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O estado de Santa Catarina é um dos maiores expoentes da suinocultura brasileira, assim 

produzindo um considerável volume de dejeto líquido de suínos (DLS). Este, por sua vez, é 

utilizado para adubação de diversas culturas de grãos e pastagens. As aplicações frequentes de 

DLS aliadas ao relevo acidentado, característico das regiões produtoras, potencializa a perda de 

fósforo (P) do solo para corpos d’água (BERTOL et al., 2007). Essa transferência do P do solo 

para a água tem um notável impacto ambiental, devido este ser limitante em meios aquáticos e 

precursor do processo de eutrofização (GATIBONI et al., 2015). De tal modo, objetivou-se 

avaliar a influência da declividade e da dose de DLS aplicada em locais com teores de argila 

contrastante, na perda de P por escoamento superficial. Para isso, foram implantados dois 

experimentos, um em Campos Novos, SC sobre um Nitossolo com 65% de argila e outro em Rio 

do Sul, SC sobre um Cambissolo com 25% de argila. Três faixas de declividade (10, 20 e 30% 

em Campos Novos; 15, 25 e 35% em Rio do Sul) foram selecionadas e quatro doses de P2O5 (0, 

110, 220 e 440 kg ha-1 ano-1) na forma de DLS, foram distribuídas no delineamento blocos ao 

acaso dentro de cada faixa, com três repetições. Para a quantificação do escoamento superficial, 

parcelas de 4,25 m2 foram delimitadas por chapas galvanizadas de modo a direcionar o 

escoamento para coletores instalados na parte inferior das mesmas. O volume total escoado foi 

medido e amostras foram conduzidas ao laboratório, para determinar o P total, solúvel em água e 

a quantidade de sedimento perdido. Realizou-se análise de variância (P<0,05) sendo as 

declividades comparadas pelo teste de LSD (P<0,05), e as doses por regressão e, ainda, se 

realizou a correlação linear de Spearman entre as variáveis de interesse. O escoamento superficial 

e a declividade apresentaram correlação significativa (0,747**) em Campos Novos enquanto em 

Rio do Sul não houve relação entre as variáveis (0,177ns), Tabela 1. Isso pode ser explicado pela 

maior infiltração, característica de solos arenosos como o presente em Rio do Sul (FERNÁNDEZ 

et al., 2008).  A dose de DLS aplicada apresentou correlação positiva com a perda de P solúvel 

em água, para Campos Novos (0,361*) e Rio do Sul (0,624**). No entanto, a resposta à dose de 

DLS aplicada apresentou comportamento diferenciado entre locais, sendo quadrática em Campos 

Novos e linear em Rio do Sul. Isso se deve à diferença no teor de argila entre os solos estudados, 

pois quanto maior a quantidade de argila, maior a quantidade de sítios de adsorção de P e maior a 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

dose necessária para saturá-los (SHARPLEY et al., 2013). O P total apresentou alta correlação 

com a quantidade de sedimento perdido e com o escoamento superficial nos dois locais, resultado 

já esperado, uma vez que o escoamento superficial e sedimento também tem alta correlação entre 

si. Isso se deve por esta fração, P total, abranger o P não lábil retido nas argilas perdidas pela 

erosão, ao passo que esse P tem um menor potencial poluidor. No que se refere a quantidade de 

sedimento perdida houve correlação positiva entre esse e a declividade em Campos Novos 

(0,858**), e ausência de relação entre estas variáveis em Rio do Sul (0,180ns), o que pode ser 

atribuído também ao maior deslocamento vertical da água em solo arenoso. Assim, conclui-se, 

que a dose de DLS tem efeito marcante na perda de P por escoamento superficial, mas não 

influenciando na perda de sedimento, e já a declividade aumenta a perda de P e sedimento para o 

Nitossolo, o que não se segue para o Cambissolo.  

 

 

Tabela 1. Correlação linear de Spearman entre as variáveis avaliadas em Nitossolo (a) e 

Cambissolo (b)  

 

(a) 
Escoamento 

(m3 ha-1) 

P-H2O 

(g ha-1) 

P-Total 

(g ha-1) 

Sedimento 

(kg ha-1) 

Declividade (%) 0,747** 0,364* 0,563** 0,858** 

Dose (kg P2O5 ha-1) 0,215ns 0,361* 0,399* 0,132ns 

Escoamento (m3 ha-1) 
 

0,704** 0,809** 0,930** 

P-H2O (g ha-1) 
  

0,722** 0,625** 

P-Total (g ha-1) 
   

0,784** 

 

 

(b) 
Escoamento 

(m3 ha-1) 

P-H2O 

(g ha-1) 

P-Total 

(g ha-1) 

Sedimento 

(kg ha-1) 

Declividade (%) 0,177ns 0,278ns 0,337* 0,180ns 

Dose (kg P2O5 ha-1) -0,0287ns 0,624** 0,364* -0,0383ns 

Escoamento (m3 ha-1)  0,548** 0,739** 0,849** 

P-H2O (g ha-1)   0,796** 0,533** 

P-Total (g ha-1)    0,731** 

ns: Não significativo; * Significativo a 5%; ** Significativo a 1%. 

 

 

 

 

 

 


