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FORMA DE APLICAÇÃO DE FÓSFORO EM UM LATOSSOLO DE CERRADO NA 

CULTURA DA SOJA 

 

 

 

RESUMO - A dinâmica do fósforo (P) no solo é de alta complexidade, tendo em vista 
a baixa mobilidade deste nutriente e suas reações com o solo. Visando entender as 
interações ocorridas entre o fósforo, o solo e as plantas, desenvolveu-se o presente 
estudo com o objetivo de avaliar a eficiência de modos de aplicação, combinando a 
aplicação de P a lanço com aplicação em linha de plantio. Para isso, montou-se um 
experimento em DBC, com 6 tratamentos e 4 repetições em uma área agrícola de 
primeiro ano de cultivo. Os tratamentos consistiram em aplicar de forma combinada 
a dose de 120 kg ha-1 de P2O5 na cultura da soja, sendo 100% a lanço; 75% a lanço 
e 25% em linha; 50% a lanço e 50% em linha; 25% lanço e 75% em linha; 100% em 
linha de plantio e uma testemunha. Avaliou-se a produtividade da soja, a altura das 
plantas e o teor de P na folha. Avaliou-se, por meio dos extratores Mehlich-1 e 
Resina, o comportamento do P no perfil do solo, sua mobilidade vertical e horizontal. 
Nas avaliações de produtividade, altura de plantas e teor de P na folha, percebeu-se 
estatisticamente, uma superioridade dos tratamentos onde se tem 50, 75 e 100% da 
dose de P aplicados em linha de plantio. Na avaliação do P presente no perfil do 
solo na profundidade de 0 – 2,5 cm percebeu-se que os tratamentos com maior 
parte da adubação a lanço (100 e 75%) foram estatisticamente superiores, e na 
profundidade de 5 – 7,5 cm os tratamentos com maior parte da adubação em linha 
de plantio (100 e 75%) se mostram superiores. Na avaliação da mobilidade vertical e 
horizontal do P no solo, percebeu-se que não houve movimentação deste nutriente 
no solo, permanecendo no local da aplicação. Os resultados apresentados pelos 
extratores, Mehlich 1 e Resina, seguiram as mesmas tendências, sendo que a 
extração com Resina se mostrou mais estável, estando coerente com os 
tratamentos. 
 
 
Palavras-chave: Mehlich-1, Resina, adubação a lanço, adubação em linha, 
mobilidade. 
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FORM OF APPLICATION OF THE PHOSPHORUS IN A SAVANNA OXISOL THE 

SOYBEAN 

 

 

 

SUMMARY - The dynamics of phosphorus (P) in soil is highly complex in view of the 
low mobility of this nutrient and its reactions with soil. In order to understand the 
interactions occurring between phosphorus, soil and plants, has developed this study 
objective to evaluate the efficiency of application methods, combining the application 
of phosphorus broadcast with applied in the row-and. For this, an experiment was set 
up in Randomized Block Designs, with 6 treatments and 4 repetitions in an 
agricultural area of the first year of cultivation. The treatments were applied on a 
combined dose of 120 kg ha-1 P2O5 in soybean, 100% broadcast, 75% broadcast and 
25% row-and, 50% braadcast and 50% row-and; 25 broadcast and 75% row-and, 
100% row-and and control.  We evaluated the soybean productivity, plant height and 
phosphorus content in the leaf. Was evaluated by means of Mehlich-1 and resin, the 
behavior of phosphorus in the soil outline, its vertical and horizontal mobility. In the 
assessments of productivity, plant height and P content in leaf, it was noticed 
statistically superiority of treatments where you have 50, 75 and 100% of the P 
applied in the row-and. In evaluating the phosphorus present in the soil outline at 
surface layer of 0 - 2.5 cm, it was noticed that most of the treatments with fertilizer 
broadcasted (100 and 75%) were significantly higher, and in surface layer 5 to 7.5 
cm treatments with most of the fertilizer in the row-and (100 and 75%) are shown 
above. In avaluation the vertical and horizontal mobility of P in soil, it was noticed that 
there was no movement of this nutrient in the soil, remaining at the site of application. 
The results presented by extractants, Mehlich-1 and resin, followed the same trends, 
and the extraction resin was more stable and is consistent with the treatment. 
 
 
 
Keywords: Mehlich-1, resin, broadcast fertilization, row-and fertilization and mobility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O bom entendimento do comportamento do fósforo (P) no solo, mediante 

diferentes modos de aplicação, é uma ferramenta importante que exerce grande 

auxílio na melhoria das adubações fosfatadas, visando aumentar a eficiência do P 

no solo. 

O P é encontrado nos solos sob as formas orgânicas e inorgânicas, que se 

diferenciam entre si pelo grau de labilidade variado. O P inorgânico pode ser 

encontrado em solução compondo a fração lábil de P no solo.  A fração não-lábil é 

composta pelo P sob a forma de compostos de baixa solubilidade ou adsorvido às 

partículas do solo. Estas diferentes formas de P no solo interagem de forma 

dinâmica em resposta ao manejo do solo e da adubação, o que afeta diretamente a 

disponibilidade deste elemento para as plantas. 

O P é um dos elementos que apresenta alta complexidade na sua dinâmica 

quando aplicado ao solo e que também é um elemento que representa alto custo na 

produção de alimentos, o que faz com que estudos busquem entender tal 

complexidade e melhorar sua eficiência no solo, tenham grande importância nos 

sistemas de produção brasileiros. 

Outro fator importante e ao mesmo tempo polêmico que envolve a adubação 

com P, diz respeito a forma de aplicação deste elemento no solo. Tem-se observado 

crescimento acentuado da aplicação a lanço deste elemento em diversas regiões do 

Brasil, sendo esta prática realizada há mais tempo no estado do Mato Grosso e 

Bahia. Recentemente, tem-se observado crescimento deste modo de adubação em 

Goiás, mais precisamente na região Sudoeste de Goiás. 

Este modo de adubação é bastante desafiador, tendo em vista que são 

inúmeros estudos e publicações ao longo dos anos que afirmam que tal elemento 

não deve ser aplicado desta forma e sim nas linhas de plantio. Por outro lado, não 

se observa perda de produtividade, quando se aplica o P a lanço, o que nos faz 

pensar que, com o passar dos anos, existe outros fatores ou interações relacionadas 

com o P no solo, que tem dado sustentabilidade a esta modalidade de adubação, 

sem causar prejuízos para os sistemas de produção, onde tal modo de adubação 

vem sendo empregado. 
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Um dos grandes motivos responsáveis pelo aumento da adubação a lanço 

dos adubos fosfatados refere-se ao rendimento operacional durante o plantio das 

lavouras. Quando se faz opção pela adubação a lanço dos fosfatos, durante o 

plantio das lavouras, não se faz uso de adubos nas semeadoras-adubadoras, o que 

gera alto rendimento operacional durante o plantio, uma vez que as paradas para o 

reabastecimento são feitas apenas para as sementes. No que tange a aplicação a 

lanço, geralmente esta adubação é realizada antes do plantio, por implementos com 

alto rendimento operacional e baixo custo, o que torna este processo de adubação 

atrativo. 

A pouca mobilidade do P, faz com que estudos que visem a localização do 

fósforo em relação à planta tenham grande significado prático. Diante disso, e 

percebendo a necessidade de estudos para bom entendimento do comportamento 

do P em adubações a lanço e em linha, o presente estudo tem como objetivo avaliar 

a resposta das plantas de soja aos diferentes modos de aplicação de P, combinando 

a adubação a lanço com adubação em linha de plantio. Objetiva-se também avaliar 

o comportamento do P no solo em função das diferentes combinações dos  modos 

de aplicação e sua relação com a produção de soja. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A adubação fosfatada é uma técnica importante para se obter produções 

satisfatórias na atividade agrícola. No entanto, o fornecimento de fósforo (P) para as 

plantas é considerado uma ação de grande complexidade, tendo em vista as 

interações que ocorrem no sistema solo-planta-fósforo, que faz com que as plantas 

não aproveitem mais que 10% do P total aplicado, pois nos solos tropicais ácidos, 

ricos em ferro e alumínio, ocorre a adsorção deste elemento (Malavolta et al., 1989). 

 O P é um macronutriente primário exigido em pequena quantidade pelas 

plantas, mas que desempenha um importante papel no metabolismo vegetal. 

Malavolta (1985) descreveu que o fósforo se torna indispensável por participar dos 

chamados compostos ricos em energia, como o trifosfato de adenosina (ATP), 

sendo absorvido pelas raízes como H2PO4
-, encontrando-se no xilema em maior 

proporção nessa forma. O P estimula o crescimento das raízes, garantindo uma 

arrancada vigorosa. 

Considerando a importância do P para as plantas, deve-se visar à forma e o 

comportamento deste nutriente no solo, as fontes fertilizantes, os modos de 

aplicação e os métodos de quantificação deste nutriente no solo. Isso visa aumentar 

a eficiência das adubações fosfatadas, principalmente em solos de extrema 

deficiência, como é o caso dos solos de cerrado (Sousa & Lobato, 2004). 

 

2.1. Formas e comportamento do P no solo 

 O fósforo encontra-se nos solos sob as formas orgânicas (Po) e inorgânicas 

(Pi), que se diferenciam entre si pelo grau de estabilidade ou solubilidade, com 

diferentes disponibilidades à absorção vegetal. O Pi pode se encontrar em solução, 

sendo a forma que compõe a fração lábil de P no solo.  A fração não-lábil é 

composta pelo P sob a forma de compostos de baixa solubilidade ou adsorvido às 

partículas do solo, não estando, estas formas, em equilíbrio imediato com o P em 

solução (Novais & Smyth, 1999).  

A diferente labilidade de P nos solos, é um fenômeno conhecido como 

adsorção ou fixação de P no solo. Esse fenômeno pode ser definido como sendo a 

indisponibilidade de P adicionado ao solo por meio de reações químicas, que 

ocorrem com o passar do tempo. A indisponibilidade de P adicionado ao solo, ocorre 
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tanto pela precipitação do P em solução com íons  de Fe, Al e Ca, sendo este 

fenômeno mais acentuado e significativo em baixos pH, quando a adsorção ocorre 

com oxidróxidos de Fe e Al, que de maneira geral apresentam-se em maiores 

quantidades em solos tropicais mais intemperizados e argilosos (Valladares et al., 

2003; Rolim Neto et al., 2004) 

A adsorção do P ocorre primeiramente nos sítios de menor labilidade e, 

posteriormente, o P remanescente é redistribuído em frações retidas com menor 

energia e de maior disponibilidade para as plantas (Rheinheimer & Anghinoni, 2001). 

Nos solos tropicais muito intemperizados e argilosos, a capacidade de fixação 

de P é elevada, reduzindo sua disponibilidade às plantas. Desse modo, o solo 

compete com a planta pelo elemento, deixando de ser fonte para se tornar dreno. 

Nesse sentido, a disponibilidade de P constitui o fator nutricional mais limitante à 

produção vegetal nestes solos.  

Para que haja melhor entendimento do comportamento e da disponibilidade 

de P, têm-se utilizados métodos de fracionamento para estudar as diferentes formas 

de P no solo, bem como suas transformações. O método proposto por Hedley et al. 

(1982) e modificado posteriormente por Condron et al. (1985) é o mais utilizado no 

fracionamento do P no solo. Este método tem como vantagem a obtenção de 

informações sobre a disponibilidade do P a curto e longo prazo, por meio da 

determinação de teores com diferentes graus de disponibilidade ou labilidade para 

as plantas (Silva et al., 2003), além de quantificar o Po lábil no solo (Tokura et 

al.,2002).  

Os extratores que atualmente são utilizados no fracionamento de Hedley et 

al., (1982) são, seqüencialmente, Resina trocadora de ânions (Pi), NaHCO3 0,5 mol  

L-1 a pH 8,5 (Pi e Po), NaOH 0,1 mol L-1 (Pi e Po), HCl 1,0 mol L-1 (Pi), NaOH 0,5 mol 

L-1 (Pi e Po) e digestão com H2SO4 + H2O2 + MgCl2 (P residual). As frações 

orgânicas (Po) são determinadas pela diferença entre o P total e o Pi em cada 

extrator. 

Assim, sob o ponto de vista da fertilidade do solo, independentemente da 

natureza química, o fósforo quantificado no fracionamento é dividido em formas 

lábeis, moderadamente lábeis, e não lábeis, tendo como base a facilidade com que 
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repõe a solução do solo. Mesmo que essa subdivisão seja imprecisa, isso auxilia no 

entendimento da dinâmica do P. 

Segundo Guo & Yost (1998) e Henríquez & Killorn (2005) no fracionamento, o 

P extraído com Resina trocadora de ânions (Pi) e Bicabornato de sódio (Pi e Po) é 

considerado como a fração lábil do solo. O P extraído com Hidróxido de sódio (Pi e 

Po) e Ácido clorídrico (P ligado ao Ca) é considerado como a fração de labilidade 

intermediária ou moderadamente lábil, por outro lado, o P residual, extraído por meio 

de uma solução que combina ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio e cloreto de 

magnésio é considerado como sendo a fração de baixa labilidade ou não lábil.  

Quando são adicionadas altas doses de fosfatos, têm-se observado aumentos 

nas frações inorgânicas lábeis (extraídas com Resina e NaHCO3), moderadamente 

lábeis (extraídas com NaOH) e, em algumas situações, também nas frações com 

baixa labilidade (Beck & Sanchez, 1994; Maroko et al., 1999; Daroub et al., 2000). 

Em sistema de plantio direto (SPD), ocorre a redistribuição de P em diversas 

formas com a aplicação no solo. Isso é devido a formação de uma camada de solo 

junto à superfície com alto teor de matéria orgânica e maior disponibilidade de 

nutrientes, inclusive P (Rheinheimer et al., 2003). Esse comportamento é 

conseqüência da adição consecutiva de fertilizantes na camada superficial do solo, 

ausência de revolvimento e diminuição da taxa de erosão. De acordo com Araújo & 

Salcedo (1997), as alterações preferenciais nas frações de P ocorrem nas formas 

inorgânicas. 

Com o avanço do intemperismo, o Pi vai-se tornando mais intensamente 

adsorvido aos óxidos de Fe e Al, ao mesmo tempo que aumenta a participação do 

Po no total de P no solo (Cross & Schlesinger, 1995). O Po pode representar uma 

fonte potencial de P às plantas por meio da ciclagem biológica (Tiessen et al., 1984). 

O estudo biológico e químico do P deve envolver todas as etapas do seu ciclo para 

que se possa aproveitar melhor o P fruto da mineralização e aumentar a eficiência 

da adubação fosfatada. 

 O fósforo orgânico é originário dos resíduos vegetais adicionados ao solo, do 

tecido microbiano e dos produtos de sua decomposição. A grande variedade de 

compostos orgânicos no solo faz com que mais da metade das formas de fósforo 

orgânico ainda não tenham sido identificadas. As principais formas já identificadas 
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são os fosfatos de inositol, que compõem de 10 a 80% do fósforo orgânico total, os 

fosfolipídios (0,5 a 7%), ácidos nucléicos (~3%) e outros esteresfosfato (>5%) (Dalal, 

1977). 

Segundo Gatiboni et al., (2007), em solos com baixa ou nenhuma adição de 

fertilizantes fosfatados, as formas orgânicas de P, após a mineralização, são as 

principais formas responsáveis pelo fornecimento deste nutriente às plantas. De 

acordo com Paul & Clark (1996), os principais fatores que afetam a taxa de 

mineralização dos compostos orgânicos são as condições edafoclimáticas 

(temperatura, umidade, pH, teores de O2 e de nutrientes no solo) e a qualidade do 

substrato (fração solúvel, nutrientes, lignina, polifenóis e as relações C/N, lignina/N e 

lignina + polifenóis/N).  Nesses solos, portanto, o ciclo biológico é mais relevante que 

o ciclo químico (Chen et al., 2003).  

 

2.2. Fontes de P 

O P é, entre os macronutrientes primários, o que apresenta maior opção de 

fontes no mercado, as quais podem variar quanto à concentração de P2O5 e 

solubilidade. Sua solubilidade é avaliada com base em percentuais solúveis em 

água (H2O), citrato neutro de amônio (CNA) e ácido cítrico (AC).  

Os fertilizantes fosfatados solúveis em água e CNA são obtidos pela 

acidulação de rochas fosfatadas, onde se destacam o superfosfato simples que 

contém cerca de 18% de P2O5 solúvel em CNA + H2O, e o superfosfato triplo com 

aproximadamente 41% de P2O5 solúvel em CNA + H2O. Os dois representam, 

aproximadamente, 50% dos fertilizantes fosfatados fabricados no mundo 

(Fassbender & Bornemisza, 1994). Enquadrado neste grupo, tem-se ainda o fosfato 

monoamônico (MAP), com aproximadamente 48% P2O5 solúvel em CNA + H2O. O 

MAP é caracterizado como sendo a fonte de maior concentração de P no mercado, 

o que faz dela um fertilizante com uso elevado na formulação de adubos granulados. 

Visando avaliar a eficiência destas fontes no fornecimento de P, Stefanutti et 

al. (1994), trabalhando com aplicação de superfosfato simples e de termofosfato 

magnesiano em vasos  com um Latossolo Vermelho Amarelo de cerrado, 

observaram a elevação no teor de P extraído (avaliado com diferentes extratores) 
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que, por sua vez, causaram variações na matéria seca e no conteúdo do elemento 

nas plantas cultivadas em sucessão.  

Há também fosfatos de menor reatividade, como os naturais reativos e os 

termofosfatos. Estes, embora apresentem menor disponibilidade imediata do 

nutriente para as plantas, normalmente apresentam menor custo (Horowitz & 

Meurer, 2004). De acordo com Novais & Smyth (1999), nas condições de solo dreno, 

o uso dessas fontes menos reativas pode ser mais conveniente, desde que a menor 

reatividade não implique restrição do processo de difusão, que garante o suprimento 

de P à planta. 

Outro fertilizante fosfatado é o multifosfato, que possui cerca de 15% de P2O5 

solúvel em CNA + H2O, sendo a sua solubilidade influenciada pelo pH e pela matéria 

orgânica do solo. Por ser uma fonte rica em Ca e Mg, atua muitas vezes como 

corretivo da acidez do solo (Goedert et al., 1985). Esta fonte, bem como as fontes 

com alta solubilidade em CNA e AC, também apresenta eficiência agronômica 

comprovada, onde se observou que a aplicação de diferentes doses do multifosfato 

magnesiano, a lanço, em pré-semeadura, resultou num aumento quadrático sobre a 

produtividade da soja, em cinco anos de cultivos sucessivos (Lanal et al., 2007). 

De modo geral as fontes e os modos de aplicação de P afetam, de maneira 

variável, as frações do P no solo (Santos et al., 2008). 

 

2.3. Modos de aplicação 

Além da escolha da fonte de P, é necessário definir a melhor forma de 

aplicação. O manejo da adubação deve favorecer a absorção e diminuir os 

processos de fixação pelo solo e, conseqüentemente, aumentar o aproveitamento do 

P pelas plantas (Novais & Smyth, 1999). 

Dentre os modos de adubação fosfatada, pode-se citar a adubação a lanço 

com e sem incorporação, em faixas e em linha, sendo que o modo a ser adotado, 

depende principalmente do teor de P no solo, das fontes, do tipo de solo e da dose 

aplicada. 

De acordo com Costa (2008), a eficiência da fertilização fosfatada a lanço 

comparada com a fertilização em linha para o milho, esta diretamente relacionada 



8 

 

 

com o teor de P no solo. O presente autor observou que, quanto maior for a 

deficiência de P no solo, maior será a eficiência da adubação em linha.  

Segundo Sousa & Lobato (2004) a adubação a lanço com incorporação é 

recomendada para doses acima de 100 kg ha-1 de P2O5. Quando se tem o interesse 

em fazer a adubação a lanço com incorporação, deve-se atentar para a capacidade 

de fixação de P do solo, isso porque esse modo de aplicação aumenta o contato do 

P com o solo, resultando em uma maior fixação do nutriente (Resende, 2004). 

Sendo assim, à medida que se aumenta o contato fertilizante-solo, deve-se 

aumentar a dose de P a ser aplicada (Anghinoni & Barber, 1980; Sousa & Lobato, 

2004). Por outro lado, a aplicação de P em linha tem promovido acumulo no local da 

aplicação (Selles et al., 1987) e de acordo com Model (1990) e Klepker (1991) esse 

P só será redistribuído no solo mediante seu revolvimento. 

Quanto as fontes de baixa solubilidade em água, como os fosfatos naturais 

reativos, Sousa e Lobato (2004) indicam a aplicação a lanço, incorporando-os ao 

solo, visando assim maior rapidez no processo de solubilização. De acordo com 

Horowitz & Meurer (2004), a solubilização dos fosfatos naturais depende da 

superfície de contato com o solo, sendo que esta superfície aumenta se o fertilizante 

for aplicado em área total e incorporado. Já as fontes de alta solubilidade, 

tradicionalmente, tem-se recomendado aplicação de maneira localizada no sulco de 

plantio (Prado et al., 2001). 

De forma geral, em solos cujo teor de P está acima do nível crítico, pode-se 

realizar adubação a lanço, e solos pobres em P, a adubação deve ser na linha. 

 

2.4. Extratores de P disponível no solo 

A quantificação dos teores de P existentes no solo é de grande importância 

para se definir a adubação ou até mesmo na tomada de decisão quanto ao manejo a 

ser adotado no solo. Esta quantificação dos teores de P no solo ocorre por meio das 

análises de solo. A principal finalidade da análise do solo é avaliar a disponibilidade 

de nutrientes para as plantas e, em caso de deficiência, estimar a quantidade a ser 

aplicar de corretivos e fertilizantes de modo racional e econômico. Contudo, a 

análise de solo é viável somente se apoiada em um programa de calibração dos 

valores obtidos pelo método analítico com o rendimento das culturas. 
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Para que se tenham resultados confiantes oriundo das análises de solo, é 

necessária a utilização de soluções extratoras de P no solo. Estas soluções 

extratoras, teoricamente, apresentam comportamento semelhante a raiz das plantas, 

onde tem-se como objetivo a extração do P solúvel ou lábil do  solo. Dentre os 

métodos de extração mais utilizados no Brasil, tem-se um método que utiliza uma 

solução extratora denominada de Mehlich 1 e outro método que extrai o P solúvel 

por meio da Resina de troca aniônica. 

O extrator de Mehlich 1 é composto de uma mistura de ácidos fortes em 

baixas concentrações (H2SO4 0,0125 mol L-1 e HCl 0,05 mol L-1), com pH entre 2 e 

3. A extração do fósforo ocorre pela dissolução ácida dos compostos fosfatados de 

fraca energia, sendo maior para fosfatos de cálcio, seguida daqueles ligados ao 

alumínio e, por último, daqueles ligados ao ferro. O princípio do método é a 

dissolução ácida, porém um efeito secundário de troca iônica nos sítios de adsorção 

também ocorre, no caso, do íon sulfato pelo fosfato.  

As vantagens da utilização do método Mehlich 1, está na sua facilidade de 

execução e baixo custo de análise. No entanto, deve ser observado que o extrator 

Mehlich 1 apresenta desvantagens na estimativa dos teores de P no solo. 

A primeira desvantagem se refere à uma exaustão da capacidade de extração 

com o aumento dos teores de argila e do grau de intemperização do solo (Novais & 

Smyth, 1999). Kamprath & Watson (1980) mostraram que o método Mehlich-1 

extraiu menos P de solos muito argilosos, o que pode subestimar a disponibilidade 

de P. Isso pode ocorrer devido à neutralização parcial da solução extratora e / ou, 

pela readsorção do P extraído, propiciando, às vezes, baixos coeficientes de 

determinação entre os teores no solo e absorção pela planta (Anghinoni & 

Volkweiss, 1984). Visando amenizar este efeito, diversas regiões do Brasil (GO, RS, 

SC e etc.) agruparam os solos em classes texturais distintas, ou seja, os teores de 

fósforo no solo são interpretados com base no teor de argila do solo em estudo. 

Mais recentemente, surgiu o P-remanescente (Alvarez V. et al., 2000), como sendo 

mais uma ferramenta para facilitar a interpretação dos dados. 

Outra desvantagem é a superestimativa da disponibilidade de P em solos 

previamente adubados com fosfatos naturais (Gatiboni et al., 2003) ou em solos que 

pela gênese, apresentam teor elevado de P-Ca. Segundo Raij (1991) e Kroth (1998) 
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o extrator Mehlich 1 é composto por solução diluída de ácidos fortes, cuja reação 

com fosfato natural é intensa,  superestimando a quantidade de P disponível no solo. 

O extrator Mehlich 1  tem acesso a formas de P que variam entre o P em 

solução e o P lábil. Em algumas situações, este extrator pode extrair parte do P não-

lábil, por ser influenciado por características do solo, principalmente, por aquelas 

ligadas ao fator capacidade ou poder-tampão (Novais & Smyth, 1999). Souza et al. 

(2007), observaram incrementos nos teores de P extraído com Mehlich 1, 

principalmente nos solos menos oxídicos e com textura mais arenosa com adição de 

calcário e esterco. 

Em estudo realizado por Souza et al. (2007), observaram-se de maneira 

geral, que com a adição de calcário e esterco bovino, houve incrementos nos teores 

de P extraído com Mehlich-1, principalmente nos solos menos oxídicos e com 

textura mais arenosa. 

Na comparação do método Mehlich-1 com os métodos Mehlich-3 e Resina de 

troca aniônica, estes últimos extraem mais P do solo, logo, poderiam ser melhores 

que o Mehlich 1. Além disso, esses métodos têm apresentado, com freqüência, 

coeficientes de determinação maiores do que os do método Mehlich-1 (Silva et al., 

1997; Kroth, 1998; Schlindwein, 2003). No entanto, o método Mehlich 1 ainda é 

bastante utilizado, pois, além de sua praticidade comprovada, os solos do país são 

ácidos, muito intemperizados e pobres em P-Ca. 

O método que utiliza a Resina de troca aniônica (RTA) para a quantificação 

do P no solo é utilizado em vários laboratórios do Brasil. As Resinas são materiais 

sintéticos de alta massa molecular constituídas de uma matriz polimérica com 

grupos funcionais responsáveis pela troca de íons. O princípio da extração do 

fósforo pela RTA é a sua remoção contínua da solução pela troca com o bicarbonato 

ou cloreto da Resina, criando um gradiente de concentração que força a saída do P 

da superfície dos colóides, até que seja alcançado um equilíbrio eletroquímico entre 

o solo e a RTA. 

O uso da RTA como extrator de fósforo é adequado para a estimativa do fator 

quantidade, sendo melhor que outros extratores porque o processo de extração 

assemelha-se à ação das raízes das plantas (Silva & Raij, 1999). Além disso, não 

ocorre perda de força de extração do P em solos com alto teor de argila, e o uso da 
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RTA não provoca dissolução química de constituintes do solo e evita a 

superestimação do P disponível em solos que receberam adubação com fosfatos 

naturais. Porém, Rheinheimer et al., (2003) verificaram que a RTA extrai mais 

fósforo do que o Mehlich 1 em solos com altos teores de argila e menos naqueles de 

texturas leves, portanto o método é sensível à textura do solo. 

O método da RTA é indicado como alternativa para os problemas 

encontrados com a utilização do Mehlich-1, sendo apontado por muitos 

pesquisadores como eficiente método na avaliação do P disponível (Fixen & Grove, 

1990). Um aspecto favorável ao método da Resina é que este é menos influenciado 

pelas características dos solos que o Mehlich-1.  

Uma das críticas à Resina refere-se a pouca praticidade do método, 

dificultando seu uso em larga escala (Moreira & Malavolta, 2001). Visando facilitar o 

método de analises usando a RTA, hoje têm se usado Resinas em lâminas ao invés 

de Resinas em esferas. Este tipo de Resina aumenta a praticidade do método de 

extração, pois facilita a sua separação do solo, evitando os inconvenientes do 

método da Resina em forma de esferas, como a moagem das amostras de solo e 

necessidade de seu acondicionamento em saquinhos de poliéster. 

Outra característica positiva da Resina em lâmina é o seu baixo custo, uma 

vez que pode ser reutilizada por até 500 vezes sem perder seu poder de extração 

em solos com diferentes capacidades de adsorção de P e teor de Ca trocável 

(Saggar et al., 1990). Em um estudo, onde se comparou Mehlich 1, RTA em laminas 

e esferas, Rolim et al., (2008), concluíram que o Resina em lâmina mostrou-se 

eficiente para determinação do P disponível, não tendo os inconvenientes da Resina 

em esferas e do Mehlich-1, revelando ser um método promissor para uso em rotinas 

de laboratórios. 

Em virtude do comportamento dos diferentes extratores sobre as formas 

lábeis de fósforo do solo e da variabilidade de solos que os métodos necessitam 

atender, a sua eficácia para todas as situações é muito mais dependente dos 

cuidados na calibração para predição da disponibilidade do que da sua capacidade 

de extração. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi instalado em uma propriedade rural no município de 

Jataí - GO (Latitude -17,8396759; longitude -51.6349678), em um Latossolo 

Vermelho-Amarelo (Tabela 1.)  O local de instalação do experimento foi uma área de 

primeiro ano de cultivo, sendo que, anteriormente, havia pastagem degradada. 

Na preparação do solo, empregou-se duas gradagens seqüenciais com grade 

equipadas com disco de corte recortado de 32 polegadas. Em seguida aplicou-se 

3500 kg ha-1 de calcário dolomítico (PRNT de 70%), com 30% CaO e 16% MgO. 

Após a aplicação do calcário, fez-se uma gradagem para incorporação do mesmo, 

com grade equipada com disco de corte recortado de 26 polegadas.  

 

 Tabela 1. Caracterização química e de textura do solo utilizado no estudo. 

Perfil solo Areia Silte Argila pH P1 K Ca Mg H+Al 

 --- cm ---  -------- g dm-3 -------- CaCl2 -- mg dm-3 -- ------- cmolc dm-3 ----- 

 0,0 - 20 495 100 405 4,4 1,3 40 1,4 0,5 7,5 

0,0 - 2,5 - - - 4,7 1,4 65 2,2 0,7 7,6 

2,5 - 5,0 - - - 4,8 1,2 44 1,7 0,5 7,1 

5,0 - 7,5 - - - 4,8 1,4 33 1,1 0,4 6,5 

7,5 - 10 - - - 4,3 1,2 37 0,7 0,3 6,8 

10 - 15 - - - 4,1 1,0 29 0,3 0,1 7,1 

15 - 20 - - - 4,2 0,7 27 0,4 0,2 6,9 
1 Fósforo extraído com Mehlich 1. 

 

O experimento foi instalado em blocos ao acaso, com seis tratamentos e 

quatro repetições. As parcelas mediam 10 x 3m, tendo área útil de 30m2. Os 

tratamentos consistiam na combinação de aplicação do P a lanço sem incorporação 

e em linha de plantio, aplicados antes da semeadura da soja (Tabela 2). A dose de P 

utilizada em todos os tratamentos foi de 120 kg ha-1 de P2O5 na forma de fosfato 

monoamônico (MAP), alterando apenas as proporções a lanço e em linha para cada 

tratamento. Os adubos foram pesados e acondicionados em sacos plásticos com a 

quantidade a ser distribuída manualmente em cada linha de plantio, assim como a 

quantidade a ser distribuída em área total. 



13 

 

 

Na instalação do experimento, foram abertos os sulcos de plantio com auxilio 

de uma adubadora-semeadora e feitas as aplicações dos tratamentos nos sulcos. 

Em seguida fechou-se os sulcos e aplicou-se os tratamentos a lanço. Foram 

aplicados 100 kg há-1 de K2O na forma de KCL dois dias antes da semeadura. A 

semeadura da soja, cultivar Anta 82RR foi realizada em 20/10/2009 com densidade 

de 555 mil sementes pó hectare. 

 

Tabela 2. Tratamentos implementados no estudo. 

Tratamentos Descrição 
1 Testemunha 
2 100 % Lanço 
3 75 % Lanço e 25 Linha 
4 50 % Lanço e 50 % Linha 
5 25 % Lanço e 75% Linha 
6 100 % Linha 

 

Na implantação e condução da cultura da soja, fez-se o tratamento das 

sementes com fungicida a base de metalaxil-m + fludioxonil (0,1 L para cada 100 kg 

de sementes) visando o controle de doenças de solo e com o inseticida a base de 

imidacloprido + tiodicarbe (0,25 L para cada 100 kg de sementes). Fez-se também 

duas aplicações de herbicida glifosato (2 L.ha-1), três aplicações de inseticidas, duas 

aplicações com lufenuron + profenofós (0,2 L.ha-1) visando o controle de lagartas e 

uma aplicação com tiametoxam + lambda-cialotrina (0,2 L.ha-1) para o controle de 

percevejos. Foram feitas duas duas aplicações de fungicida a base de Azoxistrobina 

+ ciproconazol para o controle de doenças fúngicas.  

Para a determinação do teor de P, foram coletadas 15 folhas de soja (terceira 

folha com pecíolo com base no ápice das plantas) em pleno florescimento conforme 

recomendação de Malavolta et al., (1992). O teor de P foi determinado por meio da 

digestão nítrico-perclórica (Malavolta et al, 1997). 

No dia 12/02/2010 realizou-se a colheita do experimento, sendo colhidos 5,4 

m2 por parcela. A soja colhida foi trilhada e peneirada para retirar as impurezas, em 

seguida, fez a medição da umidade e realizou-se a pesagem de cada parcela. Para 

obter a produtividade liquida, aplicaram-se os descontos referentes a cada umidade. 

Foram efetuadas em cada parcela amostragens do perfil do solo nas 

profundidades de 0 - 2,5; 2,5 - 5; 5 - 7,5; 7,5 - 10; 10 - 15 e 15 - 20 cm de 
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profundidade. Estas amostras foram coletadas manualmente com o auxílio de 

espátulas e réguas, onde cada amostra se iniciava na entre linha, passando pela 

linha de plantio e indo até o meio da próxima entre linha. Foi feita a amostragem de 

solo com o auxílio de placas com pregos metálicos, conforme metodologia descrita 

por Schurman & Goedewaagen (1965), modificada por Pedó (1985). Cada placa 

(40x20x5 cm, horizontal, vertical e profundidade, respectivamente) foi subdividida 

em: quatro profundidades (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 cm) e oito distribuições laterais de 

5 cm (4x8=32). Em cada monólito (quadrículo) foi efetuada a separação do solo para 

posterior determinação dos teores de P por meio do extrator Mehlich 1 e Resina, 

descritos em Embrapa (1997). 

Avaliou-se também a altura média das plantas de soja. Para isso, mediu-se 

10 plantas aleatoriamente em cada parcela, calculando-se a média das alturas. 

Os teores de P referentes a amostragem de solo no perfil foram submetidas 

ao teste F, empregando a análise de variância para blocos ao acaso, em esquema 

de parcela sub dividida, onde tem-se como parcela os tratamentos e sub parcela as 

seis profundidades amostradas. Procedeu-se da mesma forma para a amostragem 

nas placas com pregos, tendo como parcela os tratamentos, sub parcela as quatro 

profundidades amostradas e sub sub parcela a distribuição lateral. Para as demais 

variáveis, teor de P foliar, produtividade e altura de plantas, empregaram-se a 

análise de variância para o delineamento de em blocos ao acaso. Quando se fez 

necessário, os dados foram submeticos ao teste de comparação de médias pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. Utilizou-se o programa SANEST para a 

realização das análises estatísticas e o programa SIGMAPLOT 10 para a realização 

dos gráficos em 3D e 2D. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As análises de variância dos parâmetros avaliados neste estudo se 

encontram nos apêndices, no final deste trabalho. 

 

4.1 Comportamento do P no perfil do solo 

 

4.1.1. Fósforo no solo em função dos modos de aplicação nas diferentes 

profundidades. 

 Em todos os tratamentos, exceto a testemunha, ocorreu uma diminuição 

acentuada (estratificação) no teor de P com o aumento da profundidade (figura 1 e 

2), independente da combinação dos modos de aplicação empregado. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Costa (2009) e Santos (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Distribuição do P no solo em função da profundidade e dos tratamentos. 
Extrator Mehlich 1. 

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

P
ro

fu
nd

id
ad

e 
(c

m
) Testemunha

100% Lanço
75% Lanço e 25% Linha
50% Lanço e 50 Linha
25% Lanço e 75% Linha
100% Linha

Teor de P (mg dm-3) 



16 

 

 

A estratificação do P ao longo do perfil do solo pode ser influenciada pelos 

modos de adubação ao longo do tempo, pois, sendo superficial, independentemente 

de ser na linha ou a lanço, acarretará num gradiente de P no perfil (Howard et al., 

1998). Visando diminuir o efeito da estratificação do P no perfil de solo, pode-se usar 

espécies com sistemas radiculares mais densos e agressivos, uma vez que sua 

posterior decomposição fornecerá P em maiores profundidades (Gregory, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta temática, observando o comportamento do P na camada superficial do 

solo (Figuras 1 e 2), percebe-se grande variação no teor de P entre os modos de 

aplicação na profundidade de 0 – 2,5 cm, onde a testemunha apresentou o menor 

teor tanto para a extração com Mehlich 1 bem como para Resina (0,65 e 11,5 mg 

dm-3 respectivamente), diferenciando dos demais tratamentos (Tabela 3 e 4). 
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Figura 2. Distribuição do P no solo em função da profundidade e dos tratamentos. 
Extrator Resina. 
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Ao contrario disso,  o tratamento com 100% da dose a lanço, apresentou o 

maior teor de P em Mehlich 1 (6,57 mg dm-3) na profundidade de 0 – 2,5 cm, 

diferenciando dos demais tratamentos (Tabela 3). Para o P em Resina, os maiores  

teores (54,14 e 52,05 mg dm-3) foram observados nos tratamentos com 100 e 75% 

da dose de P aplicados a lanço respectivamente, e que foram diferentes dos demais  

(tabela 4).  

Na profundidade de 2,5 - 5 cm para ambas as extrações, Mehlich 1 e Resina 

(Figuras 1 e 2) ocorreu menor variação entre os tratamentos, independente dos 

modos de aplicação (Tabelas 3 e 4). Os tratamentos com 25% e 50% da dose de P 

aplicados em linha obtiveram resultados superiores diferenciando dos demais. Ainda 

nesta mesma profundidade (2,5 – 5 cm) a testemunha apresentou o menor teor de P 

no solo, diferenciando dos demais tratamentos (Tabelas 3 e 4). 

Para o extrator Mehlich 1 e Resina, na profundidade de 5 – 7,5 cm, houve 

uma superioridade dos tratamentos com 100, 75 e 50% da dose de P aplicados em 

linha de plantio, não se diferenciando entre si e diferenciando dos demais 

tratamentos, exceto para o tratamento com 100% da dose de P aplicado a lanço 

(Tabelas 3 e 4). O fato do tratamento com 100% da dose de P aplicados a lanço 

estar entre os tratamentos superiores, é visto com certa incoerência, uma vez que 

nesta profundidade (5 – 7,5 cm) não se espera efeito deste modo de adubação, 

tendo em vista a baixa mobilidade do P em solos tropicais (Novais et al., 2007). 

De forma geral, para ambos os extratores (Tabelas 3 e 4) nota-se uma 

inversão na superioridade dos tratamentos com o aumento da profundidade, ou seja, 

na profundidade de 0 – 2,5 cm se mostram superiores os tratamentos com maior 

parte da adubação a lanço, e na profundidade de 5 – 7,5 cm se mostram superiores 

os tratamentos com maior parte da adubação em linha de plantio. Acredita-se que 

motivo para esta inversão, possa estar ligado ao local de aplicação do P, uma vez 

que na montagem do estudo, as porções de P aplicadas na linha de plantio foram 

depositados abaixo das sementes, em uma profundidade média de 6 cm e o P 

aplicado a lanço se concentrou na superfície do solo.  

Abaixo de 7,5 cm de profundidade, para ambos os extratores, Mehlich 1 e 

Resina, observou-se que todos os tratamentos apresentaram comportamento  
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Tabela 3.  Teor de P (mg dm-3) entre as profundidades amostradas e os tratamentos em função da combinação dos modos de 
aplicação. Extrator Mehlich 1. 

 

Tratamentos 
Profundidades (cm) 

0 - 2,5 2,5 - 5 5 - 7,5 7,5 - 10 10 - 15 15 - 20 
Testemunha 0,650 e1A 0,587 cA 0,480 cAB 0,450 aAB 0,435 abAB 0,225 aB 
100% Lanço 6,577 aA 1,300 bB 0,887 abC 0,612 aCD 0,287 bDE 0,100 aE 

75% Lanço e 25% Linha 5,287 bA 2,600 aB 0,650 bcC 0,462 aCD 0,285 bD 0,132 aD 
50% Lanço e 50% Linha 2,477 cA 2,395 aA 0,995 aB 0,572 aC 0,277 bCD 0,170 aD 
25% Lanço e 75% Linha 2,230 cA 1,315 bB 0,992 aBC 0,712 aCD 0,625 aDE 0,337 aE 

100% Linha 1,392 dA 1,412 bA 0,762 abcB 0,417 aC 0,300 abC 0,207 aC 
1Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha,  não diferem entre si ao nível de significância de 5%, pelo teste 
de tukey. CV � 14,96 %  e DMS a 5% � 0,336 para coluna e  CV �14,96 %  e DMS a 5% � 0,325 para linha. 

 

 

Tabela 4. Teor de P (mg dm-3) entre as profundidades amostradas e os tratamentos em função da combinação dos modos de 
aplicação. Extrator Resina. 
 

Tratamentos 
Profundidades (cm) 

0 - 2,5 2,5 - 5 5 - 7,5 7,5 - 10 10 - 15 15 - 20 
Testemunha 11,500 e1A2 9,895 dAB 10,170 bAB 9,605 bAB 8,602 abBC 7,037 abC 
100% Lanço 54,140 aA 18,900 cB 14,080 aC 10,775 bD 8,427 abE 7,087 abE 

75% Lanço e 25% Linha 52,052 aA 30,510 aB 11,255 bC 9,947 bC 7,690 bD 5,692 bD 
50% Lanço e 50% Linha 27,070 cA 28,765 aA 15,250 aB 10,947 abC 7,650 bD 5,565 bD 
25% Lanço e 75% Linha 38,802 bA 21,377 bB 13,860 aC 12,950 aC 10,275 aD 8,950 aD 

100% Linha 19,892 dA 20,597 bcA 13,947 aB 10,645 bC 9,385 abCD 8,037 aD 
1Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha,  não diferem entre si ao nível de significância de 5%, pelo teste 
de tukey. CV � 6,55 %  e DMS a 5% � 2,126 para coluna e CV �6,55 %  e DMS a 5% � 2,126 para linha. 
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similar, onde notou-se diminuição no teor de P com o aumento da profundidade 

(Figuras 1 e 2). Para as profundidades de 10 – 15 e 15 a 20 cm (Tabelas 3 e 4), 

nota-se pouca diferença significativa entre os tratamentos no teste de comparação 

de médias, o que indica baixa influência da combinação dos modos de aplicação de 

P em profundidades superiores a 10 cm. Costa (2008) observou efeito somente até 

15 cm dos modos de aplicação (lanço, linha e em faixa) na distribuição do P no perfil 

do solo. 

 

4.1.2. Fósforo no solo em função das diferentes profundidades nos modos de 

aplicação. 

 No que se refere ao comportamento do P nas diferentes profundidades em 

função dos modos de aplicação, nota-se por meio das extrações com Mehlich 1 e 

Resina (Figuras 1 e 2), que as maiores variações no teor de P no perfil do solo estão 

associadas aos tratamentos que tem a maior parte da dose de P aplicados a lanço. 

Para a testemunha (Figuras 1 e 2), houve pouca variação nos teores de P 

com o aumento da profundidade. Este fato pode ser mais bem comprovado quando 

se analisa o teste de comparação de medias (na linha) presentes nas Tabelas 3 e 4. 

Nota-se pouca diferença no teor de P no solo nas diferentes profundidades, onde 

para o extrator Mehlich 1 (Tabela 3), não se tem diferença estatística entre as 

profundidades de 0 - 2,5; 2,5 – 5; 5 – 7,5; 7,5 – 10 e 10 – 15 cm. Para o extrator 

Resina (Tabela 4), não se tem diferença estatística entre as profundidades de 0 - 

2,5; 2,5 – 5; 5 – 7,5; e 7,5 – 10 cm. Este resultado encontra-se de acordo com o 

esperado, tendo em vista que não houve adição de P neste tratamento. 

Ao contrário do observado na testemunha, os tratamentos com 100 e 75% da 

dose de P aplicados a lanço (Figuras 1 e 2), apresentam alta variação no teor de P 

no solo com o aumento da profundidade (Tabelas 3 e 4). Para o extrator Mehlich 1 

(Tabela 3) e para a extração com Resina (Tabela 4), ambos os tratamentos (100 e 

75% da dose de P aplicados a lanço), apresentam diferença entre as profundidades 

de 0 – 2,5; 2,5 – 5 e 5 – 7,5 cm, embasando, assim, as observações feitas nas 

referidas Figuras.  

Até a profundidade de 5 cm, o tratamento com 50% da dose de P aplicados a 

lanço e 50% aplicados em linha, apresentou comportamento intermediário no que se 
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refere ao teor de P no solo (Figuras 1 e 2). Referindo-se  a este tratamento, nota-se 

para ambos os extratores de P, Mehlich 1 e Resina (Tabela 3 e 4 respectivamente), 

que não há diferença entre as profundidades de 0 – 2,5 e 2,5 a 5 cm, o que mostra 

que aplicação combinada de P a lanço e na linha de plantio contribuiu para a 

homogeneização do teor de P na profundidade de 0 – 5 cm, quando comparados 

aos tratamentos com maior parte da dose de P aplicados a lanço. 

Considera-se como de baixa variação de P no solo, os tratamentos com 100 e 

75% da dose de P aplicados na linha de plantio para ambos os extratores (Figuras 1 

e 2).  Para o extrator Mehlich 1, no tratamento com 75% do P aplicado na linha de 

plantio, nota-se que na profundidade de 0 – 2,5 cm, apresentou resultado superior, 

havendo diferença das demais profundidades (Tabela 3). Já para o tratamento com 

100% da dose de P aplicados na linha de plantio, as profundidades de 0 – 2,5 e 2,5 

a 5 cm não diferem entre si, apresentado os maiores teores de P, no entanto, 

diferenciando das demais profundidades. Para a extração com Resina (Tabela 4), 

ocorreu resultado idêntico ao observado com o extrator Mehlich. 

De forma geral os tratamentos com maior percentual da adubação a lanço 

(100 e 75%), tanto para o extrator Mehlich 1 bem como para extração com Resina 

(Tabelas 3 e 4), apresentam diferenças nos teores de P na camada de 0 – 2,5 cm, o 

que mostra que o P permaneceu na superfície do solo. Tal relato corrobora com 

outros relatos na literatura que mostram teores de P, na camada de 0 – 2,5 cm, de 

três (Duiker & Beegle, 2006) a dez vezes (Bayer & Bertol, 1999) maiores em sistema 

de plantio direto (SPD) em relação ao sistema convencional, mostrando assim 

tendência destes modos de aplicação em acumular P em superfície. Esse acúmulo 

superficial de P pode apresentar algumas desvantagens, tais como a perda por 

erosão (Andraski et al., 2003), menor disponibilidade de tal nutriente em veranicos 

(Novais & Smyth, 1999) e também pode ocasionar uma concentração superficial das 

raízes, tornando a planta mais susceptível a períodos de estresse hídrico (Klepker, 

1991). 

Ambos os extratores, (Tabelas 3 e 4), não apresentaram diferença nos teores 

de P nas profundidades de 10 – 15 e 15 – 20 cm. Isso mostra a baixa interferência 

da combinação dos modos de aplicação do fertilizante fosfatado em profundidades 

superiores a 10 cm. 
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4.2. Comportamento vertical e horizontal do P no solo 

 

4.2.1. Fósforo no solo em função dos modos de aplicação diante das diferentes 

profundidades e da distribuição lateral. Fósforo em Mehlich 1 e Resina.  

 

Com base no presente estudo e considerando a comparação entre os modos 

de aplicação diante das profundidades amostradas e da distribuição lateral do teor 

de P do solo, pode-se dizer que os tratamentos com 25% ou mais da dose de P em 

linha de plantio (Figura 3 e 4 itens C, D, E e F), apresentaram maiores teores de P 

no solo na profundidade de 0 – 5 cm e no local onde se distribuiu o fertilizante, ou 

seja, na linha de plantio. Quando se refere ao tratamento com 100% da dose de P a 

lanço, nota-se que este modo de aplicação pouco influenciou no teor de P da 

camada superficial (0 – 5 cm) e por menor ainda nas camadas mais profundas 

(Figura 3 e 4, item B). 

Analisando as Tabelas 5 e 6 (extrator Mehlich 1 e Resina respectivamente), 

tem-se os testes de comparação de médias para os teores de P entre os 

tratamentos na profundidade de 0 – 5 cm, onde nota-se para o extrator Mehlich 1 

(Tabela 5) que na distribuição lateral 4 (DL 4), ou seja, na linha de plantio e na DL 5, 

tem-se as maiores variações no teste estatístico de comparação de médias. Na DL 4 

o tratamento com 75% da dose de P aplicado na linha de plantio, foi superior, 

diferenciando dos demais. Já na DL 5, o tratamento com 100% da dose de P 

aplicados na linha de plantio foi superior, diferenciando dos demais. 

Analisando o resultado presente na DL 4 da Tabela 5 (extrator Mehlich 1), 

para a profundidade de 0 – 5 cm, percebe-se uma inversão no  resultado, tendo em 

vista que se esperava que tratamento  com 100% da  dose de P  aplicados  em linha 

de plantio como sendo superior, uma vez que neste local, tem-se a maior 

concentração de P, e que a maior dose foi aplicada na linha. Esta inversão nos 

resultados pode estar relacionada a menor estabilidade do extrator Mehlich 1 

quando comparado a extração com Resina, uma vez que na Tabela 6 (extrator 

Resina), tal resultado se mostra coerente. 
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A) Testemunha B) 100% Lanço 

C) 75% Lanço e 25% Linha D) 50% Lanço e 50% Linha 

E) 25% Lanço e 75% Linha F) 100% Linha 

Figura 3. Distribuição lateral e vertical do P no solo em função das combinações dos 
modos de aplicação. Extrator Mehlich 1. (valor zero corresponde à linha de plantio). 
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A) Testemunha B) 100% Lanço 

C) 75% Lanço e 25% Linha D) 50% Lanço e 50% Linha 

E) 25% Lanço e 75% Linha F) 100% Linha 

Figura 4. Distribuição lateral e vertical do P no solo em função das combinações dos 
modos de aplicação. Extrator Resina. (valor zero corresponde a linha de plantio). 
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Para a extração com Resina (Tabela 6),  na mesma profundidade (0 – 5 cm), 

ocorreram maiores variações nos testes de comparações de médias, apenas na 

distribuição lateral 4, onde o tratamento com 100% da dose de P aplicado em linha 

de plantio foi superior, diferenciando dos demais. O restante dos tratamentos, ainda 

na DL 4, diferenciou-se uns dos outros, sendo os melhores resultados atribuídos aos 

tratamentos com 75, 50 e 25% da dose de P aplicados em linha de plantio, 

respectivamente. 

Com base na extração com Mehlich 1, Tabela 5, para as profundidades de 5 – 

10 e 10 – 15 cm, houve diferença apenas nas distribuições laterais (DLs) 4 e 5 na 

profundidade de 5 – 10 cm e na DL 4 na profundidade de 10 – 15 cm. Nas 

profundidades de 5 – 10 e 10 a 15 cm, na DL 4, percebeu-se a mesma inversão do 

resultado presente na profundidade de 0 – 5 cm, onde não se observou 

superioridade do tratamento com 100% da dose de P aplicados em linha de plantio 

em nenhuma destas profundidades. Na profundidade de 15 a 20 cm não houve 

diferença entre os tratamentos. 

A extração com Resina para as profundidades de 5 – 10 e 10 – 15 cm  

apresentou maior variação estatística entre os tratamentos nas diferentes DLS, em 

relação a extração com Mehlich 1 (Tabela 5). No entanto, os  mesmos tratamentos 

que se mostraram superiores para o extrator Mehlich 1, também foram superiores na 

extração com Resina, conforme Tabela 6. Para a profundidade de 15 a 20 cm 

(extrator Resina), nota-se diferença entre as médias de tratamento nas diferentes 

DLs. Entretanto, percebe-se pouca variação no teste de comparação de médias. 

Este resultado diferencia-se do apresentado para o extrator Mehlich 1, onde para 

esta profundidade (15 – 20 cm) não há diferença entre as médias (Tabela 5). 

 

 

4.2.2. Comportamento vertical do teor de P no solo em função dos modos de 

aplicação e da distribuição lateral. Fósforo Mehlich 1 e Resina. 

Houve diferença do teor de P nas diferentes profundidades, bem como entre 

os tratamentos e as DLs estudados, para ambos os extratores (figura 3 e 4). 
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Tabela 5. Teor médio de P (mg dm-3) entre tratamentos nas quatro profundidades em função da variação lateral. Extrator 
Mehlich 1. 

 

Tratamentos 
 DISTRIBUIÇÃO LATERAL (DL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 -----------------------------------------------------------------------  0 – 5 cm ------------------------------------------------------------------------ 

Testemunha 0,867 a1 0,795 d 0,737 c 0,727 e 0,705 e 0,695 c 0,665 ab 0,740 b 
100% La 0,912 a 1,217 b 1,132 b 0,915 e 0,955 e 0,920 c 0,965 ab 1,060 a 

75% La e 25% Li 0,840 a 1,160 bc 1,11 b 8,700 d 2,000 d 0,922 c 0,940 ab 0,750 b 
50% La e 50% Li 0,912 a 1,800 a 4,650 a 22,775 b 2,747 c 1,532 b 1,077 a 0,925 ab 
25% La e 75% Li 0,925 a 0,895 cd 1,190 b 33,800 a 3,125 b 2,885 a 0,975 a 0,895 ab 

100% Li 0,870 a 0,985 bcd 1,085 b 18,250 c 3,875 a 2,775 a 0,970 a 0,900 Ab 
 ------------------------------------------------------------------------ 5 – 10 cm ---------------------------------------------------------------------- 

Testemunha 0,675 a 0,655 a 0,740 a 0,687 d 0,662 c 0,830 a 0,760 a 0,780 a 
100% La 0,850 a 0,825 a 0,707 a 0,727 d 1,025 ab 0,655 a 0,757 a 0,662 a 

75% La e 25% Li 0,785 a 0,830 a 0,867 a 1,057 c 0,942 abc 0,767 a 0,850 a 0,760 a 
50% La e 50% Li 0,765 a 0,827 a 0,910 a 2,225 a 0,900 abc 0,86 a 0,727 a 0,770 a 
25% La e 75% Li 0,697 a 0,815 a 0,865 a 1,200 c 0,775 bc 0,847 a 0,852 a 0,900 a 

100% Li 0,867 a 0,860 a 0,817 a 1,667 b 1,100 a 0,680 a 0,737 a 0,820 a 
 ----------------------------------------------------------------------- 10 – 15 cm --------------------------------------------------------------------- 

Testemunha 0,582 a 0,625 a 0,625 a 0,685 ab 0,595 a 0,727 a 0,705 a 0,690 a 
100% La 0,450 a 0,440 a 0,480 a 0,452 b 0,545 a 0,522 a 0,615 a 0,562 a 

75% La e 25% Li 0,717 a 0,665 a 0,665 a 0,952 a 0,762 a 0,707 a 0,625 a 0,582 a 
50% La e 50% Li 0,542 a 0,525 a 0,767 a 0,732 ab 0,607 a 0,682 a 0,747 a 0,797 a 
25% La e 75% Li 0,472 a 0,552 a 0,562 a 0,575 b 0,615 a 0,542 a 0,635 a 0,595 a 

100% Li 0,625 a 0,675 a 0,605 a 0,585 b 0,605 a 0,615 a 0,725 a 0,605 a 
 ---------------------------------------------------------------------- 15 – 20 cm ---------------------------------------------------------------------- 

Testemunha 0,362 a 0,367 a 0,500 a 0,462 a 0,412 a 0,442 a 0,375 a 0,372 a 
100% La 0,352 a 0,352 a 0,332 a 0,327 a 0,352 a 0,327 a 0,347 a 0,355 a 

75% La e 25% Li 0,367 a 0,345 a 0,380 a 0,335 a 0,335 a 0,355 a 0,397 a 0,365 a 
50% La e 50% Li 0,450 a 0,510 a 0,502 a 0,492 a 0,315 a 0,427 a 0,482 a 0,542 a 
25% La e 75% Li 0,502 a 0,265 a 0,430 a 0,357 a 0,410 a 0,337 a 0,317 a 0,357 a 

100% Li 0,417 a 0,410 a 0,377 a 0,312 a 0,450 a 0,407 a 0,297 a 0,422 a 
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de significância de 5%, pelo teste de tukey. CV �13,69 % e 
DMS a 5% � 0,304. La – Lanço e Li – Linha. (distribuição lateral 4 = linha de plantio.) 
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Tabela 6. Teor médio de P (mg dm-3) entre tratamentos nas quatro profundidades em função da variação lateral.. Extrator 
Resina. 

 

Tratamentos 
DISTRIBUIÇÃO LATERAL (DL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 -----------------------------------------------------------------------  0 – 5 cm ------------------------------------------------------------------------ 

Testemunha 7,907 b 9,300 c 8,602 d 8,040 f 8,735 d 9,167 e 7,952 c 8,735 b 
100% La 10,472 a 10,752 bc 9,925 cd 10,385 e 11,352 c 11,297 d 11,112 ab 9,802 ab 

75% La e 25% Li 9,615 a 10,592 bc 9,690 d 65,599 d 10,677 c 17,325 b 11,285 ab 10,722 a 
50% La e 50% Li 10,412 a 14,950 a 30,242 a 78,199 c 33,274 a 17,895 b 12,045 a 9,902 ab 
25% La e 75% Li 9,090 ab 11,020 b 13,302 b 107,467 b 31,449 b 13,210 c 10,087 b 10,342 a 

100% Li 9,050 ab 10,487 bc 11,375 c 131,915 a 30,454 b 22,712 a 11,197 ab 10,477 a 
 ------------------------------------------------------------------------ 5 – 10 cm ---------------------------------------------------------------------- 

Testemunha 7,402 c 6,710 c 8,652 a 7,560 e 7,605 d 8,612 b 8,300 b 8,430 a 
100% La 9,557 ab 9,385 ab 9,602 a 9,475 d 10,627 ab 9,560 ab 9,732 ab 9,297 a 

75% La e 25% Li 8,040 bc 8,785 b 8,907 a 10,375 d 8,832 cd 9,785 ab 8,985 b 9,345 a 
50% La e 50% Li 9,512 ab 9,175 ab 10,027 a 26,975 a 11,810 a 9,940 ab 10,570 a 9,752 a 
25% La e 75% Li 7,850 c 8,435 b 8,947 a 11,947 c 9,560 bc 9,605 ab 8,415 b 8,440 a 

100% Li 9,780 a 10,390 a 10,067 a 19,127 b 11,062 ab 10,637 a 9,562 ab 9,025 a 
 ----------------------------------------------------------------------- 10 – 15 cm --------------------------------------------------------------------- 

Testemunha 5,952 b 5,952 c 5,212 c 5,922 c 6,690 b 6,995 ab 6,170 b 6,257 a 
100% La 5,995 b 6,562 bc 6,475 bc 6,312 c 6,820 b 6,472 b 7,830 a 7,345 a 

75% La e 25% Li 8,345 a 8,152 a 7,780 ab 8,267 ab 8,605 a 8,212 a 8,125 a 7,690 a 
50% La e 50% Li 7,820 a 7,777 ab 8,255 a 8,802 a 8,865 a 7,585 ab 7,910 a 7,767 a 
25% La e 75% Li 6,082 b 6,037 c 7,080 ab 6,907 bc 5,865 b 6,430 b 7,557 ab 6,560 a 

100% Li 7,342 ab 6,952 abc 7,415 ab 7,187 bc 6,907 b 7,605 ab 8,300 a 7,387 a 
 ---------------------------------------------------------------------- 15 – 20 cm ---------------------------------------------------------------------- 

Testemunha 3,910 b 4,062 a 3,605 b 4,217 a 3,997 b 4,260 b 4,115 bc 4,002 b 
100% La 4,692 ab 4,865 a 5,847 a 5,302 a 4,435 ab 4,432 b 4,387 abc 3,867 b 

75% La e 25% Li 5,502 a 4,780 a 4,175 b 4,562 a 4,607 ab 4,907 ab 5,647 a 4,997 b 
50% La e 50% Li 4,130 ab 4,472 a 5,085 ab 5,040 a 4,910 ab 6,170 a 3,650 c 4,780 b 
25% La e 75% Li 4,707 ab 4,667 a 4,910 ab 5,255 a 5,315 ab 4,695 ab 4,300 abc 6,692 a 

100% Li 4,995 ab 5,387 a 4,500 ab 4,582 a 5,647 a 5,432 ab 5,472 ab 5,387 ab 
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de significância de 5%, pelo teste de tukey. CV � 7,75 % e 
DMS a 5% � 1,523. La = Lanço ; Li = Linha. 
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Nesta temática, nota-se para o extrator Mehlich 1 e para o tratamento 

testemunha (Tabela 7), baixa variação estatística no teste de comparação de médias 

entre as profundidades (comparação na coluna), onde pode-se perceber, exceto 

para a DL 1 , que a profundidade de 0 – 5 cm não se diferenciou das profundidades 

de 5 – 10 e 10 – 15 cm nas demais DLs. Nota-se também que não há diferença 

entre as DLs 3 e 4 para as profundidades 10 – 15 e 15 – 20 cm. Para as demais 

DLs, tem-se resultado diferente para estas mesmas profundidades. 

Com base na extração com Resina (Tabela 8) e no tratamento testemunha, 

nota-se, exceto na DL 2, que não houve diferença entre as profundidades de 0 – 5 e 

5 -10 cm nas demais DLs. Para as profundidades de 10 -15 e 15 – 20 cm nota-se 

que em todas as DLs tem-se diferença estatística entre estas profundidades, sendo 

que o menor teor de P está presente na maior profundidade (15 – 20 cm). 

O fato de não ter grande variação no teste de comparação de médias para o 

extrator Mehlich 1 bem como para a extração com Resina, no tratamento 

testemunha, está de acordo com o resultado esperado, uma vez que não se 

adicionou P a este tratamento. 

Com base nas Figuras 3 e 4 (extratores Mehlich 1 e Resina respectivamente), 

e no tratamento com 100% da dose de P aplicados a lanço, nota-se que este  

tratamento possui semelhança com a testemunha, mas no entanto, apresenta uma 

maior variação estatística no teste de comparação de médias, conforme pode ser 

visto nas Tabelas 7 e 8 respectivamente. 

Se tratando da extração com Mehlich 1 e do tratamento com 100% da dose 

de P aplicados a lanço, nota-se na Tabela 7, exceto para DLs 2, 3 e 8, igualdade 

estatística entre as DLs nas profundidades de 0 – 5 e 5 – 10 cm. Para as 

profundidades de 10 – 15 e 15 – 20 cm para este mesmo tratamento, nota-se 

igualdade nas DLs 1, 4 e 5, sendo que as demais DLs as médias são diferentes, 

conforme Tabela 7. 

Com base na Tabela 8 (extração com Resina) e no tratamento com 100% da 

dose de P aplicado a lanço, nota-se que no teste de comparação de médias entre as 

profundidades de 0 – 5 e 5 – 10 cm, tem-se igualdade estatística entre todas as DLs, 

exceto para as DLs 6 e 7. Para as profundidades de 10 - 15 e 15 – 20 cm nota-se 

igualdade estatística apenas nas DLs 1, 3 e 4, sendo que as demais DLs (2, 5, 6, 7 e 
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8) são estatisticamente distintas, tendo os maiores teores de P na profundidade de 

10 – 15 cm, não fugindo do esperado. 

O fato do tratamento com 100% lanço apresentar comportamento semelhante 

à testemunha nos dois extratores (Mehlich 1 e Resina), mas no entanto, resultado 

estatístico diferente, pode estar ligado ao aumento do teor de P na camada 

superficial (0 – 5 cm) em função do modo de aplicação, se comparado a testemunha 

(Tabelas 7 e 8). 

Com base ainda nas Tabela 7 (extrator Mehlich) e 8 (extrator Resina), têm-se 

ainda os tratamentos com 25, 50, 75 e 100% da dose de P aplicados em linha de 

plantio, os quais apresentaram diferença no teste de comparação de médias entre 

as profundidades estudadas, em função das DLs (Tabelas 7 e 8). Nestes 

tratamentos, observou-se principalmente o comportamento do P em profundidade na 

DL 4, onde se tinha a linha de plantio, e que conseqüentemente foi o local da 

aplicação do fertilizante fosfatado. 

Sendo assim, para os tratamentos com 25, 50, 75 e 100% da dose de P 

aplicados em linha de plantio, na DL 4 para o extrator Mehlich 1 (Tabela 7), se 

mostram em sua totalidade com diferenças estatística significativas entre as 

profundidades. Nestas comparações de médias, observou-se que a profundidade de 

0 – 5 cm foi superior em todos os tratamentos, diferenciando estatisticamente das 

demais profundidades. 

  Considerando ainda a Tabela 7 (extrator Mehlich 1) e o tratamento com 25% 

da dose de P aplicados em linha na DL 4, nota-se que não há diferença significativa 

entre as profundidades de 5 – 10 e 10 – 15 cm, sendo que estas se diferenciam da 

profundidade de 15 – 20 cm, onde se tem o menor teor de P. Para os demais 

tratamentos (50, 75 e 100% da dose de P aplicado em linha) percebe-se, que a 

profundidade de 5 – 10 cm se mostrou superior, diferenciando das profundidades de 

10 – 15 e 15 – 20 cm, e que estas, não se diferenciaram uma da outra, 

apresentando os menores teores de P no solo. 

Considerando ainda a comparação de médias entre as profundidades na DL4, 

para os tratamentos com 25, 50, 75 e 100% da dose de P aplicados em linha de 

plantio, para a extração com Resina, nota-se grande variação estatística no teste de 

comparação de médias entre as profundidades. Neste contexto, é possível 



 

 

29

Tabela 7. Teor de P (mg dm-3) entre as profundidades em função da distribuição lateral e teor de P (mg dm-3) entre as distribuições 
laterais em função das profundidades amostradas. Extrator Mehlich 1. 

 
Profundidade 

(cm) 
 DISTRIBUIÇÃO LATERAL (DL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ---------------------------------------------------------------------------- Testemunha ---------------------------------------------------------------------------------- 

0 - 5 0,867 a1A 0,795 aA 0,737 aA 0,727 aA 0,705 aA 0,695 aA 0,665 aA 0,740 aA 
5 - 10 0,675 abA 0,655 aA 0,740 aA 0,687 aA 0,662 abA 0,830 aA 0,760 aA 0,780 aA 
10 - 15 0,582 bcA 0,625 abA 0,625 aA 0,685 aA 0,595 abA 0,727 abA 0,705 aA 0,690 aA 
15 - 20 0,362 cA 0,367 bA 0,500 aA 0,462 aA 0,412 bA 0,442 bA 0,375 bA 0,372 bA 

 --------------------------------------------------------------------------------- 100% Lanço ------------------------------------------------------------------------------ 
0 - 5 0,912 aAB 1,217 aA 1,132 aAB 0,915 aAB 0,955 aAB 0,920 aAB 0,865 aB 1,060 aAB 
5 - 10 0,850 aAB 0,825 bAB 0,707 bAB 0,727 aAB 1,025 aA 0,655 abB 0,757 aAB 0,662 bB 
10 - 15 0,450 bA 0,440 cA 0480 bcA 0,452 bA 0,545 bA 0,522 bcA 0,615 abA 0,562 bcA 
15 - 20 0,352 bA 0,352 cA 0,332 cA 0,327 bA 0,352 bA 0,327 cA 0,347 bA 0,355 cA 

 ------------------------------------------------------------------------ 75% Lanço e 25% Linha ---------------------------------------------------------------------- 
0 - 5 0,840 aCD 1,160 aC 1,115 aC 8,700 aA 2,000 aB 0,922 aCD 0,940 aCD 0,750 aD 
5 - 10 0,785 aA 0,830 bA 0,867 abA 1,057 bA 0,942 bA 0,767 aA 0,850 abA 0,760 aA 
10 - 15 0,717 aAB 0,665 bAB 0,665 bAB 0,952 bA 0,762 bAB 0,707 aAB 0,625 bcB 0,582 abB 
15 - 20 0,367 bA 0,345 cA 0,380 cA 0,335 cA 0,335 cA 0,355 bA 0,397 cA 0,365 bA 

 ------------------------------------------------------------------------ 50% Lanço e 50% Linha ---------------------------------------------------------------------- 
0 - 5 0,912 aE 1,800 aD 4,650 aB 22,775 aA 2,747 aC 1,532 aD 1,077 aE 0,925 aE 
5 - 10 0,765 abB 0,827 bB 0,910 bB 2,22 bA 0,900 bB 0,865 bB 0,747 bB 0,770 abB 
10 - 15 0,542 bcA 0,525 cA 0,767 bcA 0,732 cA 0,607 cA 0,682 bcA 0,727 bA 0,797 abA 
15 - 20 0,450 cA 0,510 cA 0,502 cA 0,492 cA 0,315 dA 0,427 cA 0,482 bA 0,542 bA 

 --------------------------------------------------------------------- 25% Lanço e 75% Linha ------------------------------------------------------------------------- 
0 - 5 0,925 aC 0,895 aC 1,190 aC 33,800 aA 3,125 aB 2,885 aB 0,975 aC 0,895 aC 
5 - 10 0,697 abB 0,815 abB 0,865 bB 1,200 bA 0,775 bB 0,847 bB 0,852 abB 0,900 aAB 
10 - 15 0,472 bA 0,552 bA 0,562 cA 0,575 cA 0,615 bcA 0,542 cA 0,635 bA 0,595 bA 
15 - 20 0,502 bA 0,265 cA 0,430 cA 0,357 cA 0,410 cA 0,337 cA 0,317 cA 0,357 bA 

  
  
  
 Tabela continua na próxima pagina 

continuação da Tabela 
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Profundidade 
DISTRIBUIÇÃO LATERAL (DL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ----------------------------------------------------------------------------- 100% Linha ----------------------------------------------------------------------------------- 

0 - 5 0,870 aD 0,985 aD 1,085 aD 18,250 aA 3,875 aB 2,775 aC 0,970 aD 0,900 aD 
5 - 10 0,867 aBC 0,860 abBC 0,817 abBC 1,667 bA 1,100 bB 0,680 bC 0,737 aC 0,820 abBC 
10 - 15 0,625 abA 0,675 bcA 0,605 bcA 0,585 cA 0,605 cA 0,615 bA 0,725 aA 0,605 bcA 
15 - 20 0,417 bA 0,410 cA 0,377 cA 0,312 cA 0,450 cA 0,407 bA 0,297 bA 0,422 cA 

1Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha,  não diferem entre si ao nível de significância de 5%, pelo teste de 
tukey. CV �13,69 %  e DMS a 5% � 0,275 para coluna e CV �13,69 %  e DMS a 5% � 0,325 para linha. 
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Tabela 8 . Teor de P (mg dm-3) entre as profundidades em função da distribuição lateral e teor de P (mg dm-3) entre as distribuições 
laterais em função das profundidades amostradas. Extrator Resina. 

 
Profundidade 

(cm) 
 DISTRIBUIÇÃO LATERAL (DL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ---------------------------------------------------------------------------- Testemunha ---------------------------------------------------------------------------------- 

0 - 5 7,907 aA 9,300 aA 8,602 aA 8,040 aA 8,735 aA 9,167 aA 7,952 aA 8,735 aA 
5 - 10 7,402 aAB 6,710 bB 8,652 aA 7,560 abAB 7,605 abAB 8,612 aA 8,300 aAB 8,430 aA 
10 - 15 5,952 bAB 5,952 bAB 5,212 bB 5,922 bAB 6,690 bAB 6,995 bA 6,170 bAB 6,257 bAB 
15 - 20 3,910 cA 4,062 cA 3,605 cA 4,217 cA 3,997 cA 4,260 cA 4,115 cA 4,002 cA 

 --------------------------------------------------------------------------------- 100% Lanço ------------------------------------------------------------------------------ 
0 - 5 10,472 aA 10,752 aA 9,925 aA 10,385 aA 11,352 aA 11,297 aA 11,112 aA 9,802 aA 
5 - 10 9,557 aA 9,385 aA 9,602 aA 9,475 aA 10,627 aA 9,560 bA 9,732 bA 9,297 aA 
10 - 15 5,995 bB 6,562 bAB 6,475 bAB 6,312 bB 6,820 bAB 6,472 cAB 7,830 cA 7,345 bAB 
15 - 20 4,692 bAB 4,865 cAB 5,847 bA 5,302 bAB 4,435 cAB 4,432 dAB 4,387 dAB 3,867 cB 

 ------------------------------------------------------------------------ 75% Lanço e 25% Linha ---------------------------------------------------------------------- 
0 - 5 9,615 aD 10,592 aCD 9,690 aCD 65,599 aA 10,677 aCD 17,325 aB 11,285 aC 10,722 aCD 
5 - 10 8,040 bB 8,785 bAB 8,907 abAB 10,375 bA 8,832 bAB 9,785 bA 8,985 bAB 9,345 bAB 
10 - 15 8,345 abA 8,152 bA 7,780 bA 8,267 cA 8,605 bA 8,212 cA 8,125 bA 7,690 cA 
15 - 20 5,502 cA 4,780 cA 4,175 cA 4,562 dA 4,607 cA 4,907 dA 5,647 cA 4,997 dA 

 ------------------------------------------------------------------------ 50% Lanço e 50% Linha ---------------------------------------------------------------------- 
0 - 5 10,412 aG 14,950 aE 30,242 aC 78,199 aA 33,274 aB 17,895 aD 12,045 aF 9,902 aG 
5 - 10 9,512 aC 9,175 bC 10,027 bC 26,975 bA 11,810 bB 9,940 bC 10,570 bBC 9,752 aC 
10 - 15 7,820 bA 7,777 cA 8,255 cA 8,802 cA 8,865 cA 7,585 cA 7,910 cA 7,767 bA 
15 - 20 4,130 cB 4,472 dB 5,085 dAB 5,040 dAB 4,910 dAB 6,170 dA 3,650 dB 4,780 cAB 

 --------------------------------------------------------------------- 25% Lanço e 75% Linha ------------------------------------------------------------------------- 
0 - 5 9,090 aE 11,020 aD 13,302 aC 107,467 aA 31,449 aB 13,210 aC 10,087 aDE 10,342 aDE 
5 - 10 7,850 aC 8,435 bBC 8,947 bBC 11,947 bA 9,560 bB 9,605 bB 8,415 bBC 8,440 bBC 
10 - 15 6,082 bAB 6,037 cAB 7,080 cAB 6,907 cAB 5,865 cB 6,430 cAB 7,557 bA 6,560 cAB 
15 - 20 4,707 bB 4,667 cB 4,910 dB 5,255 dAB 5,315 cAB 4,695 dB 4,300 cB 6,692 cA 

  
  
  
 Tabela continua na próxima pagina 

continuação da Tabela 
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Profundidade 
DISTRIBUIÇÃO LATERAL (DL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ----------------------------------------------------------------------------- 100% Linha ----------------------------------------------------------------------------------- 

0 - 5 9,050 aE 10,487 aDE 11,375 aD 131,915 aA 30,454 aB 22,712 aC 11,197 aD 10,477 aDE 
5 - 10 9,780 aBC 10,390 aBC 10,067 aBC 19,127 bA 11,062 bB 10,637 bBC 9,562 bBC 9,025 bC 
10 - 15 7,342 bA 6,952 bA 7,415 bA 7,187 cA 6,907 cA 7,605 cA 8,300 bA 7,387 cA 
15 - 20 4,995 cA 5,387 cA 4,500 cA 4,582 dA 5,647 cA 5,432 dA 5,472 cA 5,387 dA 

1Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha,  não diferem entre si ao nível de significância de 5%, pelo teste de 
tukey. CV �7,75 %  e DMS a 5% � 1,377 para coluna e CV � 7,75 %  e DMS a 5% �1,628 para linha. 
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notar (Tabela 08) que não há igualdade estatística entre nenhuma das 

profundidades estudadas (0 – 5; 5 – 10; 10 – 15 e 15 – 20 cm), onde se observa que 

o maior teor de P está presente na profundidade de 0 – 5 cm, o qual decresce 

regularmente com o aumento da profundidade. 

Percebe-se neste contexto que os tratamentos com 25, 50, 75 e 100% da 

dose de P aplicados em linha de plantio, tanto para o extrator Mehlich (Tabela 7), 

bem como para a extração com Resina (Tabela 8), apresenta-se alta concentração 

de P na profundidade de 0 – 5 cm, ocasionando diferença  das demais 

profundidades.  Este fato nos leva a concluir que não houve movimentação vertical 

(em profundidade) do P para estes tratamentos, tendo em vista que a concentração 

de P permaneceu no local de aplicação, ou seja, na profundidade de 0 – 5 cm na DL 

4. De acordo com Duiker & Beegle (2006), a distribuição vertical e horizontal do P só 

ocorre a longo prazo. 

 

4.2.3 Comportamento horizontal do teor de P no solo em função dos modos de 

aplicação e das profundidades amostradas. Fósforo Mehlich 1 e Resina. 

 No que se refere à movimentação horizontal de P no solo, nota-se para a 

extração com Mehlich 1, bem como para a extração com Resina, Figuras 3 e 4 ( 

itens C, D, E e F) respectivamente, um aumento localizado na concentração de P, 

de acordo com que se aumenta a proporção da adubação  em linha. 

 Na extração com Mehlich 1 (Tabela 7) nota-se que para o tratamento 

testemunha não há variação horizontal do teor de P em nenhuma das profundidades 

estudadas (0 – 5; 5 – 10; 10 – 15 e 15 – 20 cm), ou seja, não há diferença (teste de 

comparação na linha)  do teor de P entre as DLs. Para a extração com Resina 

(Tabela 8), percebe-se a existência de diferenciação estatística nas profundidades 

de 5 – 10 e 10 – 15 cm, o que contraria o resultado esperado, tendo em vista que 

não houve adição de P neste tratamento. Para as demais profundidades (0 – 5 e 15 

a 20 cm) não há diferenciação estatística entre as DLs estudadas. 

 Para o tratamento com 100% da dose de P aplicados a lanço, extração com 

Mehlich 1 (Tabela 7), nota-se a presença de variação estatística no teste de 

comparação de médias entre as DLs, para as profundidades de 0 – 5 e 5 – 10 cm. 

Nas profundidades de 10 – 15 e 15 – 20 cm não houve distinção entre as DLs 
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avaliadas.  Para a extração com Resina (Tabela 8), não se percebe diferenças entre 

as DLs nas profundidades de 0 – 5 e 5 – 10 cm. Já nas profundidades de 10 – 15 e 

15 – 20 cm, nota-se distinção entre as DLs avaliadas. Para este tratamento, em 

ambos os extratores, não se esperava estas diferenciações estatísticas, 

principalmente para a extração com Resina, onde a diferença ocorreu em 

profundidades mais elevadas (10 – 15 e 15 – 20 cm), o que não caracteriza efeito do 

modo de adubação. 

 Nesta mesma temática, considerando os tratamentos onde se tem parte da 

dose de P aplicados em linha de plantio (25, 50, 75 e 100%) para a extração com 

Mehlich 1 bem como para extração com Resina, Tabelas 7 e 8 respectivamente, nas 

diferentes profundidades (0 – 5, 5 – 10, 10 – 15 e 15 – 20 cm), nota-se 

comportamento semelhantes nos testes de comparação de médias entre as DLs, 

principalmente na DL 4 onde de aplicou o fertilizante. 

Para o extrator Mehlich 1 (Tabela 7) e para os tratamentos com 50, 75 e 

100% da dose de P aplicados na linha de plantio, nota-se que para as profundidades 

de 0 – 5 e 5 – 10 cm, há variação estatística no teste de comparação de médias, 

onde a DL 4 se mostrou superior, diferenciando-se das demais. Para o tratamento 

com 25% da dose de P aplicados em linha de plantio, a diferenciação estatística 

ocorreu apenas na profundidade de 0 – 5 cm, tendo também a DL 4 com a maior 

média.  

Para a extração com Resina (Tabela 8), nota-se que para os tratamentos com 

50, 75 e 100% da dose de P aplicados em linha de plantio, nas profundidades de 0 – 

5 e 5 – 10 cm, há existência de variação estatística no teste de comparação de 

médias, onde a DL 4 se mostrou superior, diferenciando-se das demais. Observou-

se também para o tratamento com 25% da dose de P aplicados em linha de plantio, 

a superioridade da DL 4 na profundidade de 0 – 5 cm. Já na profundidade de 5 – 10 

cm, a DL 4 se diferencia  apenas da DL 1, o que torna este resultado diferente dos 

demais, quando se analisa os tratamentos com parte da dose de P aplicados na 

linha de plantio. 

Considerando que a profundidade de 0 – 5 cm revelou respostas aos modos 

de aplicação, e que houve superioridade dos tratamentos com adição de P na linha 

de plantio e que o teor de P foi maior na linha de plantio (DL 4), pode-se dizer que 
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não houve mobilidade horizontal de fósforo. O nutriente permaneceu no local de 

aplicação, ocasionando um aumento no teor, ou seja, quanto maior a proporção do 

P aplicado na linha de plantio, maior foi a concentração encontrada (Figura 4, itens 

C, D, E e F). 

 
4.3 Produtividade, altura média e teor foliar de P na soja 

 

4.3.1.  Efeito dos modos de aplicação de P na produtividade, altura média de 

plantas e teor médio de P na massa seca de soja. 

Com base na produtividade obtida (Tabela 9), percebe-se diferença entre os 

modos de aplicação de P, tendo ocorrido valores médios de produtividade de soja 

superiores (2887,9 kg ha-1), intermediários (2107,6 a 2610,8 kg ha-1) e inferiores 

(<2107,6 kg ha-1). A testemunha foi o tratamento que apresentou valor inferior. Isso 

era esperado, uma vez que não houve a adição de P no presente tratamento e o 

solo apresentava baixa fertilidade como pode ser visto na tabela 9. 

Os tratamentos cuja dose de P aplicada em linha de plantio foi igual ou 

superior a 50% da dose não se diferenciaram estatisticamente entre si (Tabela 9), se 

mostrando superiores. A maior produtividade  foi obtida quando 100% do P foi 

adicionado em linha de plantio, e a medida em se aumentou a adubação em linha, 

aumentou-se de forma linear a produtividade, conforme figura 5. 

  

Tabela 9. Produtividade, altura de plantas e teor de P na folha de plantas de soja em 
função da combinação dos modos de aplicação de P no solo. 
 

Tratamentos Produtividade 
(kg ha-1) 

Altura de plantas 
(cm) 

Teor de P na folha 
(g kg-1) 

Testemunha 1434,9 c 34,8 d 1,7 c 
100% Lanço 2107,6 b 38,0 cd 2,4 ab 

75% Lanço e 25% Linha 2188,5 b 41,5 bcd 1,8 bc 
50% Lanço e 50% Linha 2395,0 ab 44,8 abc 2,5 a 
25% Lanço e 75% Linha 2610,8 ab 47,7 ab 2,5 a 

100% Linha 2887,9 a 50,1 a 2,0 abc 
Média 2270,8 42,8 2,2 
CV (%) 10,7 8,6 12,7 
DMS 560,1 8,5 0,6 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de significância 
de 5%, pelo teste de tukey. 
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Com produtividade intermediaria, têm-se os tratamentos que receberam parte 

da adubação a lanço, desde 25% até 100% da dose, não se observando diferença 

estatística entre eles (tabela 9). Este resultado tem grande importância, uma vez que 

estatisticamente não houve diferença na produção quando se fez de 25 a 100% da 

dose de P a lanço. Howard et al., (2002) tendo aplicado P no sulco de plantio de 

milho obtiveram rendimentos similares aos obtidos apenas com aplicações a lanço. 

Observam-se ainda na Tabela 9, a existência de diferenças entre a altura 

média das plantas em função dos tratamentos estudados, mostrando assim a 

importância do P para o crescimento dos vegetais. 

No que se refere ao tamanho médio das plantas, pode-se observar que a 

testemunha, juntamente com os tratamentos com 100 e 75% da dose de P aplicados 

a lanço, obtiveram resultados inferiores, e diferentes dos demais (Tabela 9). A 

testemunha, por não ter recebido P, apresentou a menor altura, 34,8 cm, conforme 

se esperava. 

 O fato do tratamento com 100% da dose de P aplicados a lanço, não ter sido 

diferente da testemunha no tamanho médio das plantas, pode estar relacionado a 

baixa mobilidade do P no solo (Novais et al., 2007). Isso fez com que este elemento 

se concentrasse na superfície do solo, limitando a capacidade das raízes em 

absorve-lo. No caso do tratamento com 75% a lanço e 25% em linha de plantio, 

acredita-se que os 25% da dose de P aplicados em linha, foram insuficientes para 

suprir toda necessidade das plantas por P. 

 Referindo-se ainda ao tamanho médio das plantas, percebe-se que os 

tratamentos com 100%, 75% e 50% da dose de P aplicado em linha de plantio, se 

mostraram superiores no teste de comparação de médias, diferindo dos demais 

tratamentos. Verifica-se também  que a medida que se aumenta a quantidade de P 

na linha de plantio, aumenta-se também o tamanho médio das plantas, resultando 

em maior produtividade (tabela 9 e figura 6). 

 Contrário ao observado neste estudo, Model e Anghinoni (1992), 

trabalhando com resposta de milho a modos de aplicação de adubos e tipos de 

preparo de solo, demonstraram que não houve diferença no rendimento do milho 

entre os modos de aplicação. Já Howard et al. (2002) em um trabalho com dois 
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sistemas de manejo de solo, ao relacionar o aumento da proporção de P aplicado a 

lanço, observou incremento no rendimento de grãos de  milho. 

  

 

 

 

 

 

Na tabela 9, tem-se também o teor médio de P nas folhas de soja. De acordo 

com adaptação feita por Sousa e Lobato (2004), o teor adequado de P em folhas de 

soja deve estar entre 2,5 e 5,0 g kg-1. Com base nos teores obtidos neste estudo, 

exceto para os tratamentos com 50 e 75% da dose de P aplicados em linha, os 

demais tratamentos estão com teor abaixo do teor mínimo definido por tais autores. 

Os tratamentos com 50 e 75% da dose de P aplicados em linha, têm seus 

teores foliares de P de 2,5 g kg-1, estando no limiar do intervalo definido. Os teores 

foliar de P na testemunha e onde se aplicou 100 e 25% da dose de P em linha de 

plantio foram os tratamentos com resultados inferiores, não diferenciando entre si. 

Entre estes tratamentos (resultados inferiores), tem-se o tratamento com 100% da 

dose de P em linha, o qual não se diferencia de nenhum outro, inclusive dos 

tratamentos com as melhores médias. O fato do tratamento com 100% da dose de P 

aplicado em linha de plantio não se diferenciar estatisticamente da testemunha é 
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Figura 5. Produtividade de soja em função dos tratamentos e da quantidade      
de P2O5 aplicados na linha de plantio. 
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visto com surpresa, tendo em vista a superioridade deste tratamento para as 

características de produção e altura de plantas. Entre os tratamentos com as 

melhores médias, destacam-se aqueles com 25% e 50% da dose de P a lanço, 

sendo que ambos apresentam 2,5 g kg-1 de P foliar. 

 

 

 

 

  

 Diante do resultado apresentado para estas características (produtividade, 

altura de plantas e teor de P na folha), percebe-se uma superioridade dos 

tratamentos onde se tem 50, 75 e 100% da dose de P aplicados em linha de plantio. 

Este resultado está de acordo com o descrito por Welch et al (1966) e Costa (2008), 

que segundo eles, a eficiência da aplicação de P a lanço versus a aplicação em 

linha de plantio, pode estar associado ao teor inicial deste nutriente no solo. Aliado a 

isso, quanto maior é a deficiência de P , maior será a eficiência de rendimento de 

grãos de milho a aplicação localizada. 
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Figura 6. Altura das plantas de soja em função dos tratamentos e da 
quantidade de P2O5  aplicados na linha de plantio. 
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5. CONCLUSÕES 

 Para as características de produtividade, altura de plantas e teor de P na 

folha, houve superioridade dos tratamentos onde se têm 50, 75 e 100% da dose de 

P aplicados em linha de plantio.  

Quando a maior parte do P foi aplicado a lanço (100 e 75% da dose),  ocorreu 

acumulo na camada de 0 – 2,5 cm; quando a maior parte da adubação de P ocorre 

em linha de plantio (100 e 75%) o P se acumula na camada de 5 – 7,5 cm.  

 Independente da combinação entre os modos de adubação, não houve 

mobilidade vertical e horizontal do P aplicado, tendo em vista que ocorreu maior teor 

na profundidade de 0 – 5 cm. 

A combinação dos modos de aplicação de P, tem baixa influência no 

comportamento do teor deste elemento em profundidade superior a 10 cm. 
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7. APÊNDICES 

 

Apêndice 1. Análise de variância para produtividade de soja. 
 

Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F Prob. > F 
Blocos 3 741709,751 247236,583 4,17 0,05 
Tratamentos 5 4975872,927 995174,585 16,78 0,01 
Resíduo 15 889589,401 59305,960   
Total 23     
Média geral � 2270,77   C.V � 10,72% 
 

 

Apêndice 2. Análise de variância para altura média de plantas de soja 
 

Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F Prob. > F 
Blocos 3 47,156 15,718 1,16 NS 
Tratamentos 5 679,263 135,852 10,05 0,01 
Resíduo 15 202,753 13,516   
Total 23     
Média geral � 42,8   C.V � 8,59% 
 

 

Apêndice 3. Análise de variância para o teor foliar médio de P em plantas de soja 
 

Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F Prob. > F 
Blocos 3 0,136 0,0456 0,62 NS 
Tratamentos 5 2,368 0,473 6,41 0,01 
Resíduo 15 1,108 0,073   
Total 23     
Média geral � 2,13   C.V � 12,74% 
 

  

Apêndice 4. Análise de variância (Anova) do teor médio de P no perfil do solo em 
função das combinações do modo de aplicação. 

 
Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F Prob. > F 

Tratamento (Trat.) 5 24,574 4,915 181,440 0,00001 
Profundidade (Prof.) 5 144,588 28,918 1067,535 0,00001 
Trat. x Prof. 25 96,265 3,851 142,150 0,00001 
Resíduo 108 2,926 0,027   
Total 143 268,353    
Média geral � 1,10   C.V � 14,96% 
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Apêndice 5. Análise de variância do teor médio de P presentes no perfil de solo.  
Extrator Mehlich 1. 

Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F 
Blocos 3 0,085 0,0283      1,559 ns 
Tratamento (trat) 5 24,542 4,908     270,20 ** 
Resíduo (trat) 15 0,272 0,0182  
Parcelas 23 24,900   
Profundidade (prof) 5 144,742 28,948   1062,31 ** 
Trat x Prof 25 95,861 3,834   140,712 ** 
Residuo (prof) 90 2,453 0,0272  
Sub parcela 143 267,960   
Média geral � 1,204    
C.V. para parcela � 18,979   
C.V. para  sub parcela � 16,777   
 

 

 

Apêndice 6. Análise de variância do teor médio de P presentes no perfil de solo.   
Extrator Resina. 

Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F 
Blocos 3 10,039 3,346      3,159 ns 
Tratamento (trat) 5 1712,588 342,518   323,435 ** 
Resíduo (trat) 15 15,887 1,059  
Parcelas 23 1738,514   
Profundidade (prof) 5 12525,935 2505,187 3625,451 ** 
Trat x Prof 25 5579,854 223,194   323,002 ** 
Residuo (prof) 90 62,164 0,691  
Sub parcela 143 19906,467   
Média geral � 1,204    
C.V. para parcela � 18,979   
C.V. para  sub parcela � 16,777   
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Apêndice 7. Análise de variância do teor médio de P presentes nos monólitos.    
Extrator Mehlich 1. 

Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F 
Blocos 3 0,778 0,259       4,964 *    
Tratamento (trat) 5 173,032 34,606   662,548 ** 
Resíduo (trat) 15 0,783 0,052  
Parcelas 23 174,593   
Profundidade (prof) 3 793,400 264,467 6479,497 ** 
Trat x Prof 15 456,853 30,457   746,201 ** 
Residuo (prof) 54 2,204 0,041  
Sub parcela 95 1427,051   
Distribuição lateral (lat) 7 947,258 135,323 6109,855 ** 
Trat x lat 35 768,358 21,953   991,188 ** 
Prof x lat 21 2570,204 122,391 5525,975 ** 
Trat x prof x lat 105 2158,859 20,561   928,316 ** 
Residuo lat 504 11,163 0,022  
Sub sub parcela 767 7882,8943   
Média geral � 1,204    
C.V. para parcela � 18,979   
C.V. para  sub parcela � 16,777   
C.V. para  sub sub parcela � 12,359   
 

 

Apêndice 8. Análise de variância do teor médio de P presentes nos monólitos. 
Extrator Resina. 

Causas da variação G.L S.Q. Q.M. Valor F 
Blocos 3 4,154 1,385         1,253 NS 
Tratamento (trat) 5 4602,191 920,438      832,959 ** 
Resíduo (trat) 15 16,575 1,105  
Parcelas 23 4622,921   
Profundidade (prof) 3 25018,736 8339,579  15408,361 ** 
Trat x Prof 15 8192,949 546,197    1009,163 ** 
Residuo (prof) 54 29,227 0,541  
Sub parcela 95 37863,832   
Distribuição lateral (lat) 7 19036,701 2719,529    4225,350 ** 
Trat x lat 35 12516,281 357,608      555,618 ** 
Prof x lat 21 44919,408 2139,019    3323,408 ** 
Trat x prof x lat 105 31562,523 300,596      467,037 ** 
Residuo lat 504 324,386 0,644  
Sub sub parcela 767 146223,131   
Média geral � 10,405    
C.V. para parcela � 10,103   
C.V. para  sub parcela � 7,070   
C.V. para  sub sub parcela � 7,711   
 


