousa et al., 2007; Sousa & Lobato, 

2004). Mesmo com o aumento da dose de fósforo o solo, não houve diferença 
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na produtividade de matéria seca.  

Outro solo que foi observado um comportamento diferente foi o solo 9 

(CXd), o qual apresentou as maiores produções. Esse solo possui uma 

capacidade de troca catiônica alta, o que permitiu um balanceamento dos 

tratamentos de correção. O solo 9 (CXd) apresentou juntamente com a do solo 

10 (LVd), maiores teores de fósforo acumulados na parte aérea de plantas de 

arroz do que os teores dos outros solos estudados. Isso pode ser observado na 

tabela 5, já que sem a aplicação de fósforo, os solos 9 (CXd) e 10 (LVd) se 

destacaram dos demais, na produção de matéria seca. A tabela 6 também 

mostra que a recuperação de fósforo pelas plantas de arroz foram maiores nos 

solos 9 (CXd) e 10 (LVd) respectivamente, mesmo quando não foi adicionado 

fosfato ao solo. 

 
Tabela 5. Resultados de matéria seca da parte aérea de arroz em dez tipos de 

solos com três diferentes doses de fósforo 
 
Tipo de 

Solo 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 

00 75 150 

 
-----------------------------------------Matéria Seca do Arroz (g.vaso-1)----------------------------

------                                                                       
1 - LVdf 1,41 c  3,50 efg  4,71 fg  3,21 de 
2 - LVdf 2,26 c  8,13 c  10,27 bc  6,89 b 
3 - RQo  1,57 c  10,28 b  12,10 ab  7,98 b 
4 - PVd 

0,53 c  4,80 de  6,02 
ef
g 

 3,78 d 

5 - CXd 0,74 c  4,26 def  6,49 ef  3,83 d 
6 - LVdf 2,07 c  2,13 g  1,99 h  2,06 f 
7 - LVdf 0,42 c  2,53 fg  4,54 g  2,49 ef 
8 - LVd 2,15 c  5,79 d  8,62 cd  5,52 c 
9 - CXd 10,03 a  12,80 a  13,66 a  12,17 a 
10 - LVd 4,53 b  5,30 de  6,73 de  5,52 c 

             
 DMS = 1,93 NMS = 0,05 CV = 27,68% 
 DMS da média = 1,11 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula não se diferenciam estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de significância 
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solo 1 - LVdf

y = 0,022x + 1,5567
R2 = 0,98**

0
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solo 2 -  LVdf

y = 0,0534x + 2,8817
R2 = 0,93**

0

5
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solo 3 -  RQo

y = 0,0702x + 2,7183
R2 = 0,88**

0
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solo 4 -  PVd

y = 0,0366x + 1,0383
R2 = 0,91**

0
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solo 5 - CXdf

y = 0,0383x + 0,955
R2 = 0,98**

0
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solo 6 - LVdf

y = -0,0005x + 2,1017
R2 = 0,29
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solo 7 - LVd

y = 0,0275x + 0,4367
R2 = 1,00**
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solo 8 - LVd

y = 0,0431x + 2,285
R2 = 0,99**
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solo 9 - CXdf

y = 0,0242x + 10,348
R2 = 0,92**
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 solo 10 - LVd

y = 0,0147x + 4,42
R2 = 0,97**

0
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média dos solos

y = 0,0329x + 2,8733
R2 = 0,96**

0
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** Significativo a 1% 

Figura 1. Efeito das doses de P2O5 sobre a matéria seca de arroz. 

  

 Os solos que apresentaram menores produções foram aqueles em que 
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os teores de fósforo aplicados foram insuficientes para as plantas, devido a alta 

fixação de fósforo pelos minerais de argila e óxidos de ferro e alumínio. A 

capacidade do solo em fixar fósforo foi determinada pelos teores de fósforo 

remanescente, e pode explicar o fato de muitos solos não responderem bem a 

adubação fosfatada mesmo que seja em quantidades muito superiores ao 

suprimento das plantas. A tabela 4 mostra os teores de fósforo remanescente 

nos solos estudados.  

 
Tabela 6. Acúmulo de fósforo pela planta de arroz em dez solos e três diferentes 

doses de fósforo 
 

Tipo de 
Solo 

Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 
00 75 150 

 ------------------------------------Fósforo no tecido vegetal – mg.vaso-1--------------------------                                                                                                        

1 - LVdf 1,71 c  5,46 cd  9,22 c  5,47 e 
2 - LVdf 2,34 c  9,65 b  15,08 b  9,02 cd 
3 - RQo  2,00 c  15,91 a  20,09 a  12,67 b 
4 - PVd 0,52 c  5,78 cd  9,12 c  5,14 e 
5 - CXd 0,63 c  5,22 cd  9,23 c  5,03 e 
6 - LVdf 3,54 c  4,57 cd  5,06 d  4,39 ef 
7 - LVdf 0,41 c  2,94 d  5,07 d  2,81 f 
8 - LVd 2,60 c  7,89 bc  13,22 b  7,90 d 
9 - CXd 11,76 a  16,83 a  19,32 a  15,97 a 
10 - LVd 7,70 b  10,38 b  14,06 b  10,72 bc 

             
DMS = 3,74 NMS = 0,05 CV = 36,28% 
DMS da média = 2,16 
* médias seguidas pela mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Tukey a 
5% de significância 

 

Os solos 5 (CXd) e 7 (LVdf) são os solos que apresentaram a maior 

capacidade de fixação de fósforo, refletindo na absorção de fósforo pelas 

plantas do arroz. Esses dois solos apresentaram baixa produção mesmo com a 

adição do equivalente a 150 kg de P2O5 por hectare (tabela 5), fato também 

confirmado pela recuperação de fósforo pelas plantas de arroz (tabela 6).  Os 

teores de fósforo remanescente muito baixos nesses solos indicam uma grande 

capacidade de fixação, o que interfere consideravelmente na dinâmica desse 

elemento no solo, indicando que adubação fosfatada nesse tipo de solo deve 

ser mais criteriosa. Bedin et al. (2003a) pesquisando a cultura do milho, 

obtiveram resultados semelhantes, onde solos mais tamponados foram menos 

eficientes no acúmulo de fósforo pela parte aérea das plantas em relação à 
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adubação fosfatada do milho. Também trabalhando com milho, Lucena et al. 

(2000) obtiveram resultados positivos na produção de grãos com variação nas 

doses de fósforo.  

O solo 3 (RQo) apresentou pouca capacidade de adsorção de fósforo, 

fato explicado por esse solo apresentar baixos teores de argila e 

consequentemente pouca capacidade de fixação. Esse solo respondeu muito 

bem à adição de crescentes doses de fósforo e recuperação de fósforo pelas 

plantas de arroz ,como pode ser observado nas figuras 1 e 2, respectivamente. 

O teor de fósforo remanescente no solo 3 (RQo) foi o maior entre os solos 

estudados, isso confirma que o fósforo que é adicionado no solo, quase todo 

fica disponível às plantas. Quanto aos demais tipos de solos estudados, notou-

se que os solos 2 (LVdf) e 8 (LVd) responderam bem a aplicação de doses 

crescente de fósforo na produção, considerando as doses aplicadas, tanto em 

produção de matéria seca como em recuperação de fósforo pelas plantas de 

arroz. Em relação aos solos 1 (LVdf) e 4 (PVd), observou-se diferença entre o 

tratamento sem fósforo e os tratamentos que levaram fósforo. Porém 

apresentaram pouca diferença entre as duas doses de fósforo aplicadas na 

produção de matéria seca, contudo, quanto ao acúmulo de fósforo pela cultura 

do arroz, os solos apresentaram diferença nas três doses estudadas, com maior 

acúmulo de P2O5 na dose de 150 kg ha-1 (figuras 1 e 2). 

Outro aspecto avaliado na pesquisa, foi o comportamento dos extratores 

Mehlich-1 (duplo ácido) e Resina Trocadora de Ânions (RTA) nos dez solos. 

Observou-se que tanto o Mehlich-1  quanto a RTA, obtiveram correlações 

possitivas com relação as diferentes doses de fosfato aplicadas aos solos 

(figuras 3 e 4). Até mesmo o solo 6 (LVdf), que não havia apresentado 

significância na análise de regressão da produção de matéria seca e acúmulo 

de fósforo nas folhas, quando submetido a análises de extração de fósforo pelos 

dois extratores utilizados, apresentou correlação positiva e significativa na 

extração de fósforo pelos dois métodos (figuras 3 e 4). Esse resultado vem a 

confirmar que mesmo o fósforo disponível tendo sido aumentado nesse solo a 

produção foi limitada pelo desbalanceamento das bases (cálcio e magnésio) do 

solo. Observa-se ainda, que os teores de fósforo extraídos com RTA 

encontrados no solo 6 (LVdf) foram maiores do que a maioria dos solos 

estudados, ficando abaixo apenas do solo 10 (LVd) (tabela 7). Possivelmente 
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esses resultados se devem à menor sensibilidade ao Fator Capacidade de 

Fósforo (FCP) do estrator RTA, comparado ao Mehlich-1, que é mais sensível a 

esse fator (Novais & Smyth, 1999; Novais et al., 2007). Isso faz com que, apesar 

de o solo 6 (LVdf) apresentar baixos teores de fósforo remanescente, sendo um 

solo com alto potencial de fixação de fósforo o extrator RTA conseguiu 

recuperar quantidade significativa de fósforo em comparação aos outros solos. 

Pode-se observar ainda que esse solo apresentou significativos teores de 

fósforo extraível por RTA mesmo sem a aplicação de fosfato.  

 
Tabela 7. Teores de fósforo extraído com Resina Trocadora de Ânions em dez 

solos e três diferentes doses de fósforo 
 

Tipo de 
Solo 

Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 
00 75 150 

 ------------------------------------Fósforo resina - mg dm-3--------------------------                                                                                                        

1 - LVdf 1,17 d  3,08 f  7,19 f  3,82 fg 
2 - LVdf 4,38 c  8,54 de  14,22 e  9,05 e 
3 - RQo  1,53 d  7,12 e  14,95 de  7,87 e 
4 - PVd 1,16 d  4,03 f  7,05 f  4,08 f 
5 - CXd 1,22 d  1,87 f  3,92 g  2,33 h 
6 - LVdf 11,81 b  16,88 b  25,98 b  18,22 b 
7 - LVdf 1,32 d  2,00 f  4,18 g  2,50 gh 
8 - LVd 5,98 c  12,63 c  20,82 c  13,14 c 
9 - CXd 6,07 c  10,74 cd  16,79 d  11,20 d 
10 - LVd 18,48 a  29,79 a  46,18 a  31,48 a 

             
DMS = 2,45 NMS = 0,05 CV = 18,14% 
DMS da média = 1,41 
* médias seguidas pela mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Tukey a 
5% de significância 

 

Os solos 5 (CXd) e 7 (LVdf) apresentam a característica de maior fixação 

de fósforo entre os solos estudados. Fato confirmado pelos teores recuperados 

tanto pelo extrator RTA quanto pelo extrator Mehlich-1 (tabelas 7 e 8). Mesmo 

na maior dose de fósforo adicionada, os teores recuperados pelos extratores 

foram muito baixos, se comparado a outros solos do experimento. Esses dois 

solos apresentaram os teores de fósforo remanescente muito baixo, 

caracterizando solos de alto poder de fixação de fósforo. 
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  ** Significativo a 1% 

Figura 2. Efeito das doses de P2O5 sobre a quantidade de fósforo acumulado na 
parte aérea de plantas de arroz. 

Tabela 8. Teores de fósforo extraído com Mehlich-1 em dez tipos de solos e três 
diferentes doses de fósforo 
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P
 p

ar
te

 a
ér

ea
, m

g.
va

so
-1

 



31 
 

 

Tipo de 
Solo 

Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 
00 75 150 

 ------------------------------------Fósforo mehlich - mg dm-3--------------------------                                                                                                        

1 - LVdf 
0,38 

c
d 

 0,71 f  1,28 g  0,79 g 

2 - LVdf 0,87 b
c 

 1,38 e  2,01 f  1,42 f 

3 - RQo  0,93 b  3,51 b  8,44 a  4,29 c 
4 - PVd 

0,37 
c
d  1,06 ef  2,16 f  1,19 f 

5 - CXd 0,32 d  0,61 f  0,92 g  0,62 g 
6 - LVdf 1,35 b  1,91 d  2,86 e  2,04 e 
7 - LVdf 

0,34 
c
d 

 0,68 f  1,02 g  0,68 g 

8 - LVd 1,28 b  2,49 c  4,11 d  2,63 d 
9 - CXd 3,82 a  5,35 a  7,52 b  5,56 a 
10 - LVd 3,47 a  4,94 a  6,33 c  4,91 b 

             
DMS = 0,30 NMS = 0,05 CV = 16,75% 
DMS da média = 0,52 
* médias seguidas pela mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Tukey a 
5% de significância 

 

Os solos 8 (LVd) e 10 (LVd), apesar de serem de textura argilosa, 

apresentaram significativos teores de recuperação de fósforo tanto pelo Mehlich-

1 quanto pelo RTA. Esses solos, apesar de serem argilosos, apresentaram a 

característica de maior valor de fósforo remanescente e consequentemente 

menor FCP quando comparados aos outros solos estudados que apresentaram 

semelhança no teor de argila. Se considerássemos apenas o teor de argila, era 

de se esperar que esses solos, por serem mais argilosos, tivessem maior poder 

de adsorção de fósforo, o que não ocorreu. Isso vem a confirmar que não só o 

teor de argila deve ser levado em consideração para a interpretação de valores 

de fósforo disponível quando se usa extratores sensíveis ao FCP (Mehlich-1), 

mas também os tipos de minerais formadores da argila (Novais & Smyth, 1999). 

O solo 9 (CXd) apresentou maior extração no extrator Mehlich-1, em 

relação aos outros, o que não aconteceu no extrator RTA. Sendo que o maior 

poder tampão nesse solo ficou evidente quando ele foi perdendo posições nas 

crescentes doses de fósforo aplicadas, isso tanto para o extrator RTA quanto 

para o Mehlich-1. Essa condição se deve principalmente ao equilíbrio de 

nutrientes apresentado nesse solo, que obteve a maior produtividade de matéria 

seca comparado aos outros. 

Os solos 1 (LVdf) e 2 (LVdf) apresentaram pouco destaque, em 
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comparação aos outros solos, quanto à recuperação de fósforo pelos dois 

métodos realizados. Com teores de fósforo remanescente semelhantes, 

indicando um considerável FCP, fazendo com que esses solos fixem boa parte 

do fósforo adicionado para fertilização das culturas.  

Os solos 3 (RQo) e 4 (PVd) tiveram um comportamento já esperado, de 

aumento considerável  do fósforo recuperado pelos extratores RTA e Mehlich-1. 

O solo 3 (RQo), pelo menor teor de argila apresentado, e consequentemente 

maior teor de fósforo remanescente, obteve uma maior resposta na recuperação 

de fósforo quando se utilizou o extrator Mehlich-1, que apresenta alta 

sensibilidade ao FCP do solo . Já na utilização do extrator RTA, que apresenta 

baixa sensibilidade ao FCP, o solo 3 (RQo) não se destacou tanto. O solo 4 

(PVd), obteve pouco destaque nos dois extratores utilizados, tanto nas menores 

quanto nas maiores doses de fósforo aplicados. 

Com relação às médias dos tratamentos estudados, pode-se observar o 

destaque do solo 9 (CXd) em produção de matéria seca e acúmulo de fósforo 

pelas plantas de arroz, isso pelas suas características químicas apresentadas 

anteriormente. Como destaque negativo, o solo 6 (LVdf) que não apresentou 

incremento na produção, mesmo na dose mais alta de fósforo aplicada. 

Analisando conjuntamente os solos, observou-se que apesar de alguns 

solos se destacarem na produção de matéria seca e acúmulo de fósforo pelas 

plantas, em geral, houve uma correlação positiva entre a produção de matéria 

seca do arroz e o acúmulo de fósforo pelas plantas. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Prado et al. (2001) com milho; Bedin et al. (2003b) com soja; 

Mesquita et al. (2004) com os capins: mombaça (Panicum maximum), marandu 

(Brachiaria brizantha) e andropogon (Andropogon gayanus).  Dessa forma 

podemos concluir que a variedade de arroz Primavera responde bem à doses 

crescentes de fósforo até 150 kg ha-1 de P2O5. 

Os resultados também indicam uma boa correlação entre as doses 

crescentes de fósforo aplicadas aos solos e a extração feita com RTA e Mehlich-

1. Holanda et al. (1995) concluíram que o extrator RTA e o Mehlich-1, este 

desconsiderando os tratamentos com fosfato natural de baixa reatividade, 

tiveram uma boa correlação com a produção de matéria seca do arroz.  
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** Significativo a 1% 

Figura 3. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de fósforo no solo extraídos 
com Mehlich-1 
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 Figura 4. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de fósforo no solo 
extraídos com Resina Trocadora de Ânions. 
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de fósforo, comparados àqueles com baixa capacidade de adsorção de fósforo, 

podem interferir na produção de arroz devido à baixa disponibilidade de fósforo, 

mesmo quando esse é aplicado em altas doses. Solos onde ocorrem o 

desequilíbrio das bases (cálcio, magnésio, potássio) apresentam  limitações 

para a produção de arroz, mesmo quando o teor de fósforo é alto. E ainda que 

os diferentes tipos de solos existentes apresentam também diferentes 

capacidades de adsorção de fósforo, mesmo quando apresentam o teor de 

argila semelhante, e como resultado disso limitações de produtividade 

principalmente considerando o manejo da adubação fosfatada na cultura do 

arroz. 

O presente trabalho ainda contemplou o comportamento das fontes de 

silício em relação aos teores de fósforo extraído com Resina Trocadora de 

Ânions (RTA) (tabela 9). Observou-se que o solo 10 (LVd) se destacou tanto na 

testemunha quanto nas duas fontes de silício testadas, seguido pelos solos 6 

(LVdf) e 8 (LVd) (tabela). Os dois solos que apresentaram maior FCP (medido 

em relação ao teor de fósforo remanescente), solos 5 (CXd) e 7 (LVdf), tiveram 

as menores concentrações de fósforo extraído com RTA.  

Quando foram comparados as diferentes fontes de silício e a testemunha, 

observa-se que no solo 6 (LVdf) houve diferença significativa entre as fontes de 

silicato e a testemunha. Também no solo 9 (CXd), o tratamento com silicato de 

cálcio e magnésio se diferenciou estatisticamente da testemunha. O solo 10 

(LVd) ainda apresentou um destaque do silicato de cálcio e magnésio em 

relação aos outros dois tratamentos. Na média dos solos observou-se um 

destaque do silicato de cálcio e magnésio em relação à testemunha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 9 . Teores de fósforo extraído com Resina Trocadora de Ânions em dez 

solos em função da aplicação de silicatos 
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Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 
------------------------------------------- Fósforo no solo - mg kg-1-----------------------------------

---                                                                                                         
1 - LVdf 3,78 a F 3,39 a F 4,27 a E 3,82 FG 
2 - LVdf 9,14 a DE 8,37 a E 9,63 a D 9,05 E 
3 - RQo  7,87 a E 7,84 a E 7,88 a D 7,87 E 
4 - PVd 3,94 a F 4,10 a F 4,21 a E 4,08 F 
5 - CXd 2,79 a F 2,38 a F 1,83 a E 2,33 H 
6 - LVdf 16,79 b B 19,22 a B 18,66 a B 18,22 B 
7 - LVdf 2,08 a F 2,90 a F 2,53 a E 2,50 GH 
8 - LVd 13,03 a C 13,38 a C 13,03 a C 13,14 C 
9 - CXd 10,42 b D 10,90 ab D 12,28 a C 11,20 D 
10 - LVd 31,10 b A 30,22 b A 33,14 a A 31,48 A 

Médias 10,09 b  10,27 ab  10,74 a     
DMS (linha) = 1,81 DMS (coluna) = 2,45 NMS = 0,05 CV = 18,14% 
DMS da média (linha) = 0,57 DMS da média (coluna) = 1,41 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

Ainda foram analisados os resultados dos teores de fósforo extraídos com 

Mehlich-1 em relação às fontes de silício (tabela 10). Observa-se que os solos 9 

(CXd) e 10 (LVd) se destacaram em qualquer um dos tratamentos. O solo 3 

(RQo) apareceu em seguida devido ao baixo FCP e o extrator Mehlich-1 ser 

sensível ao FCP do solo, diferentemente da RTA. Os solos 5 (CXd) e 7 (LVdf) 

apresentaram menores valores de fósforo extraído com Mehlich-1 devido ao alto 

FCP. O extrator Mehlich-1 evidencia bem essa situação por ser sensível ao FCP 

do solo (Novais & Smyth, 1999). 

Quando comparadas as fontes de silício, observa-se que o tratamento 

que recebeu silicato de cálcio e magnésio se destacou com relação aos teores 

de fósforo extraídos com Mehlich-1 no solo 9 (CXd). Já no solo 8 (LVd) o silicato 

de cálcio e magnésio foi superior à testemunha. Nos outros solos e na média 

dos solos não houve diferença significativa entre as fontes de silício na análise 

de fósforo extraído com Mehlich-1.  

 

 
 
Tabela 10. Teores de fósforo extraído com Mehlich-1 em dez solos em função 

da aplicação de silicatos 
 

Tipo de Fontes de Silício Médias 



37 
 

 

Solo Testemunha Wollastonita Silicato de Cálcio e 
Magnésio 

 
------------------------------------------- Fósforo no solo - mg kg-1-----------------------------------

---                                                                                                         
1 - LVdf 0,81 a F 0,68 a G 0,88 a FG 0,79 G 
2 - LVdf 1,56 a DE 1,36 a F 1,33 a F 1,42 F 
3 - RQo  4,36 a B 4,44 a C 4,08 a C 4,29 C 
4 - PVd 1,08 a EF 1,15 a FG 1,35 a F 1,19 F 
5 - CXd 0,70 a F 0,65 a G 0,50 a G 0,62 G 
6 - LVdf 1,98 a CD 1,97 a E 2,17 a E 2,04 E 
7 - LVdf 0,69 a F 0,75 a G 0,60 a G 0,68 G 
8 - LVd 2,40 b C 2,63 ab D 2,86 a D 2,63 D 
9 - CXd 5,21 b A 5,79 a A 5,68 a A 5,56 A 
10 - LVd 4,95 a A 5,07 a B 4,72 a B 4,91 B 

Médias 2,37 a  2,45 a  2,42 a     
DMS (linha) = 0,39 DMS (coluna) = 0,53 NMS = 0,05 CV = 16,75% 
DMS da média (linha) = 0,12 DMS da média (coluna) = 0,30 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 
 
 
2.4 Conclusão 
 

 A cultura do arroz respondeu positivamente à aplicação de doses 

crescentes de fósforo (até 150 kg.ha-1) de fonte de fosfato solúvel (superfosfato 

triplo) em solos de cerrado. 

 Solos que apresentaram maior FCP, medido pelo fósforo remanescente, 

obtiveram menor produtividade de matéria seca nas plantas de arroz, menor 

acúmulo de fósforo pelas plantas e também menor recuperação de fósforo 

extraídos com Mehlich-1 e Resina Trocadora de Ânions. 

 Tanto os extratores Mehlich-1 quanto Resina Trocadora de Ânions, 

obtiveram correlações positivas na recuperação de fósforo em relação a doses 

crescentes de aplicação de fosfato na cultura do arroz. 
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3. FONTES DE SILÍCIO EM DIFERENTES SOLOS ASSOCIADO A DOSES DE 

FÓSFORO NA CULTURA DO ARROZ.  

 
 
 RESUMO - Diversos trabalhos têm destacado a importância do elemento 

silício nas culturas em geral, principalmente naquelas consideradas 
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acumuladoras desse elemento. Nessa pesquisa objetivou-se avaliar o efeito de 

fontes de silício junto com doses crescentes de fósforo na produção de matéria 

seca da parte aérea de arroz e recuperação de silício em dez solos sob 

vegetação de cerrado. Um experimento foi conduzido em casa de vegetação 

na Universidade Federal de Goiás, Jataí-GO entre os meses de junho e 

setembro de 2007. Os tratamentos, dispostos em um delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial com quatro repetições, 

constaram de duas fontes de silício: wollastonita e silicato de cálcio e 

magnésio, e ainda a testemunha sem silício; três doses de fósforo 00, 75, 150 

kg.ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo) em dez solos (1-LVdf, 2-LVdf, 3-RQo, 4-

PVd, 5-CXd, 6-LVdf, 7-LVdf, 8-LVd, 9-CXd, 10-LVd).  Três dos dez solos 

responderam à aplicação de silicatos na produção de matéria seca do arroz (3-

RQo, 9-CXd, 10-LVd), com destaque nos solos 9 (CXd) e 10 (LVd) pra o 

silicato de cálcio e magnésio. Concluiu-se também que nos tratamentos que 

receberam silício houve aumento significativo dos teores desse elemento nas 

folhas de arroz. Os tratamentos que receberam wollastonita apresentaram 

maior teor de silício disponível no solo do que aqueles que receberam silicato 

de cálcio e magnésio. 

 

Termos de indexação: silicato de cálcio e magnésio, wollastonita, silício no 

arroz, silício no solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SILICON SOURCE IN DIFFERENT SOILS ASSOCIATED WIT H DOSAGES 

OF PHOSPHORUS IN RICE CROP.  

 

SUMMARY - Many papers have been showing the important role of silicon in 

most crops, especially in the ones considered accumulative of this element. In 
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this research, it was aimed to test the effect of silicon sources as well as the 

increasing dosages of phosphorus in the production of dry matter in the above-

ground part of the rice and also the silicon recuperation in ten soils of Cerrado 

Vegetation. The experiment was carried out under greenhouse condition at 

Universidade Federal de Goiás (Jataí Unit) between June and September of 

2007. Using a randomized design with a 3x3x10 factorial arrangement with 4 

replications, the treatment consisted of two silicon sources: wollatonite e 

calcium and magnesium silicate as well as the control without silicon; three 

dosages of phosphorus 00,75,150 Kg.ha -1  of  P2O5.  (triple super phosphate) in 

ten soils (1-LVdf, 2-LVdf, 3-RQo, 4-PVd, 5-CXd, 6-LVdf, 7-LVdf, 8-LVd, 9-CXd, 

10-LVd). Three of the soils responded to the application of silicate concerning 

the production of dry matter in rice (3-RQo, 9-CXd, 10-LVd), specially soils 

number 9 (CXd) and 10 (LVd) for calcium and magnesium silicate. It was 

concluded that in the treatments that received silicon presented a significant 

increase in the content of these element in the leaf of the rice. Treatments that 

received wollatonite presented higher content of silicon available in the soil than 

those that received calcium and magnesium silicate.  

  

 

Keywords:  calcium and magnesium silicate, wollastonite, silicon in rice, silicon 

in the soil. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Introdução 

 

 O silício é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, 

porém a forma com que a maior parte do silício se encontra no solo dificulta 

sua absorção pelas plantas. O óxido de silício (SiO2) é o mineral mais 

abundante nos solos, constituindo a base da estrutura da maioria dos 
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argilominerais, porém devido ao alto grau de intemperização dos solos 

tropicais, o silício se encontra nesses solos na forma de quartzo, opala e outras 

formas não disponíveis às plantas (Barbosa Filho et al. 2001). 

 Ainda são poucos os estudo com silício no Brasil, alguns trabalhos 

realizados tem demonstrados que apesar do silício não ser classificado como 

um elemento essencial às culturas, ele apresenta alguma importância 

agronômica, por ser conhecido como elemento benéfico para a produção de 

muitas culturas como: arroz, cana-de-açucar, milheto, feijão, trigo, tomate e 

outras (Elawad & Green Júnior, 1979; Anderson, 1995). Resende et al. (2007) 

pesquisando silício em alface americana, detectou melhora tanto na 

produtividade quanto na qualidade do produto final quando adicionado silício. 

Os principais benefícios da ação do silício são: aumento da capacidade 

fotossintética, plantas mais eretas, redução da transpiração, diminuição do 

efeito tóxico do ferro, alumínio e manganês, maior resistência da planta a 

certos insetos e doenças (Santos et al., 2003; Juliatti et al., 2004), aumento da 

resistência mecânica das células, aumento da absorção e metabolismo de 

elementos, como por exemplo o fósforo (Korndörfer, 2006). No entanto, alguns 

experimentos realizados com silício, não chegaram a qualquer resultado 

significativo de aumento na produção da cultura do arroz (Silva & Bohnen, 

2003; Muad et al., 2003; Marchezan et al., 2004), crescimento de plantas de 

arroz (Assis et al. 2000), produtividade do tomateiro (Pereira, et al., 2003, Lana 

et al., 2003). 

 Em geral, as gramíneas, como o arroz, são conhecidas como plantas 

acumuladoras de silício, onde pode ser encontrado nas paredes celulares, no 

lúmen celular e em localizações extracelulares (Yoshida, 1965). O silício 

disponível no solo pode ser absorvido pelas plantas de arroz como molécula 

não dissociada (H4SiO4 – ácido monossilícico) e formas iônicas (MA et al., 

2001). As plantas de arroz possuem mecanismos exclusivos de absorção de 

silício (Ma & Takahashi, 2002). Dessa forma, pode-se concluir que a cultura do 

arroz responda aplicações de silício na forma solúvel. Diversos produtos já 

foram descritos como fontes de silício para as culturas, dentre estes estão 

silicatos de cálcio (Wollastonita), silicatos de cálcio e magnésio e escórias de 

siderurgia (Korndörfer, 2006). Várias pesquisas são realizadas procurando 

testar escórias de siderurgias como fontes de silício e corretivos da acidez do 
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solo (Prado, et al., 2003; Korndörfer et al., 2003; Pereira et al., 2007). Carvalho 

Filho et al. (2007) apontam ainda o efeito significativo de silicato de cálcio e 

magnésio na diminuição da agressividade de adubos de semeadura no sistema 

radicular do milho. 

  A wollastonita é o silicato de cálcio muito utilizado em experimentações. 

As escórias siderúrgicas são as fontes de silício mais baratas e mais 

abundantes de silicatos (Korndörfer et al., 2003). A origem das escórias de 

siderurgia de ferro e aço está na reação a altas temperaturas do calcário 

(CaCO3 e MgCO3) com a sílica (SiO2) que está presente no minério de ferro. A 

solubilidade do silício nas escórias é bastante variável. Escórias de alto forno, 

normalmente apresentam maiores concentrações de silício mas com menor 

solubilidade, enquanto as escórias de aciarias, apresentam concentrações 

menores de silício mas com maior solubilidade (Korndörfer et al., 2003).  

 O objetivo deste trabalho foi testar em casa de vegetação os efeitos da 

aplicação de silicatos de cálcio e silicatos de cálcio e magnésio na produção de 

matéria seca e teores de silício nas plantas de arroz. 

 
 
3.2 Material e Métodos 
 

3.2.1 Solos Utilizados 

 

Amostras de dez tipos de solos, com variações no teor de argila, foram 

coletadas em diferentes áreas localizadas nos municípios de Jataí - GO, 

Perolândia - GO, e Chapadão do Sul - MS, a uma profundidade de 20 a 40 cm 

para diminuir o efeito da matéria orgânica e resíduos de fertilizantes (tabela 1). 

Após coletados foram secos ao ar e passados em peneira de 4 mm para 

instalação do experimento e 2 mm para realização das análises químicas e 

físicas. As análises para caracterização dos solos foram realizadas adotando-se 

os métodos propostos pela Embrapa (Silva, 1999) e Raij et al (2001) (Tabela 2). 

 
Tabela 1. Identificação, classe e procedência das amostras de solos estudadas 

 
Solo Classe de Solo Procedência 

1 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
2 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
3 - RQo  NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico Jataí – GO 
4 - PVd ARGISSOLO VERMELHO Distrófico Jataí – GO 
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5 - CXd CAMBISSOLO HÁPLICO Td Distrófico Perolândia – GO 
6 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
7 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distróférrico Jataí – GO 
8 - LVd LATOSSOLO VERMELHO Distrofico Chapadão do Sul – MS 
9 - CXd CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico Perolândia - GO 
10 - LVd LATOSSOLO VERMELHO Distrófico Chapadão do Sul – MS 

 

 
 

Tabela 2. Caracterização física e química dos solos estudados. 
 

Característica 
Solo 

1- LVdf 2- LVdf 3- RQo 4- PVd 5- CXd 6- LVdf 7- LVdf 8- LVd 9- CXd 10- 
LVd 

Argila (g kg-1) 515,6 501,8 94,5 255,5 494,4 519,3 398,1 609,0 612,9 677,3 
Silte (g kg-1) 138,3 100,3 22,6 62,1 320,1 157,0 140,2 98,7 271,3 111,3 
Areia fina (g kg-1) 234,6 291,9 534,9 415,2 118,5 294,5 337,0 122,3 98,2 86,3 
Areia grossa (g kg-1) 111,5 106,0 348,0 267,2 67,0 29,2 124,7 170,0 17,6 125,1 
Matéria orgânica (g kg-1) 15 35 7 13 17 38 14 19 22 19 
pH (CaCl2) 4,7 4,5 4,0 4,5 4,5 5,1 4,7 4,6 3,9 5,3 
Ca (cmolc dm-3) 0,3 0,9 0,1 0,3 0,6 3,4 0,1 1,1 1,1 2,3 
Mg (cmolc dm-3) 0,1 0,6 0,1 0,1 0,2 2,3 0,1 0,6 1,2 1,0 
H+Al (cmolc dm-3) 2,8 4,5 1,9 3,1 3,6 2,9 2,8 3,6 12,1 2,3 
Al (cmolc dm-3) 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 3,0 0,1 
K (mg dm-3) 32 53 24 27 40 148 19 112 120 75 
P (mehlich) (mg dm-3) 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 2,0 6,0 5,0 
CTC (cmolc dm-3) 3,28 6,14 2,16 3,57 4,50 8,98 3,05 5,59 14,71 5,79 
Saturação de Bases (%) 14,6 26,7 12,0 13,2 20,0 67,7 8,2 35,6 17,7 60,3 

 
 

 

3.2.2 Descrição do Experimento 

 

O delineamento foi inteiramente casualizado, conduzido em casa de 

vegetação com três doses de fósforo, 00, 75 e 150 kg ha-1, duas fontes de silício 

(wollastonita e silicato de cálcio e magnésio) (tabela 3) e uma testemunha sem 

silício. Aplicou-se os tratamentos nos dez tipos de solos coletados, perfazendo 

um total de nove tratamentos com quatro repetições o que resultou cada tipo de 

solo com trinta e seis vasos, obtido um total de trezentos e sessenta unidades 

experimentais (fatorial 3x3x10).  

 

Tabela 3. Caracterização das fontes de silício utilizadas 

 

Fontes de Silício  Nome Comercial  Origem  SiO2 CaO MgO 

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

Silicato de cálcio Wollastonita - 502,7 424,3 1,9 

Silicato de cálcio e magnésio Agrossilício Recmix 232,2 367,0 94,3 
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Cada vaso comportou 5 kg de solo.  Inicialmente foram aplicados ao solo, 

no dia 07/04/2007, os carbonatos de cálcio e magnésio e os silicatos: de cálcio 

(wollastonita) e cálcio e magnésio (Agrossilício), com o intuito de elevar a 

saturação de bases a 70%, e a relação final de cálcio/magnésio 3/1 (Tabela 4). 

Depois o solo foi homogenizado e incubado por trinta dias. Após a incubação 

aplicou-se o fósforo na forma de superfosfato triplo (39% de P2O5), nas doses de 

00, 0,48 e 0,96 g por vaso para as doses de 00; 75 e 150 kg ha-1 

respectivamente, com nova incubação por mais vinte dias. O plantio foi 

realizado no dia 28/05/2007 com dez sementes da variedade de arroz Primavera 

por vaso. No dia 5 do mês de julho foi realizado o desbaste deixando-se seis 

plantas por vaso, as quais foram conduzidas até o início da floração, quando 

então foram ceifadas rente ao solo para análise de matéria seca, no dia 6 do 

mês de setembro de 2007. O tempo total de experimentação foi de 

aproximadamente cinco meses, e o tempo de cultivo do arroz durou um pouco 

mais de três meses, para atingir o ponto de colheita. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4. Quantidade de carbonato cálcio (CaCO3), carbonato de magnésio 

(MgCO3), wollastonita e silicato de cálcio e magnésio aplicados aos 
diferentes solos, nos três tratamentos, para elevação da saturação 
de bases a 70%. 

 

Solos 

Testemunha  Silicato de Cálcio  Silicato de cálcio e magnésio 

CaCO3 MgCO3 
Wollastonita 
(silicato de 

cálcio) 
CaCO3 MgCO3 

Silicato de 
cálcio e 

magnésio 
CaCO3 MgCO3 

----------------------------------------------g vaso-1-----------------------------------------------------   

1 - LVdf 3,55 1,00 2,66 1,54 0,99 2,89 1,66 0,42 
2 - LVdf 3,58 0,37 2,66 1,56 0,36 2,89 1,69 0,00 
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3 - RQo 2,59 0,58 2,66 0,57 0,57 2,89 0,69 0,01 
4 - PVd 3,94 1,10 2,66 1,92 1,09 2,89 2,04 0,53 
5 - CXd 4,41 1,23 2,66 2,39 1,22 2,89 2,52 0,66 
6 - LVdf 3,29 0,00 2,66 1,27 0,00 2,89 1,40 0,00 
7 - LVdf 3,75 0,91 2,66 1,74 0,90 2,89 1,86 0,34 
8 - LVd 4,59 0,79 2,66 2,57 0,78 2,89 2,70 0,22 
9 - CXd 15,56 2,89 2,66 14,54 2,88 2,89 14,67 2,31 
10 - LVd 1,85 0,03 2,66 0,00 0,02 2,89 0,00 0,00 

* Os tratamentos foram balanceados relacionando a quantidade de cálcio e magnésio 
requeridas e os teores fornecidos pelos componentes dos tratamentos. 

 
 
        

3.2.3 Análise da matéria seca          

 

Após coletado, o material vegetal foi acondicionado em sacos de papel e 

levados à estufa, onde permaneceram a uma temperatura de 60 ºC até 

atingirem peso constante, quando então foram retiradas e determinadas as 

matérias secas, pesando-se o material em balança com aproximação de 0,01 g. 

Após essa etapa as folhas foram moídas em moinho tipo Willey, equipado com 

peneira de 20 mesh, e acondicionadas em embalagens plásticas para posterior 

análise.  

 

 

3.2.4 Análises do tecido vegetal 

 

Nas folhas de arroz foram determinados os teores de silício. Foram 

pesados 0,1g do material vegetal em tubos de ensaio de polipropileno e 

extraídos através da digestão com peróxido de hidrogênio (H2O2) e hidróxido de 

sódio (NaOH), segundo metodologia descrita por Elliott & Snyder (1991), e 

determinação pelo método amarelo (Korndörfer et al, 2004). 

 

 

3.2.5 Análise do Solo 

 

 O silício das amostras de solo foram extraídos com solução de CaCl2 

0,01 mol.L-1 e determinado de acordo com metodologia descrita por Korndörfer 

et al. (2004). 
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3.2.6 Análises Estatísticas 

 

 As variáveis estudadas foram submetidas a análises de variância, 

utilizando o programa de análises estatísticas SISVAR (Ferreira, 2000). Quando 

significativo, as médias foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de 

significância. 

 

 

3.3 Resultados e discussão 

As análises de variância dos dados pesquisados estão disponíveis nos 

anexos. Determinação da matéria seca do arroz (anexo A); teores de silício 

acumulados nas plantas de arroz (anexo E); teores de silício no solo (anexo F).  

A produção de matéria seca, acúmulo de silício em plantas de arroz e 

teores de silício no solo são apresentados nas tabelas 5, 6, 7, respectivamente.  

Observa-se que o solo 9 (CXd) apresentou a maior produção de matéria 

seca (tabela 5) e consequentemente maior acúmulo de silício na parte aérea. 

Isso se deu possivelmente à maior CTC que esse solo apresenta, possibilitando 

um maior equilíbrio das bases nos tratamentos realizados, principalmente teores 

de cálcio e magnésio. É importante observar que esse solo respondeu a 

aplicação de silício, onde comparando as fontes utilizadas com a testemunha 

(sem silício) observou-se diferença significativa, sendo que o silicato de cálcio e 

magnésio e o tratamento com wollastonita foram superiores à testemunha, isso 

foi confirmado pelo acúmulo de silício pelas plantas de arroz, que também 

diferenciaram significativamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

(tabela 6). Esses resultados discordam daqueles encontrados por outros 

pesquisadores (Muad et al., 2003; Carvalho, 2000; Tokura et al., 2007). Em 

relação à quantidade de silício disponível, o solo 9 (CXd) não se destacou dos 

outros, ficando em uma posição intermediária. Comparando as fontes de silício, 

a wollastonita se destacou nesse solo, comparado ao silicato de cálcio e 

magnésio e à testemunha. 

 
Tabela 5. Resultados de matéria seca da parte aérea de arroz em dez solos 

com duas fontes de silício e a testemunha sem silício. 
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Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 -----------------------------------------Matéria Seca do Arroz (g)-------------------------------------                                                                                                           

1 - LVdf 2,57 a D 3,57 a EF 3,48 a E 3,21 DE 
2 - LVdf 6,76 a B 7,34 a BC 6,56 a C 6,89 B 
3 - RQo  6,70 b B 8,73 a B 8,52 a B 7,98 B 
4 - PVd 3,67 a CD 3,71 a DEF 3,97 a DE 3,78 D 
5 - CXd 3,75 a CD 3,75 a DEF 4,00 a DE 3,83 D 
6 - LVdf 2,21 a D 1,82 a F 2,16 a E 2,06 F 
7 - LVdf 2,55 a D 2,18 a F 2,76 a E 2,49 EF 
8 - LVd 5,52 a BC 5,54 a CD 5,50 a CD 5,52 C 
9 - CXd 11,29 b A 12,33 ab A 12,87 a A 12,17 A 
10 - LVd 4,57 b C 5,46 ab CDE 6,53 a C 5,52 C 

Médias 4,96 b  5,44 a  5,64 a   
 

  

DMS (linha) = 1,42 DMS (coluna) = 1,93 NMS = 0,05 CV = 27,68% 
DMS da média (linha) = 0,45 DMS  da média (coluna) = 1,11 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

Com baixa produção de matéria seca e baixos teores de acúmulo de 

silício, o solo 6 (LVdf) foi o que teve o menor desempenho, possivelmente 

devido ao desequilíbrio de cálcio e magnésio. O solo já apresentava teores 

desses elementos altos inicialmente, não sendo possível equilibrá-los para uma 

saturação de 70%. Então mesmo não adicionando magnésio em sua correção, o 

solo apresentou um teor alto desse elemento, isso refletiu na produtividade. Em 

compensação, se destacou na quantidade de silício disponível (tabela 7), 

provavelmente devido à sua alta concentração de bases no solo e 

conseqüentemente baixa acidez, o que também contribuiu para a falta de 

resposta à adubação silicatada (Korndörfer, 1999; Oliveira et al., 2007).  

Um dos solos que respondeu positivamente à aplicação de silício foi o 

solo 3 (RQo). Tanto o tratamento com wollastonita como com silicato de cálcio e 

magnésio foram melhores do que a testemunha. Isso pode ser explicado pelo 

baixo teor de argila e consequentemente de silício solúvel nesses solos. È um 

solo arenoso que apresenta baixo teor de silício disponível. Korndörfer et al. 

(1999), chegaram a conclusão, que o cultivo de arroz de sequeiro em solos com 

menos que 9,8      mg.dm-3, extraído com ácido acético 0,5 mol.L-1, tem boas 

probabilidades de responder à aplicação de silício na forma de silicatos solúveis. 

Imaizumi & Yoshida (1958) indicam que valores menores que 4,9 mg.dm-3 de 
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silício no solo (extração com acetato de sódio pH 4,0) justifica a aplicação de 

fertilizantes silicatados para a cultura do arroz. A aplicação de silicatos resultou 

em um aumento significativo de produção de matéria seca (tabela 5) e acúmulo 

de silício pelas plantas de arroz (tabela 6). Quanto à disponibilidade de silício 

(tabela 7), o solo 3 (RQo) obteve um destaque negativo com era de se esperar, 

isso reforça a condição de resposta a aplicação de silicatos solúveis  na cultura 

do arroz para esse tipo de solo. Apesar de ter respondido bem à aplicação de 

silício, este solo não disponibiliza silício por causa de sua composição muito 

arenosa, isso foi comprovado pelas análises de silício no solo, onde detectou-se 

que não houve diferença significativa entre a aplicação das fontes de silício e a 

testemunha. 

O solo 10 (LVd) também apresentou variação significativa na produção de 

matéria seca de parte aérea de plantas de arroz. A aplicação tanto de 

wollastonita como de silicato de cálcio e magnésio, resultou em resultados 

significativos de aumento de produção como de acúmulo de silício pela parte 

aérea (tabelas 5 e 6), concordando com Korndörfer (1999). Na produção, o 

silicato de cálcio e magnésio foi levemente superior ao tratamento com 

wollastonita. Quanto à disponibilidade de silício, o solo 10 (LVd) ficou em uma 

posição intermediária, e a fonte destaque foi a wollastonita. 

 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Recuperação de silício pelas plantas de arroz em dez solos com duas 

fontes de silício e a testemunha sem silício 
 

Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 ------------------------------------Silício no tecido vegetal - mg vaso-1-----------------------------                                                                                                         

1 - LVdf 10,14 a BCD 13,20 a BCD 11,71 a CD 11,68 CD 

2 - LVdf 15,48 a AB 19,27 a B 15,37 a BC 16,70 B 

3 - RQo  12,68 b BCD 18,78 a B 19,52 a B 16,99 B 

4 - PVd 10,49 a BCD 11,55 a CDE 12,32 a CD 11,45 CD 

5 - CXd 10,75 a BCD 13,15 a BCD 12,85 a CD 12,24 CD 

6 - LVdf 7,36 a D 6,81 a E 7,63 a D 7,27 E 

7 - LVdf 9,12 a CD 9,50 a DE 11,85 a CD 10,16 DE 

8 - LVd 14,12 a ABC 15,85 a BC 12,53 a CD 14,17 BC 
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9 - CXd 19,51 b A 28,31 a A 26,51 a A 24,78 A 

10 - LVd 13,05 b BCD 18,35 a B 19,61 a B 17,00 B 

Médias 12,27 b  15,47 a  14,99 a  
 
 

  

DMS (linha) = 4,63 DMS (coluna) = 6,27 NMS = 0,05 CV = 33,80% 
DMS da média (linha) = 1,47 DMS  da média (coluna) = 3,62 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

Os demais solos não apresentaram diferença significativa entre os 

tratamentos com ausência e presença de silicatos, isso é importante porque 

indica que nem todos os solos apresentam a mesma resposta à adição de silício 

solúvel. Dentre os solos estudados, a maioria deles não respondeu a adubação 

silicatada, para cultivo de arroz de sequeiro (tabela 5). Marchezan et al. (2004), 

chegaram a conclusão que valores de silício disponível entre 5 e 12 mg.dm-3 

(extraído com ácido acético 0,5 mol.L-1) em solos cultivados com arroz sob 

inundação, não responderam à aplicação de silício na forma de silicato de 

cálcio. Para a recomendação da adição de silicatos é necessário uma criteriosa 

análise do solo, para se ter a certeza de que ele responda a adição de silício 

para a cultura do arroz. O teor disponível de silício no solo constitui em uma 

informação importante para a tomada de decisão de aplicação de silicatos 

solúveis no aumento de produtividade da cultura do arroz. 

Observando-se a média geral dos tratamentos, pode-se concluir que 

apesar de alguns solos não apresentarem diferenças estatística da testemunha 

em relação aos tratamentos com silício, no geral a aplicação de silício ao solo 

pode ser benéfica para a produção de arroz. Os tratamentos com wollastonita e 

silicato de cálcio e magnésio foram superiores à testemunha, permitindo um 

incremento na matéria seca de arroz, e também um maior acúmulo de silício 

pelas plantas de arroz. 

Quanto à quantidade de silício disponível nos solos, observa-se que de 

um modo geral aqueles solos que produziram menos matéria seca, 

apresentaram maiores quantidades de silício disponível, fato naturalmente 

explicado devido a pouca quantidade de material vegetal nesses solos, e 

conseqüente pouco acúmulo de silício nas plantas, o resultado que a quantidade 

não absorvida ficou no solo. Ainda quanto à disponibilidade de silício no solo, 

observou-se que a fonte wollastonita se destacou na maioria dos solos (1-LVdf; 

6-LVdf; 7-LVdf; 8-LVd; 9-CXd; 10-LVd), o silicato de cálcio e magnésio se 
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destacou no solo 4 (PVd), enquanto nos demais solos, as duas fontes se 

destacaram em relação à testemunha. 

De um modo geral, a adubação silicatada aumentou os teores de silício 

nos solos, concordando com os resultados obtidos por Muad et al. (2003), sendo 

a wollastonita a fonte destaque (tabela 7). 

 
Tabela 7. Teores de silício em dez solos com duas fontes de silício e a 

testemunha sem silício 
 

Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 
------------------------------------------- Silício no solo – mg.dm-3 ----------------------------------

----                                                                                                         
1 - LVdf 9,40 b B 11,31 a B 9,08 b BC 9,93 B 
2 - LVdf 6,26 b CD 8,34 a DE 8,04 a C 7,55 C 
3 - RQo  2,97 a F 3,71 a G 3,54 a E 3,40 F 
4 - PVd 6,87 b C 7,45 ab E 8,15 a C 7,49 C 
5 - CXd 8,46 b B 10,32 a BC 9,87 a B 9,55 B 
6 - LVdf 14,98 b A 16,55 a A 15,26 b A 15,60 A 
7 - LVdf 6,31 c CD 9,61 a CD 8,09 b C 8,00 C 
8 - LVd 3,24 b F 4,88 a FG 4,33 ab DE 4,15 EF 
9 - CXd 4,20 b EF 5,44 a F 4,51 ab DE 4,72 E 
10 - LVd 5,17 b DE 7,07 a E 5,41 b D 5,88 D 

Médias 6,79 c  8,47 a  7,63 b  
 
 

  

DMS (linha) = 1,10 DMS (coluna) = 1,48 NMS = 0,05 CV = 14,93 
DMS da média (linha) = 0,35 DMS da média (coluna) = 0,86 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

Com relação aos diferentes solos estudados, observa-se que no geral, o 

destaque na produção foi o solo 9 (CXd), seguidos pelos solos 3 (RQo) e 2 

(LVdf). Como destaque negativo, o solo 6 (LVdf) apresentou a menor produção 

de matéria seca e acúmulo de silício pelas plantas de arroz. 

Observou-se também, o desempenho dos solos em relação às doses de 

fósforo estudadas (tabela 8).  O solo 6 (LVdf) se destacou, apresentando teores 

de silício maiores em todas as doses estudadas. Como já dito anteriormente, é 

possível que os maiores teores de bases e menor acidez desse solo, contribuiu 

para uma boa disponibilidade de silício no solo em qualquer uma das doses de 

fósforo estudadas. Dentre os solos pesquisados, o solo 3 (RQo) apresentou o a 

menor disponibilidade de silício considerando todas as doses de fósforo 
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estudadas. Esse solo apresenta um alto teor de areia, o que contribui para uma 

baixa disponibilidade de silício. 

 

Tabela 8 . Teores de silício em dez solos em função das doses de fósforo 
 
Tipo de 

Solo 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 

00 75 150 

 
--------------------------------------------- Silício no solo – mg.dm-3---------------------------------

--------                                                                                                        
1 - LVdf 11,60  b 9,44  b 8,76  b 9,93 b 
2 - LVdf 9,16  c 6,56  c 6,92  c 7,55 c 
3 - RQo  4,19  f 3,31  cd 2,71  g 3,40 f 
4 - PVd 9,86  c 6,40  f 6,22  cd 7,49 c 
5 - CXd 12,09  b 9,07  b 7,48  bc 9,55 b 
6 - LVdf 15,03  a 16,12  a 15,65  a 15,60 a 
7 - LVdf 11,79  b 7,15  c 5,08  de 8,00 c 
8 - LVd 5,85  de 3,53  ef 3,07  fg 4,15 ef 
9 - CXd 4,82  ef 4,93  de 4,39  ef 4,72 e 
10 - LVd 6,31  d 5,97  cd 5,37  de 5,88 d 

             
DMS = 1,48 NMS = 0,05 CV = 14,93 
DMS da média = 0,86 
* médias seguidas pela mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Tukey a 
5% de significância 
 
 
 
3.4 Conclusão 
 
 

 Dos dez solos estudados, três responderam à adição de silicato na 

produção de matéria seca de arroz cultiva em casa de vegetação: solo 3 

(RQo), solo 9 (CXd) e solo 10 (LVd), sendo que nesses dois últimos sobressaiu 

o tratamento que levou silicato de cálcio e magnésio. Analisando-se a média de 

todos os solos, constatou-se que houve resposta significativa à adição de 

silicato na produção de matéria seca do arroz. 

 Houve efeito significativo no acúmulo de silício pelas plantas de arroz 

quando da adição de silicatos. 

 Houve um incremento de silício nos solos estudados com a adição de 

silicatos. A wollastonita deixou mais silício disponível no solo do que o silicato 

de cálcio e magnésio. 

 Silício aumenta a produção de matéria seca do arroz. 
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4. ADSORÇÃO DE SILÍCIO E FÓSFORO E SUAS INTERAÇÕES EM SOLOS DE 

CERRADO 

 
 

 RESUMO - Os solos sob vegetação de cerrado, por serem muito 

intemperizados, apresentam alta fixação de fósforo. Baseado nisso montou-se 

um experimento com o objetivo de analisar a capacidade de adsorção de 

fósforo e silício em solos de cerrado, assim como a interação entre esses dois 

elementos no solo sob o cultivo de arroz. O experimento foi conduzido em casa 

de vegetação na Universidade Federal de Goiás, campus Jataí/GO, 

caracterizado por um delineamento inteiramente casualizado, constituindo um 

fatorial 3x3x10, com quatro repetições. Foram pesquisadas três doses de 

fósforo (00, 75, 150 kg.ha-1 de P2O5), duas fontes de silício (wollastonita e 
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silicato de cálcio e magnésio) mais a testemunha sem silício em dez solos 

característicos da região sob vegetação de cerrado (1-LVdf, 2-LVdf, 3-RQo, 4-

PVd, 5-CXd, 6-LVdf, 7-LVdf, 8-LVd, 9-CXd, 10-LVd). Para esse experimento, 

alem da análise de fósforo remanescente, ainda foram testadas técnicas de 

análise de silício remanescente e fósforo e silício remanescente na mesma 

solução. Nos resultados concluiu-se que a adsorção de fósforo e silício varia 

muito entre os solos. O fósforo pode deslocar silício e vice versa. O fósforo 

também apresentou maior afinidade com os sítios de adsorção do que o silício. 

As técnicas de análise de fósforo remanescente, silício remanescente e ainda 

fósforo e silício remanescente na mesma solução podem ser importantes na 

medida de sorção de fósforo e silício nos solos. 

 

Termos de indexação: fósforo remanescente, silício remanescente, adsorção, 

interação fósforo e silício 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. ADSORPTION OF SILICON AND PHOSPHORUS AND ITS INT ERACTION 

IN CERRADO SOIL.  

 
 

SUMMARY– The soil under Cerrado Vegetation, for being too intemperized, 

presents high fixation of phosphorus. Tanking into account this fact, an 

experiment was built aiming to analyze the capacity of phosphorus and silicon 

adsorption in the Cerrado soil, as well as the interaction between these two 

elements in the soil with rice crop. The experiment was carried out under 

greenhouse condition at Univerdidade Federal de Goiás (Jataí unit)/GO, 

characterized   by a 3x3x10 factorial arrangement with 4 replications, set in a 

completely randomized design. It were searched three dosages of phosphorus 

(00, 75, 150 kg.ha-1 de P2O5), two silicon sources ((wallastonite and calcium 
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magnesium silicate) as well as a control without silicon in ten soil characteristic 

of  the Cerrado Vegetation (1-LVdf, 2-LVdf, 3-RQo, 4-PVd, 5-CXd, 6-LVdf, 7-

LVdf, 8-LVd, 9-CXd, 10-LVd). For this experiment, besides de analysis of 

remanescent phosphorus, techniques to analyze silicon remanescet and 

phosphorus and silicon remanescent were also tested in the same solution. It 

was concluded in the results that the adsorption of phosphorus and silicon 

ranges a lot among the soils. The phosphorus may remove silicon and vice-

versa. Phosphorus also presented bigger affinity for adsorption sites than 

silicon. The techniques to analyze phosphorus remanescent, silicon 

remanescent and also phosphorus and silicon remanescent in the same 

solution may be important for the measurement of phosphorus and silicon 

sorption in the soil.   

 

 

Keywords: phosphorus remanescent, silicon remanescent, adsorption, 

phosphorus and silicon interaction.  

 
 
 

 
 
 
 
 

4.1 Introdução 
 
 A região dos cerrados se constitui em uma das mais importantes regiões 

agricultáveis do Brasil. Contudo os solos si esse bioma tem a característica, em 

sua maioria, de serem muito intemperizados, dessilificados e com perda de 

bases. Sua fração argilosa é praticamente formada de caulinita e óxidos de 

ferro e alumínio (Novais et al., 2007). Esses componentes fazem com que a 

adsorção de fósforo nesses solos seja muito grande, em alguns Latossolos de 

cerrado, ao longo do processo de intemperização, o solo se transformou em 

uma potencial dreno de fósforo, cerca de 2 mg.cm-3 de fósforo, equivalente a 

4000 kg.ha-1 ou ainda 9200 kg-1 de P2O5.  (Ker, 1995).    

Os estudos com fosfatos e silicatos têm despertado o interesse de vários 

pesquisadores no Brasil e no Mundo (Paim et al., 2003; Leite, 1997; Oliveira, 
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1984;  Carvalho, 1999; Roy et al. 1971; Obihara e Russel, 1972). Algumas 

interações importantes entre fósforo e silício tem sido destacadas nesses 

estudos, como: fósforo e silício competindo pelos mesmos sítios de adsorção 

no solo; capacidade do slilicato em deslocar fósforo e vice-versa; presença de 

silício potencializando a adubação fosfatada.   

Sabe-se também, que a ordem preferencial de adsorção de ânions no 

solo, segundo Parfitt (1978) é a seguinte: fosfato > arseniato> selenito = 

molibdato > sulfato = fluoreto > cloreto > nitrato. Ainda Pozza et al. (2007) 

concluiu que a gibbsita prefere adsorver fosfato do que silicato. Observa-se, 

portanto, que o solo prefere adsorver fosfato a outros ânions. Sabe-se também 

que o ânion silicato também é retido pelos óxidos de ferro e alumínio da fração 

argila e seu comportamento nos solos é muito semelhante ao dos fosfatos, logo 

esses dois ânions competem entre si pelo complexo adsorvente do solo 

(Carvalho, 2001). A aplicação de silicatos é comum em algumas partes do 

mundo com a intenção de corrigir a acidez dos solos e insinuar a competição 

entre o fósforo e o silício visando aumentar a disponibilidade de fósforo às 

plantas cultivadas. (Tisdale et al., 1985; Roy et al., 1971). 

A dessorção de fosfato por silicato foi significativa em alguns trabalhos 

desenvolvidos com variados solos e culturas (Carvalho et al., 2000; Melo, 2005; 

Muad et al., 2003; Pozza et al., 2007). Dessa forma há de se destacar a 

importância do silício para os solos tropicais, em especial àqueles muito 

intemperizados, onde ocorreu perda de silício ao longo desse processo 

(Barbosa Filho et al., 2001). 

As pesquisas com silício e fósforo têm atraído cada vez mais 

pesquisadores (Paim et al., 2003; Tokura, 2004; Tokura et al., 2007; Carvalho 

et al., 2001; Faria, 2000; Lana et al. 2003;).  Testes com fontes de silício, 

comportamento do silício no solo, contribuição do elemento na produção das 

culturas, assim como benefícios no controle de algumas doenças, aparecem 

entre os assunto mais pesquisados em se tratando de silício. No entanto 

poucos trabalhos existem na quantificação do quanto de silício ou silicato é 

necessário para deslocar uma quantidade específica de fósforo, ou vice-versa, 

no solo. Sabe-se ainda que os solos apresentam diferenças no comportamento 

de adsorção de fosfatos, apresentando variações tanto no teor de argila quanto 

no tipo de argila formadora  do solo. Algumas perguntas surgem, como: qual a 
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capacidade de adsorção de fósforo e também de silício de diferentes solos sob 

vegetação de cerrado? Quem tem preferência no complexo de adsorção do 

solo, o silício ou o fósforo? Será que o poder do silício em deslocar ou reduzir a 

adsorção de fósforo é significativo? Será que a análise de silício remanescente 

e silício mais fósforo remanescente pode contribuir para se avaliar a 

capacidade de adsorção de silício e silício mais fósforo no solo?  

Tentando contribuir para a resposta dessas indagações, um experimento 

utilizando-se vários tipos de solo do cerrado foi conduzido com a aplicação de 

fósforo em diferentes doses, combinado com a aplicação de diferentes fontes 

de silício. O objetivo desse estudo foi analisar se fósforo desloca silício ou vice-

versa trabalhando com dados de fósforo remanescente, silício remanescente e 

fósforo e silício remanescente em um único extrato em dez solos 

característicos do bioma Cerrado sob cultivo do arroz. 

 
 
4.2 Material e Métodos 
 
 

4.2.1 Solos Utilizados 

 

Amostras de dez tipos de solos, com variações no teor de argila, foram 

coletadas em diferentes áreas localizadas nos municípios de Jataí - GO, 

Perolândia - GO, e Chapadão do Sul - MS, a uma profundidade de 20 a 40 cm 

para diminuir o efeito da matéria orgânica e resíduos de fertilizantes (tabela 1). 

Após coletados foram secos ao ar e passados em peneira de 4 mm para 

instalação do experimento e 2 mm para realização das análises químicas e 

físicas. As análises para caracterização dos solos foram realizadas adotando-se 

os métodos propostos pela Embrapa (SILVA, 1999) e Raij et al (2001) (Tabela 

2). 

 
 
Tabela 1. Identificação, classe e procedência das amostras de solos estudadas 

 
Solo Classe de Solo Procedência 

1 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
2 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
3 - RQo  NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico Jataí – GO 
4 - PVd ARGISSOLO VERMELHO Distrófico Jataí – GO 
5 - CXd CAMBISSOLO HÁPLICO Td Distrófico Perolândia – GO 
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6 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico Jataí – GO 
7 - LVdf LATOSSOLO VERMELHO Distróférrico Jataí – GO 
8 - LVd LATOSSOLO VERMELHO Distrofico Chapadão do Sul – MS 
9 - CXd CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico Perolândia - GO 
10 - LVd LATOSSOLO VERMELHO Distrófico Chapadão do Sul – MS 

 

 
 

Tabela 2. Caracterização física e química dos solos estudados. 
 

Característica 
Solo 

1- LVdf 2- LVdf 3- RQo 4- PVd 5- CXd 6- LVdf 7- LVdf 8- LVd 9- Cxd 10- 
LVd 

Argila (g kg-1) 515,6 501,8 94,5 255,5 494,4 519,3 398,1 609,0 612,9 677,3 
Silte (g kg-1) 138,3 100,3 22,6 62,1 320,1 157,0 140,2 98,7 271,3 111,3 
Areia fina (g kg-1) 234,6 291,9 534,9 415,2 118,5 294,5 337,0 122,3 98,2 86,3 
Areia grossa (g kg-1) 111,5 106,0 348,0 267,2 67,0 29,2 124,7 170,0 17,6 125,1 
Matéria orgânica (g kg-1) 15 35 7 13 17 38 14 19 22 19 
pH (CaCl2) 4,7 4,5 4,0 4,5 4,5 5,1 4,7 4,6 3,9 5,3 
Ca (cmolc dm-3) 0,3 0,9 0,1 0,3 0,6 3,4 0,1 1,1 1,1 2,3 
Mg (cmolc dm-3) 0,1 0,6 0,1 0,1 0,2 2,3 0,1 0,6 1,2 1,0 
H+Al (cmolc dm-3) 2,8 4,5 1,9 3,1 3,6 2,9 2,8 3,6 12,1 2,3 
Al (cmolc dm-3) 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 3,0 0,1 
K (mg dm-3) 32 53 24 27 40 148 19 112 120 75 
P (mehlich) (mg dm-3) 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 2,0 6,0 5,0 
CTC (cmolc dm-3) 3,28 6,14 2,16 3,57 4,50 8,98 3,05 5,59 14,71 5,79 
Saturação de Bases (%) 14,6 26,7 12,0 13,2 20,0 67,7 8,2 35,6 17,7 60,3 
 

 
 

4.2.2 Descrição do Experimento 

 

O delineamento foi inteiramente casualizado, conduzido em casa de 

vegetação com três doses de fósforo, 00, 75 e 150 kg ha-1, duas fontes de silício 

(wollastonita e silicato de cálcio e magnésio) (tabela 3) e uma testemunha sem 

silício. Aplicou-se os tratamentos nos dez tipos de solos coletados, perfazendo 

um total de nove tratamentos com quatro repetições o que resultou cada tipo de 

solo com trinta e seis vasos, obtido um total de trezentos e sessenta unidades 

experimentais (fatorial 3x3x10).  

 

Tabela 3. Caracterização das fontes de silício utilizadas 

 

Fontes de Silício  Nome Comercial  Origem  SiO2 CaO MgO 

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

Silicato de cálcio Wollastonita - 502,7 424,3 1,9 

Silicato de cálcio e magnésio Agrossilício Recmix 232,2 367,0 94,3 
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Cada vaso comportou 5 kg de solo.  Inicialmente foram aplicados ao solo, 

no dia 07/04/2007, os carbonatos de cálcio e magnésio e os silicatos: de cálcio 

(wollastonita) e cálcio e magnésio (Agrossilício), com o intuito de elevar a 

saturação de bases a 70%, e a relação final de cálcio/magnésio 3/1 (Tabela 4). 

Depois o solo foi homogenizado e incubado por trinta dias. Após a incubação 

aplicou-se o fósforo na forma de superfosfato triplo (39% de P2O5), nas doses de 

00, 0,48 e 0,96 g por vaso para as doses de 00; 75 e 150 kg ha-1 de P2O5 

respectivamente, com nova incubação por mais vinte dias. O plantio foi 

realizado no dia 28/05/2007 com dez sementes da variedade de arroz Primavera 

por vaso. No dia 5 do mês de julho foi realizado o desbaste deixando-se seis 

plantas por vaso, as quais foram conduzidas até o início da floração, quando 

então foram ceifadas rente ao solo para análise de matéria seca, no dia 6 do 

mês de setembro de 2007. O tempo total de experimentação foi de 

aproximadamente cinco meses, e o tempo de cultivo do arroz durou um pouco 

mais de três meses, para atingir o ponto de colheita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4. Quantidade de carbonato cálcio (CaCO3), carbonato de magnésio 

(MgCO3), wollastonita e silicato de cálcio e magnésio aplicados aos 
diferentes solos, nos três tratamentos, para elevação da saturação 
de bases a 70%. 

 

Solos 

Testemunha  Silicato de Cálcio  Silicato de cálcio e magnésio 

CaCO3 MgCO3 
Wollastonita 
(silicato de 

cálcio) 
CaCO3 MgCO3 

Silicato de 
cálcio e 

magnésio 
CaCO3 MgCO3 

----------------------------------------------g vaso-1-----------------------------------------------------   

1 - LVdf 3,55 1,00 2,66 1,54 0,99 2,89 1,66 0,42 
2 - LVdf 3,58 0,37 2,66 1,56 0,36 2,89 1,69 0,00 
3 - RQo 2,59 0,58 2,66 0,57 0,57 2,89 0,69 0,01 
4 - PVd 3,94 1,10 2,66 1,92 1,09 2,89 2,04 0,53 
5 - CXd 4,41 1,23 2,66 2,39 1,22 2,89 2,52 0,66 
6 - LVdf 3,29 0,00 2,66 1,27 0,00 2,89 1,40 0,00 
7 - LVdf 3,75 0,91 2,66 1,74 0,90 2,89 1,86 0,34 
8 - LVd 4,59 0,79 2,66 2,57 0,78 2,89 2,70 0,22 
9 - CXd 15,56 2,89 2,66 14,54 2,88 2,89 14,67 2,31 
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10 - LVd 1,85 0,03 2,66 0,00 0,02 2,89 0,00 0,00 
* Os tratamentos foram balanceados relacionando a quantidade de cálcio e 

magnésio requeridas e os teores fornecidos pelos componentes dos tratamentos. 
 
 

 

4.2.3 Análise do Solo 

 

 A análise de fósforo remanescente foi realizada segundo metodologia 

proposta por Alvarez et al. (2000). 

 As análises de silício remanescente, fósforo remanescente e silício 

remanescente no extrator único, foram realizadas segundo metodologias 

descritas a seguir: 

 Silício remanescente  - Preparou-se uma solução estoque de 500 mg.L-1 

de silício com Tritissol. Adicionou-se 120 mL da solução estoque em um balão 

de 1000 mL e completou-se o volume com água destilada, preparando, assim 

uma solução contendo 60 mg.L-1  de silício. Coletou-se um volume de 50 cm3 de 

solo seco e peneirado, em frascos de plástico e adicionou-se 50 mL de solução 

de 60 mg.L-1  de silício. Procedeu-se uma agitação por 1 hora em agitador 

circular a 180 rpm. Depois de 16 horas (no dia seguinte) realizou-se uma 

diluição 1:30 (1 mL de sobrenadante e 30 mL de água destilada) para 

determinação da concentração de silício remanescente na solução. Da solução 

diluída, coletou-se uma alíquota de 10 mL e a partir desse ponto seguiu-se 

metodologia proposta por Korndörfer et al. (2004). 

 Fósforo remanescente e silício remanescente no mesm o extrato – 

Da solução estoque de silício (500 mg.L-1) coletou-se 120 mL e diluiu-se em 800 

mL de água destilada, em balão volumétrico de 1000 mL,  promovendo agitação 

manual. Adicionou-se 60 mL de solução estoque de fósforo de concentração 

1000 mg.L-1, agitou-se e completou-se o volume para 1000 mL. Essa solução 

apresentou uma concentração de 60 mg.L-1 de silício e 60 mg.L-1 de fósforo. 

Coletou-se um volume de 50 cm3 de solo seco e peneirado, em frascos de 

plástico e adicionou-se 50 mL de solução de 60 mg.L-1  de silício e fósforo. 

Procedeu-se uma agitação por 1 hora em agitador circular a 180 rpm. Depois de 

16 horas (no dia seguinte) realizou-se uma diluição 1:30 (1 mL de sobrenadante 

e 30 mL de água destilada) para determinação da concentração de silício 
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remanescente na solução. Da solução diluída, coletou-se uma alíquota de 10 

mL e a partir desse ponto seguiu-se metodologia proposta por Korndörfer et al. 

(2004). Para a determinação do fósforo remanescente foi utilizada a 

metodologia proposta por Alvarez et al. (2000). 

 

 

4.2.4 Análises Estatísticas 

 

 As variáveis estudadas foram submetidas a análises de variância, 

utilizando o programa de análises estatísticas SISVAR (FERREIRA, 2000). 

Quando significativo, as médias foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de 

significância. Na comparação das três doses de fósforo estudadas foram 

realizadas análises de regressão. 

 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

 Os resultados das análises de variância dos dados estão dispostos nos 

anexos. Fósforo remanescente (anexo G); silício remanescente (anexo H); 

determinação do fósforo remanescente no mesmo extrato de silício 

remanescente (anexo I); determinação de silício remanescente no mesmo 

extrato de fósforo remanescente (anexo J). 

 A tabela 5 fornece os resultados das análises de fósforo remanescente, 

relacionando os dez solos com duas fontes de silício mais a testemunha sem 

silício. Observa-se que entre os solos pesquisados, os teores de fósforo 

remanescente são maiores naqueles com menor Fator Capacidade de Fósforo 

(FCP), obviamente os solos mais arenosos (solo 3, RQo; solo 4, PVd) fixaram 

menos fósforo da solução de 60 mg.L-1 (Valladares et al., 2003). Dentre os solos 

com maior poder de fixação, dois se destacam, o solo 5 (CXd) eo solo 7 (LVdf) 

(Moreira, 2006). É interessante notar que apesar de não serem os solos mais 

argilosos, esses solos apresentaram um poder de fixação de fósforo muito alto, 

maior até que os solos mais argilosos (solo 8, LVd; solo 9, CXd; solo 10, LVd), 

indicando que realmente para a determinação do FCP do solo é tão importante 

a qualidade dos minerais de argila quanto própria quantidade de argila existente 
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(Novais, et al., 2007). Alves & Lavorenti (2004) ainda afirmam que o fósforo 

remanescente apresenta bom desempenho em estrtificar solos quanto ao Fator 

Capacidade de Fósforo. 

 A análise de fósforo remanescente também contemplou o teste de duas 

fontes de silício, com a finalidade de avaliar o papel do silício no deslocamento 

de fósforo adsorvido para a solução (tabela 5). Observou-se, nesse caso que 

não houve diferença significativa entre os tratamentos que levaram silício 

(Wollastonita e silicato de cálcio e magnésio) e a testemunha sem silício com 

relação à media dos dez solos estudados. No entanto, obteve-se resultados 

significativos pontuais em alguns solos. O solo 4 (PVd) obteve resultado 

significativo  no tratamento com a fonte wollastonita, na prática isso significa que 

com o uso da wollastonita, houve menor fixação de fósforo no solo com 

presença da solução de 60 mg.L-1 de fósforo. O solo 5 (CXd), com alto poder de 

fixação de fósforo, obteve resposta à aplicação das duas fontes de silício 

estudadas, que não se diferenciaram entre si. O mesmo aconteceu com o solo 

10 (LVd), onde as duas fontes de silício se destacaram em relação à 

testemunha. O interessante é que esses solos apresentam características bem 

diferentes no poder de fixação de fósforo. Outro solo em destaque, solo 7 (LVdf) 

apresenta uma característica muito semelhante ao solo 5 (CXd), que é o alto 

poder de fixação de fósforo, também respondeu positivamente à aplicação de 

silicato, porém os resultados só se destacaram para o silicato de cálcio e 

magnésio (Prado & Fernandes, 2001). Analisando esses dois solos, parece que 

solos que apresentam alto poder de fixação respondem bem à aplicação de 

silicatos com o intuito de diminuir esse poder.  Pozza et al. (2007) concluiu que  

a prévia aplicação de silício seguida da aplicação da mesma concentração 

molar de fosfato reduz em 40,9% a adsorção de fosfato à gibbsita. Carvalho et 

al. (2000; 2001) trabalhando com silício e fósforo em eucalípto chegou a 

conclusão de que os solos menos intemperizados  a ação do silício na 

dessorção do fósforo é mais evidente do que em solos mais intemperizados. 

 Um solo apresentou valores negativos à aplicação de silicatos, o solo 9 

(CXd) que tem a característica de apresentar alta CTC e também alta 

capacidade produtiva, respondeu negativamente à aplicação de silicato com a 

intenção de diminuir a fixação de fósforo.  Nesse solo a testemunha apresentou 

teores mais significativos do que os tratamentos com silicato. 
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Tabela 5. Resultados de fósforo remanescente em dez solos com duas fontes 

de silício e a testemunha sem silício. 
 

Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 ------------------------------------Fósforo remanescente mg.dm-3--------------------------------                                                                                                           

1 - LVdf 15,27 a E 14,81 a F 14,37 a E 14,82 F 
2 - LVdf 18,56 a D 17,98 a D 18,81 a D 18,45 D 
3 - RQo  41,65 a A 42,33 a A 41,92 a A 41,97 A 
4 - PVd 25,54 b B 26,52 a B 25,39 b B 25,82 B 
5 - CXd 5,56 b F 6,69 a G 6,98 a G 6,41 G 
6 - LVdf 14,85 a E 15,66 a EF 12,64 b F 14,38 F 
7 - LVdf 4,07 b G 3,02 c H 6,55 a G 4,55 H 
8 - LVd 23,63 a C 23,59 a C 24,32 a BC 23,84 C 
9 - CXd 18,18 a D 16,68 b E 15,40 c E 16,75 E 
10 - LVd 22,38 b C 23,70 a C 23,40 a C 23,16 C 

Médias 18,97 a  19,10 a  18,98 a  
 
 

  

DMS (linha) = 0,93 DMS (coluna) =1,26  NMS = 0,05 CV = 5,07% 
DMS da média (linha) = 0,29 DMS da média (coluna) = 0,73 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

  

 Observando a tabela 6, nota-se que quando houve a interação fontes de 

silício com doses de fósforo, apenas o tratamento que ausente de fósforo 

respondeu significativamente à adição de silicatos. Nessa análise o silicato de 

cálcio e magnésio se sobressaiu em relação à testemunha (sem silício). Esse 

resultado vem reforçar que o fósforo é mais sensível à capacidade de adsorção 

do solo do que o silício. 

 Nas análise de regressão estudadas (figura 1), aplicadas aos níveis de 

adubação de fósforo, observou –se uma significância apenas no tratamento que 

não levou silício. Ou seja, conforme aumentou-se a dose de fosfato aplicado, os 

teores de fósforo remanescente também subiram. No entanto, nos tratamentos 

que receberam silicatos, não houve uma relação direta entre os aumentos de 

doses de fósforo e os teores de fósforo remanescente obtidos. 

 
 
Tabela 6. Resultados de fósforo remanescente em duas doses de silício e uma 

testemunha sem silício com três diferentes doses de fósforo 
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Fontes de Silício 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Média 

00 75 150 
-----------------------Fósforo Remanescente – mg.dm-3-------------------------- 

Testemunha 18,59 b  18,99 a  19,33 a  18,97 a 
Wollastonita 18,97 ab  19,18 a  19,14 a  19,10 a 

Silicato de Ca e Mg 19,15 a  18,78 a  18,99 a  18,98 a 
DMS = 0,51 DMS (média) = 0,29   NMS= 0,05 CV= 5,07% 

* médias seguidas pela mesma letra (coluna) não se diferenciam estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5% de significância  
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**Significativo a 1% 

 
Figura 1. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de fósforo remanescente 

nas fontes de silício estudadas. 
 
 
 A tabela 7, ainda apresenta os teores de fósforo remanescente nos dez 

solos em relação às doses de fósforo aplicadas, com destaque para os solos 3 

(RQo) e 4 (PVd), com menor fixação de fósforo e os solos 5 (CXd) e 7 (LVdf), 

com maior fixação de fósforo, em qualquer uma das doses aplicadas. 

 A figura 2, também apresenta uma análise de regressão com as 

crescentes doses de fósforo aplicadas aos solos. Pode-se constatar que apenas 

três solos (solo 2, LVdf; solo 3, RQo; solo 8, LVd) apresentaram correlações 

significativas a 1% em relação às doses de fósforo aplicadas com os teores de 

fósforo remanescente determinados, indicando também que as doses aplicadas 
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são insuficientes para incrementar os valores de fósforo remanescente, dados  a 

alta concentração de fósforo da solução (60 mg.L-1). 

 
 
 
 
 
Tabela 7. Resultados de fósforo remanescente em dez solos com três diferentes 

doses de fósforo 
 
Tipo de 

Solo 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 

00 75 150 

 
----------------------------------------Fósforo remanescente mg.dm-3------------------------------

----                                                                                                           
1 - LVdf 14,81 e  15,08 f  14,56 f  14,82 f 
2 - LVdf 17,36 d  19,03 d  18,95 d  18,45 d 
3 - RQo  41,35 a  41,65 a  42,91 a  41,97 a 
4 - PVd 25,72 b  25,48 b  26,25 b  25,82 b 
5 - CXd 6,31 f  6,36 g  6,56 g  6,41 g 
6 - LVdf 15,36 e  13,84 f  13,94 f  14,38 f 
7 - LVdf 5,17 f  4,16 h  4,33 h  4,55 h 
8 - LVd 23,45 c  23,99 c  24,09 c  23,84 c 
9 - CXd 16,81 d  16,80 e  16,64 e  16,75 e 
10 - LVd 22,74 c  23,46 c  23,28 c  23,16 c 

             
 DMS = 1,26 NMS = 0,05 CV = 5,07% 
 DMS da média = 0,73 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula não se diferenciam estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de significância 
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 **Significativo a 1% 
 
Figura 2. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de fósforo remanescente, 

nos solos estudados 
 O trabalho proposto também procurou analisar os valores de silício 

remanescente, em uma análise semelhante à do fósforo remanescente, para 
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observar se o comportamento do silício é semelhante ao do fósforo. Pelos 

dados da tabela 8, pode-se observar que o silício tem menor afinidade com os 

sítios de adsorção do que o fósforo (Pozza et al., 2007; Carvalho et al., 2000). 

Observou-se que a faixa de silício remanescente ficou entre 30 e 40 mg.L-1 na 

maioria dos solos, sendo menos sensível ao teor de argila do que o fósforo.  O 

solo 6 (LVdf) e o 4 (PVd) se destacaram com menor adsorção de silício, tanto na 

testemunha quanto na aplicação de wollastonita e silicato de cálcio e magnésio. 

O solo 6 (LVdf), possivelmente por apresentar um teor de bases mais alto em 

comparação aos outros  e consequentemente um nível de acidez mais baixo, 

fatores que dificultaram a adsorção de silício. No caso do solo 4 (PVd), por ser 

um argissolo, é provável que tenha influenciado o fato de ser menos 

intemperizado do que a maioria dos solos estudados (Latossolos) (Carvalho et 

al., 2001). Quando comparadas as fontes de silicatos, observou-se que na 

média geral dos solos estudados não houve diferença significativa entre os 

tratamentos que receberam silicatos com a testemunha, porém, em alguns solos 

a diferença foi significativa. O solo 3 (RQo), teve menor valor de silício 

remanescente no tratamento com silicato de cálcio e magnésio. Também o solo 

7 (LVdf) e o solo 9 (CXd) obtiveram resultado semelhante, mas com a fonte 

wollastonita. No solo 10 (LVd), as duas fontes tiveram resultado de silício 

remanescente menores do que sem silício. O único solo que obteve 

significativamente maior quantidade de silício remanescente quando da 

utilização de silicatos em comparação com a testemunha foi o solo 8 (LVd). 

Esses resultados indicam que pode haver algum erro metodológico em algum 

ponto do processo. Os solos 8 (LVd) e 10 (LVd) são muito semelhantes e os 

seus resultados de silício remanescentes adquiriram rumos bem diferentes. 

Mas, analisando o contexto, de certa forma a maioria dos solos com efeitos 

significativos para silício remanescente apontam para uma situação em que 

quando foi adicionado silicato ao solo, menor foi o teor de silício remanescente. 

Com certeza há a necessidade de mais pesquisas, agora contemplando 

diferentes doses de silício, para se observar se há realmente uma relação direta 

de adubação silicatada com adsorção de silício no solo. 

 
 
Tabela 8. Resultados de silício remanescente em dez solos com duas fontes de 

silício e a testemunha sem silício. 
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Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 ------------------------------------Silício remanescente mg.dm-3--------------------------------                                                                                 

1 - LVdf 27,17 a C 29,62 a C 27,31 a EF 28,03 G 
2 - LVdf 31,59 a BC 32,44 a BC 34,03 a CD 32,69 F 
3 - RQo  30,39 a BC 29,23 a C 25,40 b F 28,34 G 
4 - PVd 39,87 a A 42,27 a A 41,74 a A 41,29 AB 
5 - CXd 30,03 a BC 33,36 a BC 30,11 a DE 31,17 F 
6 - LVdf 41,80 a A 42,04 a A 44,66 a A 42,84 A 
7 - LVdf 34,44 a B 30,44 b C 35,78 a C 33,55 EF 
8 - LVd 32,79 b B 36,60 a B 37,10 a BC 35,50 DE 
9 - CXd 39,18 a A 35,75 b B 41,18 a AB 38,71 BC 
10 - LVd 40,26 a A 36,25 b B 36,77 b BC 37,76 CD 

Médias 34,75  a 34,80 a  35,41 a   
 

  

DMS (linha) = 3,41 DMS (coluna) = 4,61  NMS = 0,05 CV = 10,11% 
DMS da média (linha) = 1,08 DMS da média (coluna) = 2,66 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 
 
 Analisando-se os dados da tabela 9, observou-se que a relação entre 

fontes de silício e doses de fósforo não tem efeito significativo sobre os teores 

de silício remanescente encontrados. No entanto, analisando a figura 3, 

observa-se a análise de regressão significativa (teste t) para todos os 

tratamentos, indicando que doses crescentes de fósforo aplicados ao solo pode 

correlacionar-se com teores de silício remanescente. 

 
Tabela 9. Resultados de silício remanescente em duas doses de silício e uma                      

testemunha sem silício com três diferentes doses de fósforo 
  

Fontes de Silício 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Média 

00 75 150 
---------------------- Silício Remanescente – mg.dm-3-------------------------- 

Testemunha 33,35 a  35,40 a  35,51 a  34,75 a 
Wollastonita 32,93 a  35,32 a  36,15 a  34,80 a 

Silicato de Ca e Mg 34,30 a  34,89 a  37,04 a  35,41 a 
DMS = 1,87 DMS (média) = 1,08   NMS=0,05  CV= 10,11% 

* médias seguidas pela mesma letra (coluna) não se diferenciam estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5% de significância  
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**Significativo a 1% 

 
Figura 3. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de silício remanescente nas 

fontes de silício estudadas 
 
 
 Ainda procurou-se analisar os teores de silício remanescentes dos dez 

solos nas três doses de fósforo utilizadas (tabela 10). Nas três doses de fósforo 

os solos com menor adsorção de silício da solução de 60 mg.L-1 foram os 

solos 4 (Pvd) e 6 (LVdf). Quando se analisou as doses crescentes de fósforo 

em cada solo (figura 4), verificou-se que os solos 2 (LVdf); 7 (LVdf); 9 (CXd); 10 

(LVd) e também a média dos dez solos apresentaram significância a 1%, pelo 

teste “t” nas análises de regressão linear. Podemos constatar, dessa forma, 

que as doses crescentes de fósforo tiveram efeito positivo diminuição de 

adsorção de silício, nesses solos (Pozza et al., 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
Tabela 10. Resultados de silício remanescente em dez solos com três diferentes 

doses de fósforo 
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Tipo de 
Solo 

Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 
00 75 150 

 ----------------------------------------Silício remanescente mg.dm-3--------------------------------
--                                                                                    

1 - LVdf 27,17  d 27,79  d 29,14  f 28,03 g 
2 - LVdf 29,09  d 34,67  bc 34,30  de 32,69 f 
3 - RQo  27,95  d 28,07  d 29,00  f 28,34 g 
4 - PVd 41,13  a 41,23  a 41,52  ab 41,29 ab 
5 - CXd 31,32  cd 31,18  cd 31,00  ef 31,17 f 
6 - LVdf 41,25  a 42,46  a 44,79  a 42,84 a 
7 - LVdf 31,18  cd 34,19  bc 35,29  de 33,55 ef 
8 - LVd 34,57  bc 35,97  b 35,95  cd 35,50 de 
9 - CXd 36,38  b 38,52  ab 41,21  ab 38,71 bc 
10 - LVd 35,22  bc 37,95  ab 40,10  bc 37,76 cd 

             
 DMS = 4,61 NMS = 0,05 CV = 10,11% 
 DMS da média = 2,66 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula não se diferenciam estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de significância 
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**Significativo a 1% 
 

Figura 4. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de silício remanescente, 
nos solos estudados 

 
 Na determinação do fósforo remanescente associado ao silício no mesmo 

extrato (tabela 11), obteve-se como destaque, os solos 3 (RQo) e 4 (PVd), 
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menores teores de argila (menor FCP), como era de se esperar. Os resultados, 

na comparação entre os solos, não são muito diferentes daqueles obtidos com o 

fósforo remanescente sozinho. Contudo, os teores de fósforo remanescente 

quando associado ao silício foram maiores em todos os solos, do que os teores 

de fósforo remanescente sozinho. Esses resultados indicam que na presença de 

silício, o fósforo esteve mais disponível do que na ausência deste, situação 

relatada por alguns pesquisadores que descobriram efeitos significativos na 

competição de fósforo e silício pelos mesmos sítios de adsorção (Pozza et al., 

2007; Leite, 1997; Carvaho et al., 2001) . Na comparação feita entre as fontes 

de silício, verifica-se que o solo 4 (PVd) respondeu significativamente à adição 

de silicato ao solo na forma de wollastonita e silicato de cálcio e magnésio. O 

solo 9 (CXd) apresentou efeito contrário, sendo que a testemunha se sobressaiu 

sobre os tratamentos que receberam silício. 

 
Tabela 11. Resultados de fósforo remanescente determinado no mesmo extrato 

de silício remanescente, em dez de solos com duas fontes de silício e 
a testemunha sem silício. 

 

Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 ------------------------------------Fósforo remanescente mg.dm-3--------------------------------                                                                                                           

1 - LVdf 29,40 a D 28,65 a E 28,26 a E 28,77 E 
2 - LVdf 32,25 a C 32,49 a D 32,86 a D 32,53 D 
3 - RQo  52,59 a A 53,11 a A 52,43 a A 52,71 A 
4 - PVd 39,22 b B 41,48 a B 41,51 a B 40,74 B 
5 - CXd 13,25 a F 13,76 a H 12,72 a G 13,24 H 
6 - LVdf 25,81 a E 26,15 a F 26,37 a E 26,11 F 
7 - LVdf 24,60 a E 23,23 a G 23,58 a F 23,80 G 
8 - LVd 37,90 a B 38,22 a C 37,83 a C 37,98 C 
9 - CXd 25,16 a E 22,81 b G 23,19 b F 23,72 G 
10 - LVd 37,08 a B 37,06 a C 36,40 a C 36,85 C 

Médias 31,73 a  31,70 a  31,51 a  
 
   

DMS (linha) = 1,70 DMS (coluna) = 2,30 NMS = 0,05 CV = 5,57% 
DMS da média (linha) = 0,54 DMS da média (coluna) = 1,33 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

Verifica-se, também que analisando-se as fontes de silício dentro das 

doses de fósforo (tabela 12), não houve efeito significativo para os teores de 

fósforo remanescente associados ao silício, provavelmente porque essas 

doses são consideradas pequenas em virtude da capacidade de adsorção dos 
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solos. Com relação às crescentes doses de fósforo aplicadas, nota-se que a 

testemunha e o tratamento com wollastonita apresentaram efeito significativo 

pelo teste “t” a 1%. O silicato de cálcio e magnésio, somente a 5%. Essa 

observação indica que alguma relação tem as doses de fósforo com sua 

adsorção também na presença de silício em solução (figura 5). 

 
Tabela 12. Resultados de fósforo remanescente determinado no mesmo 

extrato de silício remanescente, em duas doses de silício e uma 
testemunha sem silício com três diferentes doses de fósforo 

  

Fontes de Silício 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Média 

00 75 150 
-----------------------Fósforo Remanescente – mg.dm-3-------------------------- 

Testemunha 31,10 a  31,55 a  32,53 a  31,73 a 
Wollastonita 31,01 a  31,63 a  32,45 a  31,70 a 

Silicato de Ca e Mg 31,03 a  31,46 a  32,05 a  31,51 a 
DMS = 0,93 DMS (média) = 0,54   NMS= 0,05 CV= 5,57%  

* médias seguidas pela mesma letra (coluna) não se diferenciam estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5% de significância  
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**Significativo a 1% 
 

Figura 5. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de fósforo remanescente, 
determinado no mesmo extrato do silício, nos solos estudados 

 
 Na análise dos dez solos com as doses de fósforo individualmente (tabela 

13), observa-se que sempre o destaque de menor adsorção de fósforo são os 

solos 3 (RQo) e 4(RQo). Com a característica de maior adsorção, os solos 

5(CXd) e 7 (LVdf). Contudo, é interessante lembrar que todos os solos tiveram 

sua adsorção de fósforo diminuída quando da presença de silício em solução, 
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porém no solo 7 (LVdf) esse efeito foi surpreendente (Pozza et al., 2007). 

Observando os teores de fósforo remanescente sem e com a presença de 

silício, nota-se que houve um aumento considerável de fósforo na solução 

quando da presença de silício. Já, o solo 5 (CXd) que apresentou teores 

parecidos de fósforo remanescente ao solo 7 (LVdf), não apresentou o mesmo 

incremento quando o silício esteve presente. Pode-se constatar então, que solos 

tem a tendência de se comportar diferentemente à presença de silício para 

deslocamento de fósforo. A figura 6, demonstra ainda que os solos 4 (PVd); 6 

(LVdf) e a média dos solos apresentaram uma correlação significativa entre os 

teores de fósforo remanescentes e as doses de fósforo aplicadas.  

 
Tabela 13. Resultados de fósforo remanescente determinado no mesmo extrato 

de     silício remanescente em dez solos com três diferentes doses 
de fósforo 

 
Tipo de 

Solo 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 

00 75 150 

 
----------------------------------------Fósforo remanescente mg.dm-3------------------------------

----                                                                                                           
1 - LVdf 27,85  e 29,52  e 28,94  e 28,77 e 
2 - LVdf 32,19  d 32,03  d 33,37  d 32,53 d 
3 - RQo  52,27  a 52,50  a 53,35  a 52,71 a 
4 - PVd 39,74  b 40,52  b 41,96  b 40,74 b 
5 - CXd 12,93  g 12,79  h 14,01  h 13,24 h 
6 - LVdf 24,70  f 26,66  f 26,97  ef 26,11 f 
7 - LVdf 23,81  f 22,74  g 24,86  fg 23,80 g 
8 - LVd 36,98  c 38,33  bc 38,63  c 37,98 c 
9 - CXd 23,66  f 23,54  g 23,97  g 23,72 g 
10 - LVd 36,34  c 36,84  c 37,36  c 36,85 c 

             
 DMS = 2,30 NMS = 0,05 CV = 5,57% 
 DMS da média = 0,54 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula não se diferenciam estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de significância 
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**Significativo a 1% 
 

Figura 6. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de fósforo remanescente 
determinado no mesmo extrato de silício remanescente em dez solos 

 

 A tabela 14 demonstra os teores de silício remanescente associado ao 
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fósforo, onde procurou-se analisar a relação entre os solos e as fontes de silício 

estudadas. Observou-se que o solo 3 (RQo) se destacou na quantidade de 

silício determinada no extrato que esteve em contato com o solo. É interessante 

notar que no solo 3 (RQo) apresentou um valor de silício determinado bem 

próximo ou até mesmo maior do que  da solução inicial (60 mg.dm-3), sugerindo 

realmente que os sítios de adsorção tem menos afinidade com o silício do que 

com o fósforo, ou até mesmo parte do silício pode ter sido deslocado pelo 

fósforo em solução. De um modo geral, todos os solos estudados apresentaram 

os teores de silício altos nesse extrato combinado, comparados aos teores de 

fósforo no mesmo extrato. Entre as fontes de silício estudadas, o silicato de 

cálcio e magnésio se destacou da wollastonita e da testemunha no solo 2 

(LVdf). No solo 7 (LVdf) destaque para a wollastonita em relação à testemunha. 

No solo 8 (LVd) e na média dos solos,  o destaque foi pra o silicato de cálcio 

magnésio em relação à testemunha. Todos com efeito na menor adsorção de 

silício. 

 
Tabela 14. Resultados de silício remanescente determinado no mesmo extrato 

de fósforo remanescente, em dez solos com duas fontes de silício 
e a testemunha sem silício. 

 

Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 ------------------------------------Silício remanescente mg.dm-3 -------------------------------                                  

1 - LVdf 48,46 a CD 45,46 a CDE 47,58 a DE 47,17 C 
2 - LVdf 50,86 b BC 54,14 b B 57,79 a AB 54,26 B 
3 - RQo  60,88 a A 59,88 a A 61,66 a A 60,81 A 
4 - PVd 54,64 a B 54,36 a B 53,55 a BC 54,18 B 
5 - CXd 44,71 a DE 47,68 a C 44,62 a EF 45,67 CD 
6 - LVdf 44,82 a DE 41,58 a DEF 43,03 a EFG 43,14 D 
7 - LVdf 37,30 b G 41,52 a DEF 40,56 ab FG 39,79 E 
8 - LVd 43,48 b EF 46,07 ab CD 49,33 a CD 46,29 C 
9 - CXd 40,08 a FG 37,21 a F 39,68 a G 38,99 E 
10 - LVd 

40,76 a 
EF
G 

41,30 a EF 39,11 a G 40,39 E 

Médias 46,60 b  46,92 ab  47,69 a  
 
 

  

DMS (linha) = 3,38 DMS (coluna) = 4,58 NMS = 0,05 CV = 7,46% 
DMS da média (linha) = 1,07 DMS da média (coluna) = 2,64 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 Na comparação entre as várias fontes de silício dentro dos níveis de 
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fósforo aplicados (tabela 15), houve o destaque do silicato de cálcio e 

magnésio em relação à wollastonita, no tratamento sem fosfato, e em relação à 

testemunha na média dos tratamentos. Na análise de regressão realizada com 

as crescentes doses de fosfato, observou-se efeito significativo pelo teste “t” 

apenas no tratamento com silicato de cálcio e magnésio, mesmo assim o efeito 

foi no sentido inverso à aplicação de fósforo, ou seja, quanto mais fósforo 

aplicado menor a quantidade de silício remanescente (figura 7). 

 
Tabela 15. Resultados de silício remanescente determinado no mesmo extrato 

de fósforo remanescente, em duas doses de silício e uma 
testemunha sem silício com três diferentes doses de fósforo 

 

Fontes de Silício 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Média 

00 75 150 
-----------------------Silício remanescente – mg.dm-3-------------------------- 

Testemunha 47,39 ab  46,24 a  46,16 a  46,60 b 
Wollastonita 47,04 b  46,40 a  47,32 a  46,92 ab 

Silicato de Ca e Mg 49,01 a  47,25 a  46,81 a  47,69 a 
DMS = 1,85 DMS (média) = 1,07   NMS= 0,05 CV= 7,46% 

* médias seguidas pela mesma letra (coluna) não se diferenciam estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5% de significância  
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          **Significativo a 1% 
 
Figura 7.  Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de silício remanescente, 

determinado no mesmo extrato do fósforo remanescente, nas 
fontes de silício adicionadas 

 
 Na análise de silício remanescente considerando os dez solos e as 

doses de fósforo individualmente (tabela 16), observa-se que o solo 3 (RQo) se 
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destacou, apresentando até um valor maior do que a concentração da solução 

(60 mg.L-1). É interessante notar que alguns solos: 7 (LVdf); 8 (LVd); 9 (CXd); 

10 (LVd) apresentaram pouca diferença entre o silício remanescente sozinho 

(tabela 6), do silício remanescente associado com o fósforo, já em outros solos 

1 (LVdf); 2 (LVdf); 3 (RQo); 4 (PVd); 5 (CXd), essa diferença já foi bem maior. 

Provavelmente algumas características intrínsecas aos solos tenha 

influenciado nesse diferente comportamento, como: maior poder tampão, no 

caso dos solos 8 (LVd); 9 (CXd); 10 (LVd), menor teor de argila, nos casos dos 

solos 3 (RQo); 4 (PVd); 5 (CXd) e até mesmo alguma possível característica 

não relacionada nesse estudo. Ainda, analisando as crescentes doses de 

fósforo pela regressão linear (figura 8), notou-se que apenas o solo 6 (LVdf) 

apresentou significância pelos teste “t”, ainda assim com uma regressão 

negativa, onde aumentando-se a dose de fosfato, diminuiu-se a quantidade de 

silício rermanescente na solução. Efeito que carece de mais estudos, já que a 

maioria dos solos não apresentou significância para esse fato, mesmo porque 

as doses de fosfato crescentes são muito pequenas quando comparadas à 

capacidade de adsorção dos solos. 

Tabela 16. Resultados de silício remanescente determinado no mesmo extrato 
de      fósforo remanescente, em dez solos com três diferentes doses 
de fósforo 

 
Tipo de 

Solo 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 

00 75 150 

 
--------------------------------------- Silício remanescente mg.dm-3--------------------------------

--                                                                                                           
1 - LVdf 48,24  c 46,71  c 46,55  c 47,17 c 
2 - LVdf 54,20  b 54,30  b 54,29  b 54,26 b 
3 - RQo  60,57  a 60,85  a 61,01  a 60,81 a 
4 - PVd 54,89  b 53,17  b 54,48  b 54,18 b 
5 - CXd 46,65  c 45,08  c 45,27  cd 45,67 cd 
6 - LVdf 45,64  c 42,18  cd 41,61  de 43,14 d 
7 - LVdf 40,13  d 39,99  d 39,26  e 39,79 e 
8 - LVd 46,72  c 45,70  c 46,46  c 46,29 c 
9 - CXd 40,25  d 38,06  d 38,66  e 38,99 e 
10 - LVd 40,87  d 40,25  d 40,05  e 40,39 e 

             
 DMS = 4,58 NMS = 0,05 CV = 7,46% 
 DMS da média = 2,64 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula não se diferenciam estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de significância 
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Solo 1 - LVdf
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Solo 3 - RQo
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Solo 4 - PVd
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Solo 5 - CXd
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Solo 6 - LVdf

y = -0,0269x + 45,158

R2 = 0,8537**
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Solo 7 - LVdf

y = -0,0058x + 40,228

R2 = 0,8671

35

40

45

50

55

60

65

0 50 100 150

Solo 8 - LVd
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Solo 9 - CXd
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Solo 10 - LVd
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** Significativo a 1% 
 

Figura 8. Efeito das doses de P2O5 sobre os teores de silício remanescente, 
determinado no mesmo extrato de fósforo remanescente nos dez 
solos estudados 

 Constata-se ainda pela tabela 17, que em função das fontes de silício, 

os solos 10 (LVd) e 6 (LVdf) se destacaram apresentando maior concentração 
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de fósforo determinado pelo extrator RTA.  

 Também no solo 6 (LVdf) observa-se que as fontes silicatadas se 

diferenciaram estatísticamente da testemunha na extração de fósforo com 

RTA. Também no solo 9 (CXd) houve diferença significativa, mas com 

destaque para o silicato de cálcio e magnésio em relação à testemunha. Por 

fim, no solo 10 (LVd) o tratamento com silicato de cálcio e magnésio 

apresentou diferença significativa em relação aos outros dois tratamentos 

estudados. Nos outros solos não se observou diferença significativa entre os 

tratamentos com fontes de silício e a testemunha. 

 
 
Tabela 17. Teores de fósforo extraído com Resina Trocadora de Ânions em dez 

solos em função da aplicação de silicatos 
 

Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 
------------------------------------------- Fósforo no solo - mg dm-3----------------------------------

----                                                                                                         
1 - LVdf 3,78 a F 3,39 a F 4,27 a E 3,82 FG 
2 - LVdf 9,14 a DE 8,37 a E 9,63 a D 9,05 E 
3 - RQo  7,87 a E 7,84 a E 7,88 a D 7,87 E 
4 - PVd 3,94 a F 4,10 a F 4,21 a E 4,08 F 
5 - CXd 2,79 a F 2,38 a F 1,83 a E 2,33 H 
6 - LVdf 16,79 b B 19,22 a B 18,66 a B 18,22 B 
7 - LVdf 2,08 a F 2,90 a F 2,53 a E 2,50 GH 
8 - LVd 13,03 a C 13,38 a C 13,03 a C 13,14 C 
9 - CXd 10,42 b D 10,90 ab D 12,28 a C 11,20 D 
10 - LVd 31,10 b A 30,22 b A 33,14 a A 31,48 A 

Médias 10,09 b  10,27 ab  10,74 a     
DMS (linha) = 1,81 DMS (coluna) = 2,45 NMS = 0,05 CV = 18,14% 
DMS da média (linha) = 0,57 DMS da média (coluna) = 1,41 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 
 
 
 Também foram estudados as diferentes fontes de silício com os extrator 

Mehlich-1 (tabela 18). Observa-se que entre os solos pesquisados, os solos 9 

(Cxd), 10 (LVd) e 3 (RQo) se destacaram apresentando maior extração de 

fósforo por esse extrator.  

 Com relação às fontes de silício, houve um destaque do silicato de cálcio 

e magnésio em relação à testemunha no solo 8 (LVd). E também no solo 9 

(CXd) o silicato de cálcio e magnésio se destacou dos outros tratamentos. 
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Nesses solos o silicato de cálcio e magnésio parece ter contribuído para 

liberação de fósforo quantificado pelo extrator Mehlich-1 , porém nos outros 

solos estudados assim como na média deles não houve diferença significativa 

entre os tratamentos com ou sem silicatos. 

 

Tabela 18. Teores de fósforo extraído com Mehlich-1 em dez solos em função 
da aplicação de silicatos 

 

Tipo de 
Solo 

Fontes de Silício 
Médias 

Testemunha Wollastonita 
Silicato de Cálcio e 

Magnésio 

 
------------------------------------------- Fósforo no solo - mg dm-3----------------------------------

----                                                                                                         
1 - LVdf 0,81 a F 0,68 a G 0,88 a FG 0,79 G 
2 - LVdf 1,56 a DE 1,36 a F 1,33 a F 1,42 F 
3 - RQo  4,36 a B 4,44 a C 4,08 a C 4,29 C 
4 - PVd 1,08 a EF 1,15 a FG 1,35 a F 1,19 F 
5 - CXd 0,70 a F 0,65 a G 0,50 a G 0,62 G 
6 - LVdf 1,98 a CD 1,97 a E 2,17 a E 2,04 E 
7 - LVdf 0,69 a F 0,75 a G 0,60 a G 0,68 G 
8 - LVd 2,40 b C 2,63 ab D 2,86 a D 2,63 D 
9 - CXd 5,21 b A 5,79 a A 5,68 a A 5,56 A 
10 - LVd 4,95 a A 5,07 a B 4,72 a B 4,91 B 

Médias 2,37 a  2,45 a  2,42 a     
DMS (linha) = 0,39 DMS (coluna) = 0,53 NMS = 0,05 CV = 16,75% 
DMS da média (linha) = 0,12 DMS da média (coluna) = 0,30 
* médias seguidas pela mesma letra minúscula (linha) e maiúscula (coluna) não se diferenciam 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância 

  
 
 A tabela 19 ainda mostra os teores de silício analisados nos diferentes 

solos com relação às doses de fósforo aplicadas. Constatou-se que o solo 6 

(LVd) se destacou em todas as doses de fósforo estudadas, apresentando maior 

teor de silício disponível. Esse solo apresentou um alto teor inicial de bases com 

menor acidez, o que pode ter contribuído para esse resultado. O solo 3 (RQo) 

apresentou o menor teor de silício disponível nas doses de fósforo pesquisadas. 

Os solos de textura arenosa, caso do solo 3 (RQo), tendem a apresentar baixos 

teores de silício solúveis, pois neles prevalecem o mineral quartzo, que 

apresenta pouca capacidade de liberação desse elemento.  

Tabela 19 . Teores de silício em dez solos em função das doses de fósforo 

 
Tipo de 

Solo 
Doses de Fósforo – kg ha-1 P2O5 Médias 

00 75 150 
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--------------------------------------------Silício – mg dm-3----------------------------------------------

--                                                                                                        
1 - LVdf 11,60  b 9,44  b 8,76  b 9,93 b 
2 - LVdf 9,16  c 6,56  c 6,92  c 7,55 c 
3 - RQo  4,19  f 3,31  cd 2,71  g 3,40 f 
4 - PVd 9,86  c 6,40  f 6,22  cd 7,49 c 
5 - CXd 12,09  b 9,07  b 7,48  bc 9,55 b 
6 - LVdf 15,03  a 16,12  a 15,65  a 15,60 a 
7 - LVdf 11,79  b 7,15  c 5,08  de 8,00 c 
8 - LVd 5,85  de 3,53  ef 3,07  fg 4,15 ef 
9 - CXd 4,82  ef 4,93  de 4,39  ef 4,72 e 
10 - LVd 6,31  d 5,97  cd 5,37  de 5,88 d 

             
DMS = 1,48 NMS = 0,05 CV = 14,93 
DMS da média = 0,86 
* médias seguidas pela mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Tukey a 
5% de significância 

 

 Esse estudo demonstra que ainda há muito o que se discutir com 

relação ao comportamento de fósforo e silício em diferentes solos. Alguns 

trabalhos mostram que existe interação, mas outros não obtiveram resultados 

significativos com aplicação de silício com o intuito de liberar fósforo (Carneiro 

et al., 2006; Silva et al., 2003; Tokura et al., 2007; Prado & Fernandes, 2001; 

Carvalho, 2001; Marchezan et al., 2004 ). Pozza (2007), trabalhando com 

adsorção de vários ânions em gibbsita chegou à conclusão que a velocidade 

de adsorção é alta em solos tipicamente oxídicos, podendo o a adição de silício 

contribuir consideravelmente para maior eficiência da adubação fosfatada.  

 Os resultados da pesquisa mostram que quando o silício e o fósforo 

remanescente forma determinados no mesmo extrato, houve um competição 

acirrada entre esses dois elementos e o resultado é que a soma dos teores de 

silício e fósforo adsorvidos foram menores do que a adsorção desses 

elementos individualmente, mostrando que realmente o silício pode deslocar ou 

impedir a adsorção de fósforo e vice-versa.  Com certeza há a necessidade de 

mais pesquisas sobre o assunto, já que essa metodologia de análise pode 

conter algum erro, mas já expõe um caminho a ser seguido para se conseguir 

métodos para a quantificação de quanto de silício desloca fósforo e também 

quanto de fósforo pode deslocar silício. As análises de silício e fósforo 

remanescente mostram também a maior afinidade do fósforo pelos sítios de 

adsorção (Pozza, 2007), em alguns casos, observou-se um aumento da 

concentração de silício na solução em virtude da ação do fósforo. Contudo o 



88 
 

 

silício também ocupa seu espaço, e pode ser um instrumento eficaz a favor de 

melhorar a eficiência de adubações fosfatadas em solos com alto potencial de 

adsorção de fósforo (Carvalho et al., 2000). 

  Tanto as doses de fósforo com as de silício aplicadas ao solo nesse 

experimento são muito pequenas em relação à capacidade de adsorção do 

solo. Ao fazermos uma conta simples, considerando que todo o fósforo 

adicionado ao solo fosse adsorvido, constatamos por exemplo que se 

aplicarmos uma dose de 150 kh.ha-1 de P2O5 espera-se que um solo que 

apresente 20 mg.L-1 de fósforo remanescente, passe para 23,2 mg.L-1 no 

máximo, analisando por outro ângulo, seria necessário 46 kg.ha-1 de P2O5 para 

aumentar 1 mg.L-1 de fósforo remanescente no solo. Então, as doses de 

fósforo usadas no experimento se tornam modestas para verificar qualquer 

alteração no fósforo remanescente. A mesma análise é válida para o silício, 

onde seriam necessárias altas doses de silicato para se ter efeito no 

deslocamento de fósforo para a solução.  

Mesmo assim, os resultados apontam que a aplicação de silicatos com a 

finalidade de diminuir a adsorção de fósforo pode ser viável em solos de alta 

capacidade de adsorção de fosfato com a intenção de aumentar a eficiência da 

adubação fosfatada. 

 

 

4.4 Conclusão 

 

 Os solos estudados apresentaram variadas capacidades de adsorver 

fósforo e silício. O solo 5 (CXd) e 7 (LVd) foram os que mais apresentaram 

capacidade de adsorção de fósforo. Ainda solos semelhantes (mesma 

classificação) podem ter comportamento muito diferentes na adsorção de 

fósforo e silício.  

 O fósforo apresenta maior afinidade com os sítios de adsorção do que o 

silício 

 Apesar de maior afinidade do fósforo com os sítios de adsorção, o silício 

tem poder em diminuir a adsorção de fósforo. A recíproca também é 

verdadeira. 

 As técnicas de fósforo remanescente, silício remanescente, e silício mais 
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fósforo remanescente podem ser aliadas importantes na quantificação de 

sorção de fósforo e silício nos solos, porém merecem melhores estudos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 As técnicas de quantificação de fósforo e silício disponível realizadas em 

laboratório, assim como a determinação do Fator Capacidade de Fósforo pela 

análise do fósforo remanescente e também a utilização da técnica de silício 

remanescente e silício e fósforo remanescente na mesma solução, indicaram 
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que os solos pesquisados apresentaram diferentes comportamentos quanto à 

recuperação adsorção de fósforo e silício pelos extratores utilizados na análise 

do solo. Fósforo e silício competem pelos sítios de adsorção sendo que um tem 

o poder de deslocar o outro, contudo o fósforo é mais adsorvido nos sítios de 

adsorção do que o silício. 

 A presença de silicatos em alguns solos estudados aumentaram a 

produção de matéria seca do arroz, além do teor de silício disponível no solo, e 

também o acúmulo de silício pelas plantas de arroz. 

 A cultura do arroz respondeu às doses de fósforo pesquisadas (00, 75, 

150 kg.ha-1 de P2O5) obtendo-se correlações significativas de produção de 

matéria seca com relação as doses de fósforo aplicadas em todos os solos. 

 A utilização experimental das técnicas de silício remanescente e silício 

mais fósforo remanescente na mesma solução, podem ser importantes no 

auxílio da determinação do comportamento desses dois elementos nos solos. 

Os resultados alcançados podem ser o início da abertura de um caminho na 

análise do comportamento desses dois elementos nos solos. Há a necessidade 

agora de um estudo mais aprofundado dessas técnicas para a utilização em 

análises de rotina. Os resultados demonstram que o silício pode reduzir a 

fixação de fósforo no solo, ficando ainda a pergunta de quanto de silício deve 

ser aplicado ao solo para aumentar a eficiência da adubação fosfatada. 
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Anexo A - Quadro de análise de variância da matéria seca do arroz 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 3027,344128 336,371570 153,648 0,0000 

fonte de Si 2 29,125682 14,562841 6,652 0,0015 

dose de P 2 1531,177485 765,588743 349,707 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 19,687913 4,921978 2,248 0,0642 

solo*fonte de Si 18 55,156724 3,064262 1,400 0,1308 
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solo*dose de P 18 580,459337 32,247741 14,730 0,0000 

solo*fonte de Si*dose de P 36 85,836581 2,384349 1,089 0,3420 

erro 270 591,091550 2,189228   

total corrigido 359 5919,879400    

CV (%)  27,68    

média geral  5,3450000    

 

 
 
 
 
 
Anexo B - Quadro de análise de variância dos teores de fósforo acumulado nas 

folhas             de arroz. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 37,812111 4,201346 115,339 0,0000 

fonte de Si 2 0,733389 0,366694 10,067 0,0001 

dose de P 2 13,375056 6,687528 183,593 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 1,857722 0,103207 2,833 0,0001 

solo*fonte de Si 18 0,452111 0,113028 3,103 0,0161 

solo*dose de P 18 2,729389 0,151636 4,163 0,0000 

solo*fonte de Si*dose de P 36 2,731778 0,075883 2,083 0,0006 

erro 270 9,835000 0,036426   

total corrigido 359 69,526556    

CV (%)  13,22    

média geral  1,4438889    

 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo C - Quadro de análise de variância dos teores de fósforo extraído com 

mehlich no solo 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 1124,805217 124,978357 764,727 0,0000 

fonte de Si 2 0,326704 0,163352 1,000 0,3694 

dose de P 2 335,649127 167,824564 1026,897 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 1,301026 0,325257 1,990 0,0963 
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solo*fonte de Si 18 6,655757 0,369764 2,263 0,0028 

solo*dose de P 18 244,807984 13,600444 83,219 0,0000 

solo*fonte de Si*dose de P 36 16,978329 0,471620 2,886 0,0000 

erro 270 44,125775 0,163429   

total corrigido 359 1774,649920    

CV (%)  16,75    

média geral  2,4129722    

 

 
 
 
Anexo D - Quadro de análise de variância dos teores de fósforo extraído com 

resina no solo. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 26380,261769 2931,140197 828,635 0,0000 

fonte de Si 2 27,173522 13,586761 3,841 0,0227 

dose de P 2 7104,530352 3552,265176 1004,227 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 4,482357 1,120589 0,317 0,8666 

solo*fonte de Si 18 113,363312 6,297962 1,780 0,0275 

solo*dose de P 18 3017,168348 167,620464 47,386 0,0000 

solo*fonte de Si*dose de P 36 236,036693 6,556575 1,854 0,0033 

erro 270 955,074225 3,537312   

total corrigido 359 37838,090577    

CV (%)  18,14    

média geral  10,3694167    

 
 
 
 
Anexo E - Quadro de análise de variância dos teores de silício acumulado nas 

folhas       de arroz. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 7772,617534 863,624170 37,250 0,0000 

fonte de Si 2 715,844107 357,922054 154,438 0,0000 

dose de P 2 7518,132882 3759,066441 162,136 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 790,242754 43,902375 1,894 0,0165 

solo*fonte de Si 18 122,503196 30,625799 1,321 0,2624 

solo*dose de P 18 1978,362312 109,909017 4,741 0,0000 

solo*fonte de Si*dose de P 36 683,907393 18,997428 0,819 0,7605 

erro 270 6259,853975 23,184644   
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total corrigido 359 25841,464153    

CV (%)  33,80    

média geral  14,2446389    

 

 

 

 
Anexo F - Quadro de análise de variância dos teores de silício encontrados no 

solo. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 4106,978197 456,330911 351,979 0,0000 

fonte de Si 2 169,730627 84,865314 65,459 0,0000 

dose de P 2 402,481327 201,240664 155,222 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 27,811504 6,952876 5,363 0,0004 

solo*fonte de Si 18 66,147517 3,674862 2,835 0,0001 

solo*dose de P 18 294,867734 16,381541 12,635 0,0000 

solo*fonte de Si*dose de P 36 186,050834 5,168079 3,986 0,0000 

erro 270 350,047425 1,296472   

total corrigido 359 5604,115166    

CV (%)  14,93    

média geral  7,6266944    

 
 
 
 
 
 
 
Anexo G - Quadro de análise de variância dos teores de fósforo remanescente 

encontrados no solo. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 36945,517388 4105,057488 4411,776 0,0000 

fonte de Si 2 1,233014 0,616507 0,663 0,5164 

dose de P 2 3,779974 1,889987 2,031 0,1332 

fonte de Si*dose de P 4 10,749501 2,687375 2,888 0,0229 

solo*fonte de Si 18 232,890197 12,938344 13,905 0,0000 

solo*dose de P 18 70,208971 3,900498 4,192 0,0000 

solo*fonte de Si*dose de P 36 87,333904 2,425942 2,607 0,0000 

erro 270 251,228850 0,930477   

total corrigido 359 37602,941799    
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CV (%)  5,07    

média geral  19,01394444    

 
 
 
 
 
Anexo H - Quadro de análise de variância dos teores de silício remanescente 

encontrados no solo. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 8555,258669 950,584297 75,905 0,0000 

fonte de Si 2 32,232949 16,116474 1,287 0,2778 

dose de P 2 447,291034 223,645517 17,858 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 60,392666 15,098167 1.206 0,3087 

solo*fonte de Si 18 1012.131323         56.229518      4.490 0,0000 

solo*dose de P 18 306,384022 17,021335 1,359 0,1516 

solo*fonte de Si*dose de P 36 457,458128 12,707170 1,015 0,4514 

erro 270 3381,296775 12,523321   

total corrigido 359 14252,445566    

CV (%)  10,11    

média geral  34,9866944    

 
 
 
 
 
Anexo I - Quadro de análise de variância dos teores de fósforo remanescente 

extraídos no mesmo extrato de silício remanescente, no solo. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 39458,532179 4384,281353 1408,903 0,0000 

fonte de Si 2 3,204161 1,602080 0,515 0,5982 

dose de P 2 102,329041 51,164520 16,442 0,0000 

fonte de Si*dose de P 4 2,822648 0,705662 0,227 0,9233 

solo*fonte de Si 18 115,067623 6,392646 2,054 0,0078 

solo*dose de P 18 66,127876 3,673771 1,181 0,2767 

solo*fonte de Si*dose de P 36 192,395602 5,344322 1,717 0,0090 

erro 270 840,197200 3,111841   

total corrigido 359 40780,676329    

CV (%)  5,57    

média geral  31,645444    
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Anexo J - Quadro de análise de variância dos teores de silício remanescente 

extraídos no mesmo extrato de fósforo remanescente no solo. 
 

FV GL SQ QM Fc Pr > Fc 

solo 9 16989,349386 1887,705487 152,990 0,0000 

fonte de Si 2 75,731941 37,865970 3,069 0,0481 

dose de P 2 101,241267 50,620634 4,103 0,0176 

fonte de Si*dose de P 4 63,051378 15,762844 1,278 0,2791 

solo*fonte de Si 18 845,095332 46,949741 3,805 0,0000 

solo*dose de P 18 118,902955 6,605720 0,535 0,9399 

solo*fonte de Si*dose de P 36 466,425800 12,956272 1,050 0,3977 

erro 270 3331,457375 12,338731   

total corrigido 359 21991,255433    

CV (%)  7,46    

média geral  47,0691389    

 
 
 


