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Disponibilidade de fósforo em sistema (te miilch, 110 Nordeste Paraense 
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1. Introduçilo 

Os solos altamente inteperizados da região nordeste do Pará são caracterizados pelo rápido declínio da lbrtilidade 

devido o uso do tradicional sistema de uso da terra (derruba-q(jeima-cultivo). Estes solos .são geralmente de 

baixa fertilidade e o fósforo (P) é o elemento mais limitante. A baixa disponibilidade deste elemento está 

relacionada com a tórmação de conipostos insolúveis (sesquiôxidos de ftrro e alumínio) e da alta imobilização. 

O desenvolvimento de sistemas de cultivo alternativos que conserva ou maximize a ciclagem de nutrientes são 

importantes para a sustentabil idade dos solos da Região. O preparo de área sem o liso do fbgo const tu i uma 

alternativa viável, devido a importância que as entradas de material orgãnico teni nos solos tropicais e também 

por influenciar a disponibilidade de P para as plantas ao longo do tempo. Para detectar pequenas mudanças que 

ocorre no P do solo durante uni curto espaço de tempo, o Iraciotiamento seqnene ial do mesnio é uni riutodo de 

extração adequado.. 

O presente estudo leve por objetivo a comparação do efeito do preparo de área (com e seni queima) e da 

aplicação de fertilizante na quantidade e fornias de P no solo. 

2. Material e Métodos 

O experimento foi instalado em área de pequeno produtor da cornun idade de Cumarú cuja local ilação d 11 1 - S e 

47°34' W 110 Iii li n i c íp io de 1 garapé-Açu (região Fragant ina. estado tio Pará). O solo na área ex peri mcii tal é a 'e ia 

quartzosa ( Entisol  ). cujas características químicas do solo (0- 10cm) são p11 5.2, C, ; , 1  1 .07%. N 0 1 0.07 1!/, 
N,, ... 53 mg kg", 1 1 3 mg kg'. K 15 mg kg1 , Ca 0.8 ctiiol kg'. Mg 0.4 cniol kg' e AI 0.2 cniol kg'. A cobertura 

vegetal era formada por unia capoeira de 4 anos de idade, com uma h i oniassa aérea seca de 24 t ha ' e com ti iii 

estoqtte de nutrientes de 143 kg lia'' de N, 9kg ha t  de P, 72kg ha' de K. 150kg lia'' de Ca e 42kg lia' de Mg. 

Dois tratanientos de preparo de área, queima e cobertttra nora, foram avaliados com e sein o uso de Ièrt i 1 izante 

eni comparação a capoeira original do lado como controle. Os tratanientos com queima foram si miii lares aos 

adotados pelos pequenos produtores da região. Nos tratamentos com cobertura morta, toda bioniassa aérea da 

vegetação secundária loi cortada e triturada em pedaços de aproximadamente 2-5 cm. em tniia ensi ladeira de 

forrageni acoplado a uni trator de rodas. Posteriormente este material Ibi distribttído manualruente sobre as 

parcelas. Os fbrii lizantes utilizados foram 50. 25 e 25 kg lia 1  dc N.P,K respectivametite pa raac ultura do ai -ro/ e 

lO, 22 e 42 kg ha ' para a cultura do cattpi ria fornia de meia, superfosfato triplo e c loreto de potassio 

respectiva niente. 

A sequéncia de cultivo utilizado (95/96) foi o plantio de arroz (cv. Xingú. espaçamento 0,3011) x 0.30111). seguida 

do plantio do caupi (cv. £3 R 3. espaçamento 0.30111 x 0.SOni) + nia,id oca (cv. Pret inha. espaçamento Im x liii). 

Para avaliar a disponibilidade de P no solo, durante o período de cultivo. Ibrani colhidos amostras do solo 

(camada de O - 10 ciii) entre os meses de outubro de 94 a outubro de 96, por tratamento. As aniostras de 501(1 

foram secas ao ar e passadas ciii peneiras de 2 nim de malha. O fiãslbro foi 1iacionado pela extração seqtrencial 

de acordo com 1 liott:v et aI. (982) com modificações feitas por FttsstN and MOIR (1993) e WttK (1997) e o 

teor de P ibi determinado colorimétricaniente pelo método ácido ascorbico-molibdado (Mi Rir iv & Ritm) , , 962) 

a 712 uni com espectrototôrnetro. Também foi realizado ttma avaliação de P assimilável utilizando-se o extrator 

Mchlich (MCI + ILSO,) 

3. Resultados e Discussões 

3. 1. Fós firo d ispon ive 1 ( M eh 1 ich 

A concentração de 1' disponível no solo, variou com o tratamento de preparo de área (Tabela 1). sendo maior mias 

parcelas com queima, devido a queima da vegetação que torna d ispon ivel pai -te do P armazenado ria bio,nassa da 

capoeira, e pelo atimemito do p11 devido o efeito de calageni das citizas, assi tu reduzindo a adsorção do P no solo 

e também favorecendo a ação de m croorganismos ria mineralização da niatéria orgán ica do solo. Nove meses 

após o preparo de área (agosto/95 ) houve uma redução do P disponível, pri ncipalniente rias parcelas quci nadas. 

Esta redução esta associada, princ i palniente a absorção pelas culturas do arroz e cattpi. 
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.A menor disponibilidade de P no inicio da fase de plantio, nas parcelas não queimadas, esta relacionada á lenta 

liberação de nutrientes e, além disso, a alta relação C:P do material orgânico que ocasiona imobilizações de P e 

com isso reduz o conteúdo de P prontaniente disponível. 

Quando as parcelas são fertilizadas diferenças no fósforo disponível entre os métodos de preparo de área foram 
observadas somente durante o início da Fase de plantio e antes da adição do fertilizante (Jan/95) do primeiro 
periodo, no segundo período, diferenças entre tratamentos não foram detectados (Tabela 1). Observa-se que, em 
agosto/97 unia redução de 20% do teor de 1' disponívcl nas parcelas queimadas enquanto nas parcclas coni 
cobertura morta há uma tendência a acréscimo. Verifica-se que no sistema de moteli, em ambos tratamentos de 

fertilizante, há uma tendência de aumento nos teores de P disponível, demonstrando o efeito da lenta liberação 
dos nutrientes dentro deste sistema, isto é observado pelo aumento da produção das culturas (dados não 

mostrados). 

Tabela 1- Dinâmica de P disponível P (P-Mehlich) em função do método 

de preparo de área e do tratamento fertilização, na profundidade de O-lO cm. 

15 	Tratamentos Out 94* Jan 95" Ago 95 Ago 97 

[mg kg» 

('cipocira 3.0 3.3 2.3 2.0 

Queima 3.0 12 . 7 1  3.0 4.7 

Cobertura morta 3.0 6.0' 3.0 4.7 

Queima + NPK 3.0 12.7' 163 13.3 

Cobertura morta + NPK 3.0 6.0' 13.0 13.7 

* o = 0; * * ti = 6, '-antes do tratamento fertilização 

3.2. Frações de P no solo: Extração sequencial 

3.2.1. Fósforo inorgânico- (fração-P,) 

A fração de fósforo inorgânico (P,) prontamente disponível, extraido coni resina (resin-P,) mostrou diferenças 
entre os tratamentos em todos os tempos avaliados (Figura 13). A tendência do auniento da fração resin-P, após o 
preparo de área foi similar com os dados observados com a extração de Mehlicli ('tabela 1 

Após o aumento da fração resin-P, após a queima, esta fração decresceu rapidamente durante a fase de cultivo do 
arroz. Isto pode está relacionado ao curto espaço de tempo do efeito de fertil izatite da cinza, a baixa quantidade 
de P existente na biomassa da capoeira e absorção pela cultura do arroz, o que foi observado no campo, onde as 
plantas de arroz nas áreas queitnadas apresentavani maiores hiomassas aéreas. 

Com a aplicação de fertilizante o teor de P disponível na fração resina foi alto, o que refletiu nas produções 
alcançadas pelas culturas. Após junho/95, independentemente do uso do fertilizante, houve redução dos teores de 

1', desta fração, causada pela absorção das culturas. 

A tendência da fração extraída com bicarbonato de sódio (Nal]CO3-Pi) foi similar aos observados na fração 
resin-Pi cru todos os tratamentos, exceto era janeiro/95 onde o efeito da queima não foi observado. 

Resin-Pi mais Nal 1CO3-Pi são frações de P no solo lãhil e são reconhecidas como as mais disponíveis para as 
plantas. E suposto que estas frações podem refletir as mudanças sazonais que ocorrem a curto espaço de tenipo 

no Pi d isporiivel para as plantas. 

A fração extraida corii hidróxido de sódio (NaOII-Pi) Ibi aumentada com a adição do fertilizante. Aumento rios 
níveis de Na011-Pi indica a construção de uni reservatório para absorção das plantas. Verificou-se que a 
dinâmica dos níveis do Pi nas frações resin-Pi e Nal ICO3-Pi. coincide com a dinâmica do nível de NaOH-Pi. 

A aplicação de fertilizante resultou no aumento dos níveis de Pi, sendo mais acentuado nas fiações resin-Pi e 
Na14CO3-Pi. isto pode ser resultado do efeito da adição do fertilizante na atividade niicrohiana., pois quando há 
uma alta atividade ii icrobiana, pouco P pode ser trarisforriiado em outras formas. 

Correlações signi l]cat ivas e positivas foram obtidas entre as frações resin-P, e Nal 1CO-P, nas parcelas 

queimadas (r0,8 1 , p 0.00 1) e com cobertura morta ( r=0.77, p = 0.00 1) sugerindo que a quantidade de P na 
tração resina devido a remoção pelas co Ituras foi acompanhado pela redução do fisforo inorgânico extraído com 

NaI1CO. Tariihém houve correlação entre resin-l', e NaOl 1 -P, (queimada r 0.46. p = 0,00 t e cobertura r 0.46. 

p= 0,0 1), indicando que o fósforo inorgânico que não Foi utilizado pelas plantas é reabsorvido Pelos 
componentes do solo, e fiações fortemente absorvidas. 
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3.2.2. Fosforo orgânico (Fração-P0 ) 

Com relação ao fósforo orgânico extraido com bicarbonato de sódio ( NaI-1CO 3 -P0) nem o métodos de preparo de 
área nem a fertilização teve impacto nesta fração, quando comparada a capoeira (Figura). Durante este curto 
período de observação esta fonte não foi exaurida. Se observou que rias parcelas corri cobertura um pequeno 
aumento nos níveis de Nal ICOrP,, com o tempo, provavelmente, este aumento esteja relacionado ao processo de 

decomposição da matéria orgânica. 

A fração NaOI l-P,, foi influenciada pelo cultivo quando comparada a capoeira e pelo método de preparo de área. 
Independente do método de preparo de área, variações sazonais Ibram observadas nesta fração. NaOl I-P 0  foi a 
fração que mostrou uni maior incremento, neste curto período de estudo, quando comparado as outras frações. 

Entretanto, o aumento em NaOl 1-P 0  foi concomitante com a diminuição de NaOFi-P e Resin-P. 

Diversos autores consideram Na011-1 10  como um indicador do status de fósforo e fertilidade de solo. Este pool 
representa as nitidanças totais na matéria orgânica do solo e nos níveis de fósforo orgânico em função de urna 
reserva ativa de P quando o solo é estressado pelo cultivo e exportação de P (Srtiw,\rn and TrLSSEN, 1987). 

A fração de N aO ti - P. no tratamento coni cobertura morta mostrou si gn i ficat iva correlação negativa com es i ri 

(r=0.33. p st).O5 ) mostrando a importância desta fração em reabastecer a Fonte inorgânica no sistenia de 

cobertura morta. 
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4. Conclusões 

- Durante o período avaliado, os maiores aumentos ocorridos nos níveis de P inorgânico foram observados com a 

adição dos fertilizantes ao solo. 

- A queima da hiomassa aérea da vegetação secundária aumentou a disponibilidade de P para as plantas, somente 

no início da fase de plantio do arroz. 

- Nos tratamentos com cobertura morta, os níveis de P inorgânico, nas três frações, apresentaram uma tendência 

dean me nto com o tempo. 

- A adição de fertilizante ao solo não influenciou nos teores de P orgânico no solo. NaHCO 1 -P0  não foi 

influenciada pelo método de preparo de área e pela adição de fertilizante. 

O método de preparo de área aumentou os teores de P orgânico extraído com NaOH. 
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