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RESUMO
Fertilizantes organominerais são resultado da mistura de fertilizantes minerais com fertilizantes orgânicos. A presença de
material  orgânico  pode  auxiliar  no  melhor  aproveitamento  do  fósforo,  podendo  proporcionar  maior  eficiência  da
adubação. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo comparar a produtividade, massa de mil grãos, teores foliares
e nos grãos da soja submetida a doses de fertilizantes organominerais e mineral. O estudo foi realizado em Latossolo
Vermelho Eutroférrico, safra 2014/15. Os fertilizantes organominerais (OM) e o mineral foram divididos em tratamentos
com dose regular (DR) com 60 kg ha-1 de P2O5 e dois terços da dose regular (DT) com 40 kg ha -1 de P2O5 aplicados no
sulco de semeadura. Utilizou-se a cultivar de soja (Glycine max L.) Vmax RR, com delineamento em blocos ao acaso e
quatro repetições. Para avaliar a produtividade e a massa de mil grãos foi colhido a área útil de 8,1 m 2, realizada a
pesagem dos grãos, correção para 13% de umidade e conversão em kg ha -1. Nas amostras de folhas e grãos foi feita
digestão sulfúrica e nitroperclórica para posterior determinação de nutrientes. Os dados foram submetidos à análise de
variância pelo teste F (p > 0,10) e suas médias comparadas em nível de 10% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott,
utilizando-se  o  programa estatístico  SISVAR.  Não foram observadas diferenças  estatísticas  para nenhuma variável
estudada para os tratamentos realizados no primeiro ano de cultivo. A produtividade variou de  3207,18  kg ha-1  para
testemunha a 3752,70 kg ha-1 para OM F DT.

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência agronômica; Fósforo; Nutrição mineral.

1 INTRODUÇÃO

Os solos das regiões tropicais são bastante intemperizados e com baixos teores de fósforo
disponível, necessitando de elevadas doses de fertilizantes fosfatados para suprir a cultura e obter
adequada produtividade.  Entretanto,  em virtude das fortes  reações de adsorção de fósforo  nos
colóides minerais de carga variável, a adubação fosfatada tem eficiência muito baixa nas regiões
tropicais (ARAÚJO; MACHADO, 2006). Além disso, tem se especulado muito nos últimos anos que
as reservas mundiais de fosfato e potássio estão se exaurindo, com projeções chegando a indicar
menos  de  100  anos  até  que  as  reservas  acabem (FIXEN,  2009).  Segundo  Benites  (2012)  os
fertilizantes  organominerais  são  eficientes  no  aproveitamento  do  fósforo  devido  à  presença  de
ânions orgânicos em sua composição e estes ânions competem pelo sítio de adsorção do fósforo,
reduzindo momentaneamente a fixação. 

De acordo com Kiehl (1995), os fertilizantes organominerais são originados da mistura de
fertilizantes  orgânicos  e  minerais.  Os  organominerais  estão  sendo  estudados  e  utilizados  na
agricultura,  com crescimento médio de 10% ao ano na última década (BENITES, 2010).  Desse
modo, este estudo tem por objetivo comparar a eficiência de fertilizantes organominerais e mineral
por meio de resultados de teores foliares de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre,
produtividade, massa de mil grãos e teores de nitrogênio, fósforo e potássio nos grãos de soja.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado na área experimental da Cooperativa Agroindustrial de Maringá
(UDT-COCAMAR), em Floresta-PR, Brasil, na safra 2014/15 em solo classificado como Latossolo
Vermelho  Eutroférrico  com  textura  muito  argilosa,  em  uma  área  com coordenadas  geográficas
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23º35’42’’S  e  52º03’58’’O  e  altitude  de  401  m.  O  clima  é  classificado  Cfa:  Subtropical  Úmido
Mesotérmico. O trabalho foi conduzido no delineamento de blocos casualizados, sendo estudados 9
tratamentos, com 4 blocos, perfazendo 36 unidades experimentais.  Os fertilizantes organominerais
(OM) e o mineral foram divididos em tratamentos com dose regular (DR) com 60 kg ha -1 de P2O5 e
dois terços da dose regular (DT) com 40 kg ha -1 de P2O5  aplicados no sulco de semeadura.  O
material vegetal utilizado foi a cultivar de soja (Glycine max L.) Vmax RR de ciclo precoce e hábito
de crescimento indeterminado. Os tratamentos foram: testemunha – sem fertilizante; OM F DR; OM
M DR; OM O DR; Mineral DR; OM F DT; OM M DT; OM O DT e Mineral DT. As variáveis analisadas
foram teores  de nitrogênio,  fósforo,  potássio,  cálcio,  magnésio  e enxofre foliares,  produtividade,
massa de mil grãos e teores nitrogênio, fósforo e potássio nos grãos. 

 Para obtenção dos teores foliares, foi  coletado o quarto trifólio do ápice para a base no
estádio de florescimento, as amostras foram lavadas com água destilada, acondicionadas em sacos
de papel tipo Kraft devidamente identificados de acordo com os tratamentos e levadas à estufa de
ventilação forçada a uma temperatura de 65ºC por 72 horas. Posteriormente à secagem das folhas,
estas foram trituradas em moinho tipo Willey, os grãos foram triturados em moinho específico para
grãos, ambas foram submetidas à digestão sulfúrica, sendo o nitrogênio determinado pelo método
Semi-micro-Kjeldahl (MALAVOLTA et al.,  1997). Para os teores dos macronutrientes as folhas e
grãos  triturados  foram  submetidos  à  digestão  nitroperclórica,  determinado  por  colorimetria  do
metavanadato para fósforo, fotometria de chama de emissão para potássio, espectrofotometria de
absorção  atômica  para  cálcio  e  magnésio  e  turbidimetria  do  sulfato  de  bário  para  enxofre
(MALAVOLTA et al., 1997). Para avaliar a produtividade e a massa de mil grãos foi colhido a área
útil, composta por 3 linhas centrais de soja com 6 metros de comprimento, espaçadas 0,45 metros.
Foi realizada a pesagem dos grãos, correção para 13% de umidade e conversão em kg ha -1.  Os
dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p > 0,10) e suas médias
comparadas em nível de 10% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott, utilizando-se o programa
estatístico SISVAR.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de temperatura máxima, mínima e precipitação pluviométrica coletados durante o
período experimental estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Médias das temperaturas máximas, mínimas e precipitação pluviométrica em decêndios no
período de Outubro/2014 a Março/2015. Maringá, PR

Mês

Decêndios (DIAS)

01-10 11-20 21-31

T.Máx T.Mín Precip. T.Máx T.Mín Precip. T.Máx T.Mín Precip.

Outubro 30,1 17,0 20,7 35,5 22,8 31,6 32,0 19,3 5,8

Novembro 31,5 20,0 46,6 30,6 18,5 25,4 30,0 20,3 74,0

Dezembro 30,1 21,0 77,5 31,4 21,8 29,4 30,5 21,0 132,3

Janeiro 31,6 21,6 115,6 34,2 22,1 28,8 30,4 20,7 91,4

Fevereiro 31,3 20,9 28,9 28,5 20,7 151,2 32,2 21,1 12,0

Março 30,0 21,1 194,3 30,7 19,7 82,0 30,5 19,8 30,9

Média 30,8 20,3 80,6 31,8 20,9 58,1 30,9 20,4 57,7
Fonte: Estação climatológica da Universidade Estadual de Maringá.
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Observa-se que ao longo do desenvolvimento da cultura não houve problemas com o déficit
hídrico, as chuvas foram bem distribuídas ao longo do ciclo da cultura, com exceção do terceiro
decêndio de Dezembro, do primeiro decêndio de Janeiro e do segundo decêndio de Fevereiro em
que choveu acumulado de mais de 100 mm por decêndio. A necessidade total  de água para a
cultura da soja, para obter o máximo rendimento, fica em torno de 400 a 800 mm/ciclo, neste caso a
precipitação acumulada para o ciclo foi de 871,2 mm, ficando acima do ideal, podendo prejudicar o
desenvolvimento da cultura. Com relação as temperaturas, a soja melhor se adapta a temperaturas
do ar entre 20ºC a 30ºC, observado ao longo do ciclo da cultura (Tabela 1).

Conforme a classificação proposta por Pimentel-Gomes e Garcia (2002) para coeficiente de
variação (CV), considera baixo (CV < 10%), médio (CV entre 10 e 20%), alto (CV entre 20% e 30%)
e muito alto (CV > 30%). Todos os CV das variáveis analisadas foram classificados como baixos,
exceto o CV da variável enxofre (S) que foi considerado muito alto. Valores baixos de CV indicam
uma boa qualidade experimental.

Na Tabela 2 estão apresentados os teores foliares de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K),
cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) para a cultura da Soja.

Tabela 2: Teores foliares de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, na cultura da
soja, Floresta – PR, 2014/15

N P K Ca Mg S
Fertilizantes (g kg-1)
OM F DR 59,88 a 4,61 a 22,04 a 5,02 a 3,65 a 2,18 a
OM M DR 59,13 a 4,54 a 20,75 a 4,88 a 3,74 a 2,73 a
OM O DR 59,62 a 4,56 a 22,04 a 5,54 a 3,90 a 2,29 a
Mineral DR 60,49 a 4,52 a 21,96 a 5,46 a 3,74 a 2,23 a
OM F DT 60,01 a 4,66 a 22,27 a 5,19 a 3,89 a 2,05 a
OM M DT 58,13 a 4,70 a 20,67 a 5,36 a 3,71 a 2,56 a
OM O DT 58,17 a 4,61 a 22,19 a 5,23 a 3,75 a 2,61 a
Mineral DT 60,89 a 4,51 a 21,51 a 5,14 a 3,66 a 2,64 a
Testemunha 58,88 a 4,38 a 19,31 a 5,59 a 3,84 a 1,93 a
CV % 4,12 6,03 8,22 7,75 4,09 30,93

Médias seguidas por uma mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Scott-Knott a 10% de probabilidade, 
CV: Coeficiente de variação.

Nenhum dos teores analisados apresentou diferença estatística significativa a 10% pelo teste
Scott-Knott. Os teores de N podem ser classificados como altos (55,1 a 70 g kg -1), variando de 58,13
para o OM M DR a 60,89 g kg-1 para Mineral DT. Os teores de P podem ser interpretados como
suficientes ou médios (2,6 a 5,0 g kg-1) com valores acima de 4,38 g kg-1 para todos os tratamentos.
Os valores  obtidos para  K variam de 19,31 para  a testemunha a 22,27 g kg -1 para OM F DT,
interpretados como suficientes ou médios (17,1 a 25,0 g kg-1).

Para os teores de cálcio obtidos encontram-se na faixa de suficiente a médios (3,6 a 20 g kg -

1), com valores próximos a 5,0 g kg-1 para todos s tratamentos. A interpretação para magnésio (2,6 a
10 g kg-1) é suficiente a médio, com valores entre 3,65 para OM F DR a 3,90 g kg -1 para OM O DR.
Por  fim  o  enxofre  para  a  testemunha  encontra-se  baixo  (1,5  a  2,0  g  kg -1)  e  para  os  demais
tratamentos encontra-se suficiente a médio (2,1 a 4,0 g kg-1).

Na Tabela 3 estão apresentados os valores referentes à produtividade (PROD) e massa de
mil grãos (MMG) na cultura da soja. 

Tabela 3: Produtividade e massa de mil grãos da cultura da soja, Floresta - PR, 2014/15
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PROD MMG
Fertilizantes (kg ha-1) (g)
OM F DR 3623,58 a 154,24 a
OM M DR 3448,52 a 148,63 a
OM O DR 3594,79 a 151,24 a
Mineral DR 3589,64 a 152,73 a
OM F DT 3752,70 a 151,53 a
OM M DT 3503,68 a 151,89 a
OM O DT 3548,01 a 150,87 a
Mineral DT 3579,16 a 149,69 a
Testemunha 3207,18 a 144,38 a
CV % 5,97 3,24
Médias seguidas por uma mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Scott-Knott a 10% de probabilidade, 
CV: Coeficiente de variação, MMG: massa de mil grãos. 

Os valores não apresentaram diferença estatística ao nível de 10% de probabilidade pelo
teste  Scott-Knott.  A produtividade variou de 3207,18 kg ha-1 para a testemunha a 3752,70 kg ha-1

para o OM F DT, com incremento de produtividade de 545,52 kg ha-1, observando incremento de
173,54 kg ha-1 com relação ao Mineral DT. A massa de mil grãos ficou em torno de 144,38 g para a
testemunha a 152,73 g para Mineral DR.

Na Tabela 4 estão apresentados os teores de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) nos
grãos, na cultura da soja.

Tabela 4: Teores de nitrogênio, fósforo e potássio nos grãos, na cultura da soja, Floresta – PR, 2014/15

N P K

Fertilizantes (g kg-1)

OM F DR 61,66 a 7,13 a 16,55 a

OM M DR 61,20 a 7,23 a 16,17 a

OM O DR 62,25 a 7,19 a 16,50 a

Mineral DR 61,95 a 7,43 a 16,88 a

OM F DT 61,04 a 7,03 a 16,61 a

OM M DT 61,95 a 7,25 a 16,66 a

OM O DT 60,90 a 6,44 a 14,68 a

Mineral DT 61,54 a 7,38 a 16,99 a

Testemunha 61,50 a 7,09 a 16,50 a

CV % 2,35 9,38 8,67
Médias seguidas por uma mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste Scott-Knott a 10% de probabilidade, 
CV: Coeficiente de variação.

Os teores analisados não apresentaram diferença estatística significativa a 10% pelo teste
Scott-Knott. De acordo com Pauletti e Motta (2017) os teores encontrados estão acima dos valores
exportados para cada tonelada de grão produzida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação às variáveis analisadas, pode-se concluir que independente da dose e do tipo de
fertilizante organomineral e mineral, não foram observadas diferenças estatísticas significativas para
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teores de nutrientes nas folhas e nos grãos, tão pouco para produtividade e massa de mil grãos no
primeiro ano de cultivo da soja.
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