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Introdução 

A moderna planta de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) é um produto da intervenção do homem, que domesticou a 

espécie e, ao longo de gerações, vem transformando-a para satisfazer as necessidades humanas. O sorgo é uma 

extraordinária fábrica de energia, de enorme utilidade em regiões muito quentes e muito secas, onde o homem não 

consegue boas produtividades de grãos ou de forragem, cultivando outras espécies, como o milho [1]. 

Em regiões semiáridas o sorgo pode ser considerado cultura alternativa, por oferecer menor risco de perda da cultura 

por períodos de seca, uma vez que as condições de solo e escassez de água limitam a produção da maioria das outras 

gramíneas. Além da necessidade da planta ser adaptada as condições climáticas da região o seu potencial forrageiro é 

maximizado quando a fertilidade do solo atende as suas exigências, neste sentido o fósforo é essencial, para garantir o 

crescimento das plantas, sendo um dos mais importantes fatores limitantes, em termos nutricionais [2]. 

A utilização de fontes de fosfato solúvel na adubação têm apresentado bons resultados em culturas como o sorgo, pois 

aumentam rapidamente a concentração de fósforo na solução do solo, entretanto logo após a solubilização, grande parte 

deste fósforo fica adsorvido de modo covalente aos argilominerais do solo, limitando a sua absorção durante o 

desenvolvimento vegetativo das plantas. Como alternativa, o uso de fontes de fosfato natural, por apresentarem 

solubilidade lenta podem manter constante a absorção de fósforo do solo a médio e longo prazo, no entanto, os 

resultados obtidos para culturas anuais, como o sorgo indicam a sua menor eficiência na produção [3]. O fósforo em 

quantidades adequadas estimula o desenvolvimento radicular, é essencial para a boa formação das plantas e incrementa 

a produção de alimentos [4], possivelmente por aumentar a capacidade de absorção de macro e micronutrientes. 

Objetivou-se avaliar o acúmulo de macronutrientes, nas folhas de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) submetido à 

calagem e diferentes combinações de fontes de fósforo. 

 

Material e métodos 

O estudo foi conduzido na Universidade Estadual de Montes Claros – Campus Janaúba, localizada no município de 

Janaúba – MG, com altitude de 515 metros e clima Aw segundo a classificação de Köppen, pluviosidade média da 

região é de aproximadamente 870 mm, temperatura média anual de 24° C. 

O solo utilizado no experimento é do tipo Latossolo Vermelho Amarelo, proveniente de uma área onde houve cultivo 

de mamona, cerca de 2 anos antes de sua coleta. A área foi dividida em duas glebas, sendo que em uma delas houve 

aplicação de calcário para correção do pH, dessa maneira, metade do solo usado no experimento foi coletado da gleba 

com aplicação de calcário e a outra metade, na gleba sem aplicação de calcário.  

As amostras, coletadas na profundidade de 0-20 cm, foram secas ao ar, destorroadas, passadas em peneira de malha 

de 2 mm e homogeneizadas. O estudo foi conduzido em vasos com aproximadamente 8 dm
-3

 de solo. Os resultados das 

análises dos solos foram descritos na tabela 1.  

O experimento seguiu o delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições, e o esquema correspondeu ao 

fatorial 2 x 6, envolvendo dois manejos de calagem (sem aplicação de calcário e com aplicação de calcário) e seis 

combinações de fontes adubação fosfatada, na dose de 90 kg ha
-1

: Testemunha (sem adubação fosfatada); 100% de 

fosfato natural (origem sedimentar-Itafós
®
); 75% de fosfato natural + 25% de superfosfato simples; 50% de fosfato 

natural + 50% de superfosfato simples; 25% de fosfato natural + 75% de superfosfato simples e 100% de superfosfato 

simples. As características químicas do fosfato natural utilizado no estudo foram descritas na tabela 2. 

O plantio foi realizado no dia 5 de março de 2014. O experimento foi conduzido em ambientes externo. A variedade 

utilizada foi a BRS 511, sendo conduzidas 2 plantas por vaso. A irrigação foi realizada de forma manual, com a 

quantidade usada baseada em 70% da capacidade campo. A adubação de cobertura foi feita igualmente para todos os 

tratamentos, com 100 mg dm
-3

 de N, na forma de ureia, e 150 mg dm
-3 

de K2O, na forma cloreto de potássio, sendo 

parceladas em duas aplicações. A colheita foi realizada no dia 15 de junho de 2014 (100 dias após o plantio), quando os 

grãos atingiram o estádio farináceo-duro. 

No momento da colheita dos grãos, as folhas das duas plantas foram coletadas e embaladas em sacos de papel, secas 
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em estufa a 105ºC, por 48 horas e trituradas em moinho tipo Willey para caracterização dos teores de macronutrientes 

[5]. Para a determinação do acúmulo de macronutrientes, o teor (dag kg
-1

) foi multiplicado pela massa de matéria seca 

das folhas, posteriormente dividido por 100 e multiplicado por 1000 para estimativa de acúmulo em mg vaso
-1

. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (p<0,05). Em seguida, de acordo com a significância da 

análise de variância, foi utilizado o teste de Tukey a 0,05 para comparação das médias, utilizando-se o programa 

estatístico SISVAR [6] 

 

Resultados e Discussões 

O acúmulo de nitrogênio, potássio e enxofre nas folhas foi influenciado significativamente (p<0,05) somente pelo 

fator simples calagem, e o acúmulo de cálcio foi influenciado somente pelas combinações de fontes de fósforo. O 

acúmulo de fósforo e magnésio nas folhas do sorgo sacarino não foi alterado pelos fatores estudados. 

O solo cultivado sem calagem propiciou o maior acúmulo médio de nitrogênio, potássio e no enxofre, possivelmente 

em decorrência da boa condição natural de fertilidade do solo encontrada para o cultivo, conforme descrito na tabela 1. 

A adubação fosfatada não afetou o acúmulo da maioria dos macronutrientes nas folhas do sorgo sacarino, indicando que 

as combinações entre as distintas fontes de fósforo não interferiram na absorção foliar de nitrogênio, Fósforo, potássio, 

magnésio e enxofre.  

O acúmulo de cálcio nas folhas do sorgo sacarino foi maior no tratamento que preconizou a adubação isolada de 

superfosfato simples, seguido pelos tratamentos que utilizaram adubação fosfatada com superfosfato simples e fosfato 

natural até 50% de mistura entre ambos (Tabela 4), indicando que a utilização de fosfato reativo de modo isolado ou em 

combinação com até 50% de fosfato natural de origem sedimentar aumenta o acumulo de cálcio nas folhas do sorgo 

sacarino em comparação a utilização isolada de fosfato natural ou do tratamento testemunha, sem adubação fosfatada. 

Estudos científicos também relataram aumento do acúmulo de Ca e de outros macronutrientes como o N, P e S a medida 

que incrementou-se a adubação fosfatadas na cultivar de sorgo BR-304, de ciclo médio [7]. Estudos realizados com 

Brachiaria brizantha e Stylozanthes guianensis, indicaram aumento nas concentrações foliares de Ca, com resposta 

quadrática para a adubação fosfatada [8]. E, no cultivo da aveia-preta obteve-se maior acúmulo de Ca foliar, na 

proporção em que ocorreu incremento na adubação fosfatada [9]. 

 

Conclusões 

A calagem reduz o acúmulo de nitrogênio, potássio e enxofre, e não interfere no acúmulo de fósforo, cálcio e 

magnésio nas folhas do sorgo sacarino. 

A adubação com superfosfato simples e a combinação com até 50% de fosfato natural de origem sedimentar 

aumentam a o acúmulo de cálcio nas folhas do sorgo sacarino. 
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Tabela 1. Caracterização química do Latossolo utilizado para a montagem do estudo em vaso com sorgo na ausência (SC) ou 

presença (CC) da calagem. 

 Composição Química 

 pH M.O. P K Ca Mg Al H+Al SB t T V m 

  % mg dm
-3

 ................................cmolc dm
-3

................................ .......%....... 

SC 5,4 2,76 3,8 109 2,5 0,6 0,2 2,9 3,4 3,6 6,3 54 3 

CC 6,5 2,70 4,4 113 3,6 1,0 0,0 1,6 4,9 4,9 6,5 75 0 

pH em água; M.O. = matéria orgânica (colorimetria) P e K (Mehlich I); Ca, Mg e Al (KCl);  H+Al = acidez potencial (Acetato de 

cálcio); SB = soma de bases; t = CTC efetiva; T = CTC potencial; V = % saturação por bases; m = % de saturação por Al 

 

 

 

TABELA 2 - Caracterização química do fosfato natural de origem sedimentar (Itafós) utilizado no cultivo do sorgo. 

Composição química 

SiO2 Al2O3  Fe2O3  MgO CaO Na2O  K2O  P2O5  MnO TiO2 

.............................................................dag kg-1............................................................. 

44,01  5,97  2,47  0,79  23,85  0,02  1,05  16,21  0,15  0,24  

Ni Ba Co Mo Cu  Pb Zn  

.............................................................mg kg-1............................................................. 

74,00 626,00  15,00  1,80  36,10 14,60 244,00 

 

 

 

Tabela 3. Acúmulo médio de nutrientes nas folhas do sorgo sacarino após a calagem no latossolo do semiárido mineiro. 
Calagem Nitrogênio Fósforo Potássio Magnésio Enxofre 

 
-----------------------------------------------------mg vaso-1------------------------------------------------------------- 

Sem calagem 99,35a 14,55a 311,81a 47,40a 11,90a 

Com calagem 81,01b 12,99a 257,71b 47,70a 9,07b 

Media 90,18 13,77 284,76 47,55 10,48 

CV(%) 33,05 25,87 21,68 21,98 23,36 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem significativamente entre si pelo teste F da análise de variância a 0,05 

de probabilidade. 

 

 

Tabela 4. Acúmulo médio de cálcio nas folhas do sorgo sacarino após a adubação com distintas combinações de fosfato 

natural (Itafós) e superfosfato simples no latossolo do semiárido mineiro. 
Combinações com fonts de P   Cálcio 

 
---------mg vaso-1---------- 

Testemunha   82,73c 

100% Fosfato natural   81,33c 

75% Fosfato natural + 25% Superfosfato simples   85,33bc 

50% Fosfato natural + 50% Superfosfato simples 120,71ab 

25% Fosfato natural + 75% Superfosfato simples 114,58abc 

100% Superfosfato simples 124,33a 

Média 101,50 

CV(%)   23,41 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade 


