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RESUMO: A produção de fertilizantes 
organominerais a partir resíduos orgânicos 
como, por exemplo, a cama de frango tem se 
tornado uma prática comum, visto os benefícios 
econômicos e ambientais. O uso de fertilizantes 
organominerais pode alterar a dinâmica das 
formas de fósforo (P), visto a sua natureza 
física e química. No entanto, estudos sobre 
o tema ainda são incipientes. Dessa forma, 
objetivou-se com esse estudo avaliar as frações 
lábeis de P no solo sob aplicação de fertilizante 
organomineral comparado a uma fonte mineral 
em doses crescentes de P (0, 125, 250, 375 

e 500 mg por vaso). As frações lábeis de P no 
solo aumentaram significativamente com as 
doses de P, contudo, não houve diferenças 
entre os fertilizantes (exceto, na dose de P de 
375 mg por vaso). Esse estudo traz informações 
relevantes acerca das transformações de P no 
solo permitindo aperfeiçoar e fomentar o uso de 
fertilizantes organominerais fosfatados.
PALAVRAS-CHAVE: cama de frango, fosfato, 
Latossolo, Zea mays L.

CHANGES IN SOIL PHOSPHORUS 
FRACTIONS AS AFFECTED BY MINERAL 

AND ORGANOMINERAL PHOSPHATE 
FERTILIZERS

ABSTRACT: The production of organomineral 
fertilizers from organic waste such as poultry 
litter has become a common practice, given the 
economic and environmental benefits. The use of 
organomineral fertilizers can change the P-forms 
dynamics, given its physical and chemical nature. 
However, studies on this subject are still incipient. 
Thus, the objective of this study was to assess the 
labile P fractions in the soil under the application 
of organomineral fertilizer compared to a mineral 
source in increasing doses of P (0, 125, 250, 
375 and 500 mg per pot). The labile P fractions 
in the soil increased significantly with P doses; 
however, there were no differences between 
P fertilizers (except, at 375 mg per pot). This 
study provides relevant information about the 
soil P transformations, allowing improving and 
encouraging the use of organomineral phosphate 
fertilizers.
KEYWORDS: poultry litter, phosphate, Oxisol, 
Zea mays L.
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1 |  INTRODUÇÃO
A aplicação de fertilizantes fosfatados é uma prática indispensável em áreas 

agrícolas uma vez que a maioria dos solos brasileiros apresenta baixo teor disponível de 
fósforo (P) às plantas. Considerando a expansão e intensificação das áreas de cultivo, o 
consumo de fertilizantes fosfatados minerais tem aumentado significativamente – 43% nos 
últimos dez anos (IFA, 2019).

Por outro lado, há uma geração expressiva de resíduos agroindustriais como, por 
exemplo, a cama de frango, a qual tem sido utilizada com fonte de nutrientes em diversos 
cultivos (Silva et al., 2011; Yagi et al., 2020). Mais recentemente, a cama de frango tem 
sido empregada na produção de fertilizantes organominerais – resultantes da mistura de 
fontes orgânicas e minerais. O emprego da CF na produção de fertilizantes organominerais 
fosfatados tem apresentado desempenho agronômico promissor (Corrêa et al., 2016; 
Sakurada et al., 2016; Frazão et al., 2019; Mumbach et al., 2020; Noor et al., 2021).

Como os fertilizantes organominerais fosfatados possuem natureza física e química 
distinta das fontes minerais de P, as reações de dissolução e interação com os minerais do 
solo podem ser distintas. No entanto, há poucos estudos com foco nas transformações de 
P no solo sob a aplicação de fertilizantes organominerais (Mažeika et al., 2020). 

Nesse contexto, estudos de fracionamento de P no solo são importantes para 
compreender as taxas de mobilização de P bem como o aperfeiçoamento de doses a serem 
aplicadas aos cultivos. Assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar as frações lábeis de P 
no solo sob aplicação de um fertilizante organomineral comparado a um fertilizante mineral.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido em casa de vegetação e em vasos plásticos cultivados com 

plantas de milho. Os vasos foram preenchidos com 5 kg de solo proveniente da camada 
superficial de um Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 2018).

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) em 
esquema fatorial 2x4+1 (2 fontes, 4 doses e o controle sem P) com quatro repetições. As 
fontes de P utilizadas foram: 1- superfosfato triplo (SFT) e, 2 – Fertilizante organomineral 
granulado (a base de cama de frango e SFT), testados nas doses 0, 125, 250, 375 e 500 
mg de P por vaso.

Os tratamentos foram aplicados em sulco longitudinal sobre o qual foram cultivadas 
duas plantas de milho. Aos 45 dias após a aplicação dos tratamentos, foram coletas 
amostras de solos (0 a 10 cm) adjacentes ao sulco de adubação, homogeneizadas e secas 
ao ar. As frações de P no solo foram analisadas de acordo com a metodologia proposta por 
Hedley et al. (1982) com modificações de Condron et al. (1985).

Os dados foram submetidos à análise de variância (P<0.05) e as médias ajustadas 
por meio da análise de regressão. Os dados foram checados quanto à normalidade 
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e homogeneidade de variâncias por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, 
respectivamente.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
As frações lábeis de fósforo (P) no solo incrementaram com as doses de P independe 

da fonte (mineral ou organomineral), conforme Figura 1. Somente na dose de P de 375 
mg por vaso houve diferença entre as fontes de P, em que a fonte organomineral (FOM) 
apresentou maior média.

A fonte mineral (SFT), mesmo apresentando maior solubilidade em água que o 
FOM não aumentou as formas lábeis de P no solo. Na verdade, foi até inferior ao FOM 
como já mencionado. Isso pode ter ocorrido devido às características do FOM e do solo 
utilizado nesse estudo. A presença de compostos orgânicos no FOM permite a redução de 
processos adsortivos de P pelo oxihidróxidos de ferro (Sanyal & De Datta, 1991), os quais 
são abundantes em Latossolos Vermelhos (Parfitt et al., 1975). Consequentemente, as 
formas lábeis de P podem ser maiores com a utilização de FOM, como já relatado (Ohland, 
2019).

Embora estudos já tenham demonstrado a superioridade agronômica de FOM 
comparado a fontes minerais (Sakurada et al., 2016), um fator que contribuiu para esses 
resultados foi a curta duração do experimento, pois a taxa de mineralização de P orgânico 
proveniente do FOM é dependente de tempo e de atividade microbiana no solo. Dessa 
forma estudos de longa duração, especialmente em escala de campo, permitirão elucidar 
melhor o comportamento das frações de P no solo e mesmo avaliar a possibilidade de 
redução de doses por conta do efeito residual do FOM.

Figura 1. Teor de frações lábeis de fósforo no solo sob aplicação de fertilizantes fosfatados 
mineral (SFT) e organomineral (FOM).
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4 |  CONCLUSÃO
As frações lábeis de fósforo do solo são modificadas significativamente pela dose de 

fertilizante independente da fonte (mineral ou organomineral).
Por se tratar de experimentos de curta duração, houve pouca diferença entre as 

fontes mineral e organomineral.
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