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Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar as frações de P no solo 

decorrente da antecipação da adubação, no momento da 

semeadura de outono-inverno, em sistema plantio direto 

(SPD). Foi empregado delineamento em blocos 

casualizados com seis repetições e cinco tratamentos, 

correspondendo a proporções de doses de P2O5 total, 

aplicadas antecipadamente. As frações de P são 

influenciadas pelo sistema de manejo adotado, 

aumentando a disponibilidade de P no solo. Por fim, a 

estratégia de adubação antecipada diminui os custos do 

processo de semeadura com o mesmo aproveitamento 

de P comparadas ao sistema tradicional. 

Introdução  

A disponibilidade de fósforo (P) em solos tropicais é um 

dos fatores mais limitantes para a produtividade das 

culturas. Nestes solos, têm-se baixa eficiência da 

adubação fosfatada sendo necessária a aplicação de 

doses elevadas de P. Dessa forma, torna-se essencial 

estudos ligados a eficiência de uso de P na agricultura.  

Todavia, para que se possa utilizar o P de forma 

racional, é necessário a compreensão de sua dinâmica e 

como as diferentes frações abastecem a solução do solo 

e mantêm sua fertilidade. Assim, o fracionamento de P 

possibilita o entendimento das transformações que 

ocorrem com o P no solo, identificando as formas 

preferenciais com que é retido, sua ocorrência e como 

contribuem para o suprimento para as plantas. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Estância Vendramin, em 

Tibagi (PR). O solo é um Latossolo Vermelho Distrófico 

manejado em SPD há mais de 15 anos. O delineamento 

experimental foi de blocos casualizados com seis 

repetições e cinco tratamentos, utilizando superfosfato 

simples como fonte de P, a saber: (T1– 100% de P2O5 

total aplicado na semeadura da cultura de outono-

inverno e 0% na semeadura da primavera-verão; T2- 75 

e 25%; T3- 50 e 50%; T4- 25 e 75%; T5- 0 e 100%). 

Após 60 meses, foram coletadas amostras de solo nas 

camadas de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20 e 20 a 30 cm. As 

frações de P [lábil (LP), moderadamente lábil (MLP) e 

não lábil (NLP)] foram determinadas pelo método de 

fracionamento (Hedley, 1982). Os resultados foram 

submetidos à análise estatística univariada mediante o 

emprego do programa SAS Versão 9.1. (SAS, 2004). 

Resultados e Discussão 

Os resultados referentes a contribuição das frações de P 

estão representados na Figura 1. A alta concentração de 

LP na camada superficial (0-5 cm), pode ser devido ao 

SPD. Nesse sistema, há maior acúmulo de P orgânico e 

formas mais lábeis do nutriente nesta camada. 

Segundo Gatiboni (2007), a fração LP contribui 

ativamente no suprimento de P as plantas. Portanto, a 

adoção do SPD em latossolos minimiza a fixação de P, 

com manutenção desse nutriente no solo.  

Ainda, o autor indica que a fração MLP atua como 

tamponante de frações LP. Isso é evidenciado na 

depleção dos teores de MLP e concomitantemente 

aumento dos teores de LP na camada de 20 a 30 cm. 

Maior representatividade foi observada para a fração 

NLP. Justificada pelo alto teor de óxidos de Fe e Al do 

solo. De acordo com Sanchez (1982), esses são os 

fatores que mais favorecem a adsorção de P, além dos 

baixos valores de pH do solo. 

 
Figura 1. Contribuição relativa de cada fração do solo, nos diferentes 

percentuais de antecipação de P (0, 25, 50, 75 e 100%). 

Conclusões 

A fração LP é influenciada pelo sistema de manejo 

adotado, principalmente pelo SPD nas camadas 0 a 20 

cm. A antecipação da adubação fosfatada é eficiente 

pois proporciona aproveitamentos similares de P pelas 

plantas, comparado às estratégias tradicionais de 

adubação, porém, com menor custo operacional. 
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