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Introdução 

   O sorgo é uma planta que tem origem na África e em parte da Ásia. Sendo utilizado tanto para alimentação humana 

quanto na animal. Tem sido cultivado no Brasil nas mais variadas condições de clima e solo. A produtividade da cultura 

depende, dentre outros fatores, do adequado suprimento de nutrientes, sendo o fornecimento de P via adubação uma 

prática essencial nos solos brasileiros.   

    As recomendações para fertilizantes no solo devem ser feitas após considerar alguns pontos, como fatores regionais 

específicos para a cultura a ser implantado, nível de produtividade esperada, assim como o grau tecnológico disponível 

e a qualidade do fertilizante [1]. Um fator primordial na escolha da dose a ser aplicada são as condições do solo e a 

necessidade da cultura, o que pode interferir para uma maior ou menor aplicação do produto. Dentre os nutrientes 

aplicados no solo, o fósforo tem sido utilizado principalmente para proporcionar maior crescimento da cultura, 

considerando sua importância na produção de energia (ATP) no metabolismo da planta, na respiração e na fotossíntese. 

A exigência da planta por fósforo aumenta conforme seu desenvolvimento e crescimento, apesar de ser um nutriente 

móvel no interior da planta, sua deficiência pode acarretar em um desenvolvimento e crescimento na reduzido na planta, 

uma vez que as taxas de respiração e de fotossíntese são reduzidas [2]. 

       O fornecimento de adubação fosfatada faz-se necessário, uma vez que as limitações na disponibilidade de fósforo 

no início do ciclo vegetativo podem resultar em restrições no desenvolvimento, das quais a planta não se recupera 

posteriormente, o que pode comprometer o crescimento e o aporte de biomassa [3].  

   Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho avaliar o efeito das doses de fósforo sobre o crescimento inicial do 

sorgo. 

 

Material e Método 

   O experimento foi realizado em casa de vegetação, pertencente a Universidade Estadual de Montes Claros 

UNIMONTES campus de Janaúba. Utilizando amostras de solo de textura franco argiloso coletado na camada de 0–40 

cm, tanto para as analises químicas quanto para a instalação do experimento, segundo analise do solo este apresenta 

com 4,3 mg.dm
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 de fósforo considerando assim um teor muito baixo .O solo foi coletado na propriedade fama fruta 

situada  no município de Janaúba. Em seguida as amostras foram secas ao ar, destorroada e passada em peneira de 2mm 

((T.F.S.A.). Utilizou-se no experimento vasos com capacidade para 1 kg de solo. O delineamento experimental 

empregado foi o inteiramente casualizado com três repetições .  Como fonte de fósforo foi utilizado  mistura do 

superfosfato simples e fosfato natural , em cinco doses ( 0, 100, 300, 600, 900 kg ha-1 de P2O5), aplicados na 

semeadura. A semeadura foi feita com três sementes deixando duas planta por vaso após o desbaste. Após 7 dias da 

emergência das sementes foram aplicados  250 kg ha-1 de nitrogênio (uréia) e 30 kg ha-1 de K2O (cloreto de potássio). 

Durante o período experimental a umidade do solo foi mantida em 70% da capacidade máxima de retenção de água do 

solo. Aos 26 dias após a emergência foram avaliadas comprimento das plantas de sorgo . Os dados foram submetidos à 

análises de variância, ajustados a equações polinomiais de regressão. 

 

Resultados e Discussão 

   A análise de variância realizada mostrou que os resultados obtidos com a aplicação das diferentes doses de fósforo, 

foram significativos. Os dados obtidos permitem ajustar a equação linear, quanto ao efeito da adição de diferentes doses 

fósforo no solo (Figura 1). 

   Ao observar a equação obtida, pode-se perceber que os valores de comprimento de plantas de sorgo apresentaram um 

comportamento positivo a aplicação de fósforo, uma vez que quanto maiores as doses de fósforo aplicados no solo, 



 

maiores eram os valores obtidos do comprimento das plantas.  Segundo Formiga [4] o fósforo promove a formação 

inicial e o desenvolvimento da raiz, tal como o crescimento da planta em altura. 

  Dessa forma é possível verificar que as plantas tiveram o suprimento máximo de fósforo  numa dose ideal  de  674 kg 

ha
 
-1

 que proporcionou seu crescimento e sobrevivência de forma mais adequada, no entanto a partir desta dose percebe-

se que na medida que se aumentou os valores de P no solo, o comprimento das plantas foram afetados de forma 

negativa (Figura 1). 

   O resultados diferentes foram  encontrados por  Lima [5] os quais relataram que a altura das plantas responderam 

positivamente em relação ao incremento das doses ,obtendo máximo vigor  inicial na maior dose utilizada 

.   
     

Conclusão 

     Com base nos dados analisados pode-se perceber que o comprimento das plantas de sorgo  aumentou linearmente 

com o incremento das doses de fósforo, sendo esta a dose máxima de 674 kg ha
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.  
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Figura 1- Gráficos da análise de dados do comprimento de plantas sorgo em função da diferentes doses de fósforo. 

 

 


