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RESPOSTA DO FEIJOEIRO (Phaseolus vulgaris L.) ~ APLICAC~O 

DE FóSFORO EM SOLOS DE CERRADO 

RESUMO 

Autora: ARMINDA MOREIRA DE CARVALHO 

Orientador: Prof. Dr. TOSHIAKI KINJO 

Um experimento foi conduzido em casa de 

vegeta~ão para avaliar a rela~ão dos parâmetros da planta 

(produ~ão de matéria seca aos 35 e 90 dias, produ~ão de 

grãos, número de vagens por planta, número de grãos por 

vagem, peso de 100 grãos) com doses crescentes de P (O, 25, 

50, 100, 200 e 400 mg.kg- 1 ) aplicadas a 4 solos (LRd, LEd, 

LVd, AQd) apresentando 61%, 

respectivamente. 

63%, 37% e 14% de argila, 

Incubaram-se as amostras dos solos durante 

7,0 dias, após os quais foram executadas as análises 

químicas e realizado o plantio do feijão. 

O primeiro corte das plantas foi feito aos 35 

dias após o plantio para avaliar a produ~ão de matéria seca 

e a concentra~ão de fósforo e de outros nutrientes na parte 

aérea do feijoeiro. 

Na colheita determinou-se o número de vagens 

por 2 plantas, o número de grãos por vagem, a produ~ão de 
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grãos, o peso de 100 grãos, a produ~ão de matéria seca e a 

concentração de fósforo e de outros nutrientes na parte 

aérea das plantas. 

Os teores de fósforo extraído por Mehlich-1 

foram maiores nos solos mais arenosos (AOd e LVd) . 

Os incrementos nas doses de fósforo 

influenciaram significativamente os parâmetros da planta 

avaliados. Nos solos LRd e LEd, a produção de matéria seca 

<35 e 90 dias) foi o parâmetro que melhor relacionou com o 

fósforo aplicado e extraído, enquanto que no LVd e na AOd, 

a produção de grãos também apresentou relações elevadas. 

O fósforo solúvel influenciou negativamente 

as concentrações dos elementos, N, Zn e Cu, na parte aérea 

do feijoeiro. 

A eficiência de recuperação de fósforo pela 

planta foi menor na AOd, ao considerar as doses mais baixas 

de P aplicado. 

Os níveis críticos de fósforo determinados na 

planta e no solo apresentaram relação inversa com os teores 

de argila dos solos estudados. Os solos mais argilosos (LRd 

e LEd) exigiram as menores quantidades de fósforo em todas 

as classes de teores, para a produção de grãos. 



RESPONSE OF COMMON BEAN (PhciSeO]US vulgciris L.) TO 

APLICATION DF PHDSPHORUS IN CERRADO SOILS 

Author: ARMINDA MOREIRA DE CARVALHO 

Adviser: Prof. Dr. TOSHIAKI KINJO 

SUMMARY 

viii 

A green house experiment was carried out to 

evaluate the relationship of bean pl~nt parameters (dry 

matter production at 35 and 90 days, grain production, 

number of pods per plant, number of grains per pods and 100 

grains weight) with increasing leveIs of phosphorus (O, 25, 

50, 100, 200 and 400 mg P.kg-~) applied to four soils (LRd, 

LEd, LVd, AQd) with 61%, 63%, 37% and 14% of clay, 

respectively. 

Soil sample were incubated in seven days. 

After this period of incubation chemical and routine 

analysis of elements were made and bean was sown. 

The first plants cut was made 35 days after 

sowing, in order to evaluate dry matter production, 

concentration of phosphorus and other nutrients in the 

above ground part of bean plants. 

The number of pods per plant, the number of 

grains per pods, the grain yield, the weight of 100 grains, 
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matter production, concentration of phosphorus and other 

nutrients were determined, at harvest. 

Phosphorus recovered by Mehlich-i extractant 

were higher in the sandy soils (AOd and LVd). 

The increments in the phosphorus doses 

influenced significantly the parameters of the plant 

evaluated. In the LRd and LEd soils, the dry matter 

production (35 and 90 days) presented the better 

relationship with applied and extractable phosphorus. 

Phosphorus extractable influenced negatively 

the concentrations of N, 

parts of the bean plants. 

Zn and Cu in the above ground 

The efficiency of phosphorus uptake by plant 

was less in the quartzous sandy soil (AOd) for the lower 

doses. 

The criticaI leveIs determined in the plant 

and in the soils presented an inverse relationship with the 

clays contents in the soiIs studied. Soils high in clay 

content (LRd and LEd) required the less quantities of 

phosphorus for bean production. 
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1. I NTRODUC2S0 

o feijão (Phaseolus yulearis L.), dentre as 

leguminosas, é o grão mais consumido diretamente pelos 

povos da África e da América Latina. O Brasil é um dos 

maiores produtores mundiais, apresentando, entretanto, 

produtividades médias inferiores a 500 kg.ha- A (FAO, 1984). 

Tradicionalmente, os pequenos produtores 

usando tecnologias rudimentares, têm sido os responsáveis 

pelo maior volume da produ~ão, mas com rendimentos muito 

baixos. O aspecto nutricional, exceto nas áreas de elevada 

fertilidade natural, representa uma das principais 

limital;ões, visto que, na maioria dos casos não são 

aplicados adubos e corretivos. 

A situal;ão está começando a modificar-se, 

devido a um novo sistema de cultivo irrigado de outono-

inverno, denominado de terceira época ou plantio de 

inverno. Neste sistema de plantio os riscos são bem 

menores, já que a cultura requer elevados investimentos e 

tecnologias mais 

decorrentes das 

avanc;adas. 

enfermidades são 

os problemas 

reduzidos, pois as 
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condi~aes climáticas não favorecem a ocorrência de pragas e 

principalmente de doen~as. 

Os solos sob vegeta~ão de cerrados ocupam no 

Brasi 1 aproximadamente 200 mi lhões de hectares, 

correspondendo a 23% do território· nacional (GOEDERT, 

1989). Nesta área e em outras regiões tropicais, a baixa 

disponibilidade de fósforo (total e solúvel) associada à 

acidez e toxidez de alumínio é o principal fator que limita 

a nutri~ão e o rendimento do feijoeiro. Cerca de 60" da 

área cultivável com feijão na América Central (FASSBENDER, 

1967) e toda área sob vegeta~ão de cerrado no Brasi I são 

deficientes em fósforo. Um levantamento das condi~ões de 

fert i I idade, executado em áreas cobertas com vegeta~ão de 

cerrado, mostrou que 92% das amostras da camada superficial 

(0-15 em) dos solos representativos da região apresentavam 

teores de fósforo extraído por Mehlich-1 inferiores a 2 ppm 

(LOPES & COX, 1977). 

A baixa disponibilidade de fósforo na 

solução destes solos está associada, principalmente, aos 

atributos resultantes da intemperização intensa dos mesmos. 

Os mais comumente relacionados são: teor e natureza dos 

minerais de argila, teor· de colóides amorfos, óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio, alumínio trocável e pH. 

Portanto, uma parcela significativa dos 

solos brasileiros, além de possuir teores muito baixos de 

fósforo disponível às plantas, apresenta elevada capacidade 



3 

de retenção do fosfato aplicado, reduzindo a eficiência da 

adubaç!o fosfatada. 

Embora o fósforo seja exigido em quantidades 

relativamente pequenas pelo feijoeiro, o fornecimento do 

mesmo é essencial à cultura, pela sua importância no 

metabolismo energético e nas rea~ões biossintéticas da 

planta (ROSOLEM, 1987). Na determinação dos teores a serem 

fornecidos através da aduba~ão fosfatada, as metodologias 

devem considerar os atributos de cada solo relacionados à 

reten~ão de fósforo. 

Os estudos sobre disponibi I idade de fósforo 

em solos de cerrados são amplos e extensos, mas 

insuficientes para solucionar a complexidade de fatores que 

influenciam as respostas das plantas à aduba~ão fosfatada. 

Os trabalhos que relacionam respostas do feijoeiro ao 

fósforo com atributos dos solos são escassos. Considerando 

a expansão desta cultura em um novo sistema de cultivo, 

torna-se necessário oferecer solu~ões aos problemas que 

limitam sua produtividade. Assim, o conhecimento das 

quantidades de fósforo necessárias à planta, em cada tipo 

de solo, tem importância significativa. 

O presente trabalho teve como objetivos: 

1- Avaliar o comportamento do feijoeiro 

cultivado em diferentes solos sob vegetação de cerrado com 

aplica~ão de doses crescentes de fósforo; 

2- Determinar as concentrac;ões críticas na 
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parte aérea das plantas, aos 35 dias; 

3- Determinar os níveis críticos de fósforo 

pelo eKtrator Mehlich-i, nos solos testados; 

4- Estabelecer as classes de teores de 

fósforo, para os diferentes intervalos de produ~ão relativa 

de grãos. 
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2. REVIS~O DE LITERATURA 

2.1. Disponibilidade de Fósforo em Solos de Cerrado: 

o teor de fósforo total nos solos sob 

vegetação de cerrado é baixo e sua disponibilidade está 

comprometida pela elevada capacidade que estes solos 

apresentam em retê-lo. Geralmente a concentração de fósforo 

na solução é inferior a 0,1 ppm. Com a aplicação de adubos 

fosfatados, o P-solução aumenta, mas a maior parte é 

adsorvida às partículas coloidais ou precipita-se, formando 

compostos menos solúveis. Parte da parcela adsorvida, 

permanece como P-lábil, em equilíbrio com o P-solução e a 

outra parte é adsorvida de forma não lábil, podendo ou não 

ser aproveitada pelas plantas (GOEDERT et alii, 1986j RAIJ, 

1983) . 

não lábil), 

As formas de fósforo (P-solução, P-lábil, P

podem ser expressas pelos fatores intensidade, 

quantidade e capacidade, que conceitualmente representam a 

disponibilidade de fósforo às plantas. O fator intensidade 

refere-se à concentração do elemento na solução do solo, o 



fator quantidade ao p-lábil e o fator capacidade ou poder 

tampão do solo é a capacidade que o solo tem de 

restabelecer o fósforo na soluc;:ão em níveis adequados. A 

difusão também está ligada à disponibilidade de fósforo às 

plantas, já que é o processo responsável pelo movimento 

deste elemento até à superfície das raízes (RAIJ, 1983). 

O fósforo solúvel é avaliado através dos 

extratores químicos, os quais devem simular ao máximo a 

extrac;:ão feita pelas plantas, representando o sistema P

Solo-Planta . 

2.1.1. Fósforo Solúvel Recuperado Pelos 

Extratores Químicos 

É necessário que o extrator de fósforo 

simule a ação das plantas, através da determinação do P

lábil e do P-solução, sem atacar o P-não lábil ou resíduos 

de fertilizantes que não dissolveram no solo (RAIJ et alii, 

1987) . 

Existe um número bastante elevado de métodos 

de extração de fósforo, refletindo a complexidade de 

comportamento deste elemento no solo. As mais variadas 

soluções (água, soluções tamponadas de ácido fraco, 

soluções diluídas de ácido forte, soluções tamponadas de 

bases e soluções de sais diversos), têm sido testadas com 

várias combinações de concentrações, pH, relação 
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solu~~o:solo, tempo de agita~ão e outros (kAIJ, 1983). 

Os extratores Mehlich-1 (H2S04 0,025N + HCI 

0,05 N) e IAC (H2S04 0,05 N), comumente utilizados nos 

laboratórios brasileiros, extraem mais fósforo ligados ao 

cálcio e as partes mais solúveis de P associadas ao ferro e 

alumínio. Além disso, por serem ácidos apresentam o 

incoveniente de redissolverem resíduos de fosfatos naturais 

(formas não lábeis), que não dissolveram no solo (BARBOSA 

FILHO, 1986; CABALA & SANTANA, 1983; FEITOSA & RAIJ, 1976; 

GOEDERT & LOBATO, 1980; RAIJ, 1983). 

Atualmente, a resina trocadora de íons, 

introduzida através do Instituto Agronômico de Campinas 

(RAIJ & QUAGGIO, 1983), é a técnica de extra~ão de fósforo 

mais utilizada no Estado de São Paulo e está sendo adotada 

pelos laboratórios brasileiros. Experimentalmente ela 

apresentou as melhores correla~ões com as plantas, estando 

sua eficiência ligada ao fato de representar melhor as 

condiç:ões nas quais é feita a extrac;:ão pelas raízes, à 

medida em que é contínua, com a transferência do fósforo da 

fase sólida para a resina feita através da água, de modo 

semelhante ao que ocorre com a absor~ão pelas raizes 

(HISLOP & COOKE, 1966; RAIJ et alii, 1987). 

Compararam-se métodos de extrac;:ão de f6sforo 

(Bray 1, Bray 2, Mehl ich e IAC) I em diferentes solos do 

Estado de São Paulo, os quais foram posteriormente 

corre 1 ac i onados com produção de matér i a seca e teores de 
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fósforo total em plantas de feijão e milho. Os extratores 

determinados como mais eficientes foram IAC e Mehlich 

<NEPTUNE &- PEREZ, 1987; PEREZ &- NEPTUNE, 1987; PEREZ &

NEPTUNE , 1988). 

Os extratores são também utilizados em 

trabalhos de fracionamento de formas inorgânicas de fósforo 

por serem mais e~pecíficos a um determinado tipo de 

composto de fósforo (ANDERSON, 1975; FERREIRA et a1ii, 

1978; PÉRES MÉNDEZ et alii, 1978; RAIJ, 1983; sA et alii, 

1974; SMITH, 1970). 

Estudou-se o efeito de fontes de fósforo 

(Superfosfato Triplo e Fosfato Parcialmente Acidulado de 

Araxá) , da calagem e do tempo de incubaç:ão, sobre 

transformaç:ão de P, nos solos LEd e LVd. As transformaç:ões 

foram avaliadas através do fracionamento de P e do P 

recuperado por diferentes extratores (Mehlich-1, Olsen + 

EDTA, Bray 1 e Resina). Os resultados mostraram alteraç:ões 

nas fraç:ões de P em funç:ão das .fontes apl ícadas e também 

que os teores do elemento não var iar'am com o tempo de 

incubaç:ão, mas sim com a calagem, nos dois solos. Os 

extratores Mehlich-l, Olsen + EDTA e Bray 1 extraíram 

predominantemente P-Fe, e a ap I i caç:ão de SFT aumentou a 

extraç:ão de fós.foro pelos métodos Olsen + EDTA. Bray 1 e 

resina. Este último método extraiu preferencialmente a 

fraç:ão de fósforo ligada ao alumínio. A maior extraç:ão de P 

com Mehl ich'-l nas amostras tratadas com FAPS, confirma o 
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fato de que este extrator dissolve resíduos de fosfatos 

naturais não disponíveis às plantas <BARBOSA FILHO et alii, 

1987) . 

BRAGA &- DEFELIPO (1972) , verificaram 

correla~5es do fósforo "extraível" pelos m~todos Bray-l e 

Bray-2 com a frac:ão P-Fe, em solos que sofreram calagem. 

Observaram ainda que os extratores Mehlich-1, Bray-1 e 

Bray-2 correlac ionaram-se com P-Al, em solos com e sem 

calcário, e que o extrator Olsen correlacionou-se apenas 

com P-AI em amostras nas quais não foi aplicado calcário. 

A associa~ão dos fatores poder tampão de P, 

% de argila, fósforo extraído por Mehlich-l, Bray-l e Olsen 

resultaram na melhor relaç:ão com a resposta de soja à 

aduba~ão fosfatada, em solos com diferentes características 

físicas e químicas, sob condiç:ões de campo <MIRANDA & 

VOLKWEISS, 1981). 

Parâmetros de crescimento de aveia foram 

relacionados com índices de disponibilidade de fósforo 

(potencial de fosfato monocálcico, capacidade tampão de 

fósforo, formas inorginicas de fósforo e P-disponível 

obtido pelos extratores Bray-l, IAC, Mehlich e Olsen), em 

20 Latossolos do Estado de Minas Gerais, sob condic:ões de 

casa de vegeta~ão. Observaram-se relac:ões significativas 

apenas da forma inorgânica P-AI com a produc:ão de mat~ria 

seca e com a absorç:ão de fósforo pela planta (BAHIA FILHO & 

BRAGA I 1975b). 
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Segundo HOLFORD ar MATTINGLV (1979) , o 

extrator, assim como o sistema radicular da planta) extrai 

uma quantidade de fosfato, que é fun~ão direta do P-lábil e 

inversa da capacidade tampão do solo. 

Além dos extratores, outros aspectos, como a 

capacidade tampão do solo, devem ser considerados na 

avalia~ão da disponibilidade de fósforo às plantas. 

2.1.2. Influência de Atributos do Solo Sobre a 

Disponibilidade de Fósforo 

A disponibilidade do fósforo na solu~ão está 

relacionada aos atributos do solo que refletem os fatores 

quantidade e capacidade. T~m sido constatadas rela~5es 

significativas entre características do solo e medidas da 

capacidade tampão de fosfato ou outros parâmetros que 

expressam o fator capacidade. Dentre estas características, 

foram observadas cor·re I ac;ões com: teor de arg i 1 a (BAHI A 

FILHO e BRAGA, 1975b; LOPES ar COX, 1979; NOVAIS ar KAMPRATH, 

1979), matéria orgânica (BAHIA FILHO, 1982; BAHIA FILHO ar 

BRAGA, 1975a i LOPES ar COX, 1979), capac i dade de campo, 

superfície específica do solo, declividade da rela~ão 

variação de P-disponivel/variac;ão de P-adicionado e P

concentra~ão de equi 1 Íbrio (NOVAIS ar KAMPRATH, 1979). Nos 

solos de cer-rado, os principais atributos que refletem o 

fator capacidade, responsáveis pela reten~ão de fósforo 
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slo: acidez, natureza e teor de argila, conteúdo de óxidos 

e hidróxidos de ferro e alumínio, alumínio lrocável e 

matéria orgânica (BRAGA, 1978; SANCHES & UERARA, 1980). 

O valor da sorç:ão máxima de fosfato variou 

diferentemente com o pH em dois Latossolos (LRd e LEd), na 

Estado de Mato Grosso. No LRd a decréscimo da sor~ão 

acompanhou o aumento do pH, enquanto que no LEd, diminuiu 

até o pH 6,5, voltando a aumentar no pH 7,0. A dessorç:ão 

foi determinada nas seguintes condiç:ões de pH: natural. 

6,0. 6,5 e 7,0. Os solos manifestaram comportamento 

diferenciado em relaç:ão a este fenômeno, para os diferentes 

valores de pH, além de decréscimo do mesmo com as 

sucessivas extraç:ões, não comprovando porém, a sugestão de 

que as maiores dessor~ões estão associadas aos menores 

valores da energia de ligaç:ão (VASCONCELOS et alii 1974; 

VASCONCELOS et alii, 1975). 

Informaç:ões relativas ao fator capacidade de 

fósforo do solo, como adsorç:ão máxima, CTF (Capacidade 

tampão de fósforo), equivalente de umidade, teor de argila, 

fósforo recuperado por diferentes extratores químicos, são 

de grande importância para interpretaç:ão dos resultados 

referentes ao fósforo na análise de solo (NOVAIS &-

KAMPRATH, 1979). 

Foram encontradas correlac;:ões altamente 

significativas entre adsorç:ão de fosfato e teores de óxidos 

amorfos de alumínio, nos horizontes A de solos sob 
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vegetação de cerrado do Planalto Central, o mesmo não 

ocorrendo com os elevados teores de óxi-hidróxidos de 

ferro. Considerou-se bastante provável a existência de 

correlaç~o entre a adsorçio ani6nica e os compostos de 

ferro, caso fossem também incluidos dados do horizonte B 

(LEAL & VELLOSO, 1973). 

Características físicas, 

mineralógicas de amostras superficiais 

químicas 

de solos 

e 

sob 

vegetação de cerrado de Minas Gerais e Goiás foram 

correlacionadas com os parâmetros adsorção máxima e 

capacidade t.ampão de fósforo. As correlações com a 

percentagem de argila e de matéria orgânica foram elevadas. 

Apesar dos menores valores, também foram obtidas 

correlações com cargas positivas, compostos de A1203 (total 

e amor'fo) e de Fe203 (total e 1 ivre), características do 

solo determinadas por ataque sulfúrico (A1203 "total" e 

"total") e com alumínio trocável. Este último 

elemento apresentou o mais baixo coeficiente de correlação 

e as correlações com os compostos de ferro foram menores do 

que com os de alumínio (LOPES & COX, 1979). 

A goethita foi o principal componente da 

fração argila responsável pelas variações entre solos 

observadas por BAHIA FILHO (1982) na capacidade tampão 

máxima e na adsor~ão máxima de fósforo 

BAHIA FILHO et alii (1983), relacionaram 

adsor~ão máxima de fosfato com atributos de solos que 
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apresentavam diferen~as quanto à textura e composi~ão 

mineralógica. O par~metro correlacionou-se com teor de 

argila e de carbono, equivalente de umidade e água retida a 

-1/3 de bar, mostrando que a extensão da superfície 

disponível para adsor~ão é var iável nos di ferentes solos 

segundo suas características. 

Compararam-se a reten~ão de fósforo no 

subsolo e na camada superficial, constatando maior efeito 

deste ·fenômeno no subsolo do que na superf íc ie do solo, 

embora as duas camadas apresentassem textura e composi~ão 

mineralógica semelhantes. Este comportamento foi atribuído 

aos teores mais elevados de matéria orgânica na camada 

superficial, que através do bloqueio das hidroxilas 

expostas na superficie dos óxidos de ferro e alumínio pelo 

seus radicais livres, reduziu a capacidade de reten~ão de 

fósforo (FOX & KAMPRATH. 1970). 

2.1.3. Efeito do Tempo de Contato Sobre a 

Disponibilidade de Fósforo 

o tempo de contato entre o fósforo 

adicionado e o solo também exerce influência sobre a 

disponibilidade deste elemento às plantas. Geralmente a 

velocidade de reac;:ão entre os mesmos é rápida no início, 

decrescendo com o tempo de equilíbrio, 

constante. 

até tornar-se 
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A reten~ão de fósforo ao longo do tempo foi 

avaliada em vinte e duas amostras superficiais de solos da 

Nigéria Ocidental. com diferentes propriedades físicas e 

químicas. Observou-se decréscimo rápido do fósforo 

remanescente nos primeiros dias e mais lento com o passar 

do tempo, até tornar-se constante aos 84 dias após início 

da incubação. No primeiro dia de incuba~ão o fósforo 

correlacionou-se negativamente com percentagem de matéria 

orgânica, argila e óxidos de ferro e alumínio. Os teores de 

~rgila e matéria org~nica apresentaram melhores correla~5es 

no período inicial de incubação, sendo a correla~ão máxima 

obtida com a arg i la no primeiro dia, mostrando a 

importância da mesma na fase inicial do processo de 

retenção. As correla~ões com óxidos de ferro e alumínio 

mostraram aumentos acentuados nos primeiros sete dias, 

tornando-se então constantes. No primeiro dia, os óxidos de 

alumínio corr'elacionar'am-se melhor do que óxidos de ferro 

(AYODELE & AGBOLA, 1981). 

GONCALVES et alii (1985> , estudando a 

cinética de adsor~ão de fósforo em dez solos de cerrado do 

Estado de Minas Gerais, observaram que a velocidade de 

adsorção é dependente do tipo de solo, decrescendo com o 

aumento do tempo de equilíbrio. 

Amostrás de Latossolo Vermelho Escuro foram 

incubadas com doses crescentes de fósforo, por um período 

de 80 d i as e ext r'aç5es per i ód i cas executadas através do 
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método de Mehlich-1. Este solo apresentou elevada 

capacidade de reten~io de fósforo (77 a 90%), a qual 

reduziu com o tempo, mostrando mais urna vez a rela~io 

negativa entre reten~io de fósforo e tpmpo de rea~io entre 

o elemento e o solo (FAGÉRIA & BARBOSA FILHO, 1987). 

2.1.4. Movimento de Fósforo no Solo 

O movimento do fósforo no solo é muito lento 

e ocorre predominantemente por difusão (BARBER, 1962; OLSEN 

et aI i i, 1962) . Este fator representado pelas 

características que permitem aos íons fosfatos migrarem da 

superfície das partículas do solo,' onde dissolvem-se, até a 

superfície das raízes, relaciona-se também com a 

disponibilidade de fósforo às plantas (RAIJ, 1983). 

A quantidade de fósforo que chega à 

superfície das r'aízes depende da concentraç:ão do elemento 

na soIuç:ão, do sistema radicular e do teor de água no solo 

(GOEDERT et alii, 1986) . Assim vários trabalhos são 

desenvolvidos relacionando a difusão de fósforo com os 

seguintes parâmetros: doses aplicadas, atributos e conteúdo 

de água do solo. 

MAHTAB et alii (1971) verificaram aumento no 

coeficiente de difusão com a aplicaç:ão de fósforo e com a 

elevac;ão nos teores de argila e de água, em solos com 

diferentes texturas. A relaç:ão positiva entre fósforo 
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solúvel e teores de argila contraria resultados obtidos por 

outros autores. Uma possível justi~icativa seria o fato dos 

solos ar-g i losos apresentarem originalmente quantidades 

elevadas de fósforo total . 

SILVEIRA MOREIRA (1990) , estudando o 

efeito interativo entre doses de ~ósforo e lâminas de água 

sobre a produt i vidade do fei j oei ro, observaram respostas 

mais acentuadas à aplicac;ão da' água do que às doses de 

fósforo, conseguindo porém, um mesmo rendimento a partir de 

diferentes combinac;ões entres estes dois fatores . 

RUIZ (1986) ao relacionar nivel critico de P 

na soja e disponibilidade de água em solos com diferentes 

texturas, também observou maiores respostas desta cultura à 

aplicac;ão de água do que ao fósforo_ 

Na maioria 

anteriormente, constatou-se 

dos 

efeito 

trabalhos citados 

mais acentuado do 

estress hidr-ico sobre a disponibilidade de fósforo, nos 

solos arenosos, demonstrando a necessidade de uma 

suplementac;ão bem maior de fósforo para uma mesma reduc;ão 

no teor de água disponivel, nestes solos _ 
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2.2. Respostas das Plantas. Aplicação de Fósforo 

A produção de matér i a seca em diferentes 

períodos de crescimento e produç:ão de grãos são 

parâmetros utilizados com frequência em trabalhos que 

avaliam respostas das plantas à aplicaç:ão de nutrientes. No 

caso do feijoeiro, utiliza-se ainda os seguintes 

componentes da produç:ão: número de vagens por planta, 

número de sementes por vagem e peso de sementes (FAGÉRIA et 

a I i i, 1991). 

A quantidade de fósforo no solo ou na planta 

capaz de proporcionar rendimento máximo ou percentuais 

deste é determinada relac ionando as produç:ões de matér ia 

seca ou de grãos (absoluta ou relativa) com o fósforo 

recuperado por um método específico, no caso do solo, e com 

a concentraç:ão deste elemento, na planta. Estas 

determinaç:ões são denominadas níveis críticos, podendo ser 

fisiológicos ou econômicos (MALAVOLTA, 1989; SUMNER, 1979). 

Em funç:ão dos fatores ligados à planta, 

existem diferenç:as entre espécies e até cultivares quanto 

ao aprovei tamento do fósforo. AI gumas caracter í st i cas da 

planta são responsáveis pelas melhores respostas à 

aplicaç:ão deste elemento, tais como: ciclo longo, sistema 

radicular bem desenvolvido, capacidade de absorç:ão de 

cálcio, capacidade das raízes de acidificarem a rizosfera, 

infecç:ão com micorr'izas aumentando a superfície de absorç:ão 
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raIzes, 

( RA I J, 1983), 

i8 

presenç:a da enzima fosfatase ácida e outros 

A maioria das culturas respondem à aplicaç:ão 

de fósforo nos solos sob vegetaç:ão de cerrado, devido à 

baiKa disponibilidade deste elemento nos mesmos. 

MALAVOLTA (1972) , analisando ensaios de 

adubação com a cultura do feijoeiro, conduzidos no Brasil, 

observou um grande número de respostas à aplicaç:ão de 

fósforo. 

o fósforo é o nutriente que tem apresentado 

as maiores e mais frequentes respostas, quando fornecido ao 

feijoeiro, apesar de exigido em quantidades relativamente 

pequenas por esta cultura (ROSOLEM, 1987), 

FAGiRIA (1990) observou resposta linear para 

cultivares de arroz, até o nível de 80X da produç:ão 

relativa, justificando a necessidade de uma adubaç:ão 

pesada. Quando a produção atingiu a faixa de 80 a 100%, o 

autor recomendou uma adubação moderada, vi sando manter ou 

elevar os teores de fósforo no solo. Segundo o autor, acima 

de 100% de produtividade, não são esperados incrementos 

significativos desta, sendo a quantidade do elemento 

adequada à cultura. 

Estas respostas variam de acordo com os 

atributos dos solos responsáveis pela manutenção do p-

solução e com as caracter' í st i cas das plantas que 

possibilitam maior ou menor eficiência de absorção e/ou 
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utilização deste elemento. Tais fatores influenciam a 

determinação dos níveis críticos no solo e na planta. 

2.2.1. Eficiência de Absor~ão de Fósforo 

A eficiência de absorçio bu recuperaçio, que 

representa a quant idade de nutr iente absorvido em relaçio 

àquela existente no solo e adicionado a ele ou a outro meio 

de crescimento é influenciada por fatores genéticos, 

ambientais e do próprio solo. Espécies, cultivares e 

genótipos dentro de espécies, interagem com o ambiente 

resultando em diferenc;as na absorçio e/ou utilizaçio dos 

elemento$ (8ALIGAR et alii, 1990). 

Além dos fatores genéticos da planta, a 

extensão do sistema radicular, o conteúdo de água e a 

concentrac;ão do elemento na soluc;ão do solo, influenciam a 

absorção de fósforo, cujo ocorre 

predominantemente por difusão. A 

movimento 

concentração deste 

elemento na soluçio é mantida por fatores do solo que 

regulam o equilíbrio entre p-lábil e P-soluc;ão (GOEDERT et 

a I i i, 1986). 

FAGÉ:RIA BALIGAR (1989) , comparando 

espécies de cereais e leguminosas, observaram grande 

variabilidade na eficiência de absorc;ão de fósforo tanto 

entre famílias quanto entre espécies avaliadas. As 

leguminosas foram mais responsivas ao fósforo, necessitando 
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maior suplementa~ão deste elemento do que os cereais. 

Níveis de satura~ão de alumínio e fósforo 

solúvel foram combinados em solo de cerrado (LEd). com a 

finalidade de avaliar a eficiência na utiliza~ão deste 

nutriente por quinze cultivares de feijão. Todas as 

cultivares apresentaram aumentos no rendimento diretamente 

proporcionais à disponibi 1 idade de fósforo e reduções com 

aumentos na saturação de alumínio (MESQUITA FILHO et alii. 

1982) . 

Aval iaram-se a ef ic iênc ia na ut i 1 i zação de 

fósforo por 289 cultivares de feijão, com base na produ~ão 

de gr'ãos, em ensaios de campo. As cultivares foram 

classificadas da seguinte forma: 19% eficientes e 

responsivas, 25% eficientes e não responsivas, 29% não 

eficientes e responsivas e 27% não eficientes e não 

responsivas (OLIVEIRA et alii, 1987), 

Dos atributos do solo, os mais comumente 

relacionados com eficiência de recupera~ão de fósforo são 

aqueles que estão ligados à capacidade tampão de fósforo, 

como o teor de argila, 

MUNI Z (1983) observou correlações inversas 

ent re as taxas de r'E'cupera~ão de f ósforo por plantas de 

soja e características do solo que refletem o fator 

capacidade. Houve decréscimo na taxa de recuperação de 

11,4%, em um solo com menor teor de argila (16%), para 

2,10%, no solo que apresentou valor mais elevado para este 
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parâmetro (66% de argila). FONSECA (1987) também obteve 

correlações significativas negativas entre estas variáveis, 

indicando que quanto maior o fator capacidade, menor a taxa 

de recuperação do fósforo aplicado. 

A produc;:ão de matér ia seca e a absorc;:ão de 

fósforo por· cultivares de feijão aumentaram com a 

capacidade tampão do solo. A eficiência de utilizac;:ão de 

fósforo relacionou-se negativamente com as doses aplicadas. 

Verificaram-se ainda diferenc;:as entre solos e cultivares 

quanto à absorção deste elemento <GOMES &- BRAGA, 1980). 

2.2.2. Níveis Críticos de Fósforo na Planta 

Os conceitos de níveis críticos na planta 

são bastante variados. Para FRITZ (1976), o nível crítico 

de um elemento na planta, ou concentrac;:ão crítica, é a 

concentração mínima deste nutriente quando o crescimento 

máximo ou percentual deste é atingido, correspondendo mais 

a uma estreita zona de transic;:ão do que a um ponto 

definido. DOW & ROBERTS (1982) também consideram como faixa· 

crítica e não nível crítico, e definem-a como a faixa acima 

da qual a planta é amplamente suprida e abaixo da qual 

ocorre deficiência do nutriente. Segundo Sumner &- Lott et 

alii, citados por FAGÉRIA (1984), nível crítico refere-se à 

concentração de um nutriente na planta, amostrada em 

determinado estádio de crescimento, no qual ocorre uma 



redu~ão de 5 a 10X no rendimento máximo. MALAVOLTA et alii 

(1989) definem nível crítico ou nível crítico fisiológico, 

como teores associados com intensidade máxima de processos 

definidos e nível crítico fisiológico-econômico como a 

faixa de teores do elemento, abaixo da qual a colheita cai 

e acima da qual a aduba~ão não é mais econô,mica. 

FAG~RIA (1976), propôs os seguintes limites 

entre níveis deficientes, críticos, adequado e tóxico de 

nutrientes em plantas. 

- deficiente: produ~ão relativa < que 80%; 

crítico: produ~ão relativa entre 80 e 90%; 

adequado: produ~ão relativa entre 90 e 100%; 

tóxico: produ~ão relativa) 100%. 

Uma sér ie de fatores da planta, do solo e 

meio ambiente influenciam a determina~ão do nível crítico. 

BATES (1971), relacionou os seguintes: idade e tecido da 

planta, espécie e/ou variedade, níveis e intera~ão entre 

nutrientes, umidade do ar e do solo, temperatura e luz. 

Ao determinar níveis críticos para 

diferentes cultivares de arroz em vários estádios de 

crescimento, FAGÉRIA (1987) verificou redu~ão em seus 

valores com a idade da planta, variando de 0,2% a 0,3% do 

peso da matéria seca, na fase vegetativa e de 0,12% a 0,18% 

na fase reprodutiva. Estas varia~ões podem ser atribuídas 

ao efei to de diluit;:ão. Não foram observadas porém, 

diferen~as entre cultivares, em todos os estádios de 

-



crescimento . 

Observaram-se diferen~as no incremento da 

produtividade, entre três cultivares de feijão, com 

aplicação de níveis crescentes de fósforo, sob condições de 

casa de vegetação (FAGÉRIA, 1989). 

FEITOSA et alii (1980) encontraram em 

amostras da terceira folha de feijão cultivado com 

irrigação, nível crítico de 0,33", no período do 

florescimento. 

Wilcox & Fag~ria, citados por OLIVEIRA & 

THUNG (1988), apresentaram os níveis de P situados entre 

0,25 e 0,5%, como adequados ao feijoeiro,. 

Segundo MALAVOLTA et alii (1989), a faixa 

adequada de fósforo em folhas de feijoeiro varia de 0,2 a 

0,3%. 

Foram encontrados valores de 0,18 e 0,16% 

para os níveis críticos na parte aérea das leguminosas 

Galactia ãtriata e Styloãanthes guianenses, respectivamente 

(CARVALHO et alii, 1989). 

A concentração crítica de fósforo na planta 

,1 também é influenciada pela capacidade-tampão do solo (MUNIZ 
! 

• J 

et alii, 1985). Os autores estudando amostras de dez solos 

com di fer'entes valor'es do fator capacidade-tampão, 

encontraram correlações negativas entre as concentrações 

críticas de fósforo na parte a~rea da soja e as 

características do solo que refletem o fator capacidade. 
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NEVES et alii (1986) ao estudarem 

concentra~ões críticas de fósforo na matéria seca da parte 

aérea de eucal ipto, cultivadas em amostras de dez 

latossolos, encontraram valores entre 0,15 e 0,19%. Estas 

concentra~ões correlacionaram-se negativamente com as 

seguintes caracterí~ticas indicadoras do fator capacidade: 
". " ". -to 

teor de argila, equivalente de umidade e adsor~ão máKima de 

fósforo. 

FABRES (1986), cultivando alface em amostras 

de seis latossolos, verificou eleva~ões das concentral;ões 

críticas de fósforo na parte aérea das plantas, de 0,40% 

para 0,61%, quando os teores de argila decresceram de 76% 

para 15%. 

FONSECA (1987) observou uma tendência 

bastante consistente de aumentos nas concentra~ões críticas 

de fósforo, na parte aérea de gramíneas forrageiras com a 

redu~ão dos teores de argila. 

A intera~ão com outros nutrientes. também 

influencia a determina~ão de respostas da planta ao 

fósforo. Um dos efeitos mais conhecidos é a intera~ão do 

fósforo com zinco, não sabendo exatamente se ela ocorre no 

solo ou na planta. Existem algumas evidências de que a 

reação na planta é mais indicada para explicar tal 

intera~ão, como: (LOPEZ-G, 1972; MALAVOLTA, 1980; OLSEN, 

1972) 

insolubiliza~ão do zinco pelo fósforo na superfíCie das 



raízes, reduzindo sua absorção; 

- menor translocação de zinco das raízes para parte aérea, 

provavelmente devido à precipitação deste elemento no 

Kilema como fosfato de zinco insolúvel; 

simples efeito de di luir;ão da concentração de Zn na 

parte aérea, pela; resposta no cresf imento à apl icaç~b de 

fósforo; 

- distúrbios metabólicos nas células da planta, provocados 

pelo desequilíbrio entre fósforo e zinco ou interferência 

da concentração excessiva de fósforo na função metaból ica 

do zinco. 

No solo uma possível explicação é a redur;ão 

na absorção do zinco, provocada pela inibição não 

competitiva com o fósforo (LOPEZ-G, 1972). 

ADRIANO et alii (1971) atribuiram o 

antagonismo entre fósforo e zinco ao efeito indireto do 

cálcio associado aos fertilizantes fosfatados, 

FAGÉRIA & ZIMMERMANN (1979) 

responsabilizaram a interação entre fósforo e zinco, pelo 

efeito depressivo das doses elevadas de fósforo e calcário, 

sobre produção e componentes de produr;ão de arroz. 

Observaram-se em dois solos de Minas Gerais, 

redur;ões nos teores de zinco na presenr;a de fósforo, em 

folhas e caules de milho e o inverso nas raízes. Este fato 

indica que a interar;ão PxZn ocorreu principalmente nas 

raizes, reduzindo a translocar;ão do zinco para a parte 
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aérea (BAHIA FILHO & BRABA, 1974). 

FAGÉRIA (1989) verificou em eMPerimento de 

casa de vegeta~ão, redu~ões nas concentra~ões de zinco, na 

parte aérea e de cobre, na parte aérea e raízes do 

feijoeiro, com os aumentos nas doses de fósforo aplicadas 

ao solo. 

Estudos mostraram efeitos sinergísticos de N 

sobre absor~ão de P, o qual foi relacionado com decréscimo 

no pH da rizosfera, aumento da solubilidade dos fosfatos do 

solo, aumento no crescimento radicular e na capacidade 

fisiológica das raízes em absorver fósforo <SMITH & 

JACKSON, 1987; BAR-TAL et alii, 1990). 

2.3. Níveis Críticos de Fósforo no Solo 

No solo, considera-se como nível crítico o 

teor mínimo disponível de um nutriente, capaz de 

possibilitar a máxima eficiincia no crescimento vegetal 

( FONSECA I 1987). 

Segundo FOX & KAMPRATH (1970); OZANNE & SHAW 

(1967), o nível ótimo de fósforo varia com a composi~ão 

granulométrica do solo, espéCies vegetais e estádios de 

crescimento. 

Apesar da variabilidade dos resultados em 

campo e casa de vegeta~ão, geralmente ao relacionar níveis 

criticos e textura verifica-se que os valores aumentam com 
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a redu~ão nos teores de argila. 

MUNIZ (1983), em ensaio de casa de vegeta~ão 

com dez latossolos, encontrou níveis críticos de fósforo 

para soja de 9,8 e 23,5; 24,5 e 53,5; 29,3 e 69,6 mg.kg-1 

de P, respectivamente, pelos extratores Mehlich-l, Bray-1 e 

Bray-2, quando os teores de argi la reduziram de 66" para 

16" . NEVES ( 1983) ao cu 1 ti var est as mesmas amost r as com 

eucalipto, observou tendência semelhante nos valores dos 

níveis críticos, com algumas varia~ões influenciadas pela 

natureza da argila. 

Produ~ões máximas de Panicum miliaceum 

(painc;:o) foram obtidas com aplicac;:ão de 300 a 400, 175 a 

300 e 175 mg.kg- 1 de P, em três solos sob cerrado do Estado 

de Goiás, com 23,5; 50,2 e 37,3% de argila, respectivamente 

(ALMEIDA NETO & BRASIL SOBRINHO, 1977). 

BAHIA FILHO (1982) também verificou relac;:ões 

negativas entr'e níveis críticos e teores de argila, ao 

cultivar milheto em amostras de latossolos do Estado de 

Minas Gerais. Ao encontrar valor mais alto em um solo 

argiloso, o autor apresentou como possível justificativa o 

teor elevado de matéria orgânica (5,3%). 

V I DOR & FRE IRE (1971) i FRE I RE et a 1 i i (1979 ) 

chegaram is mesmas relações entre níveis criticos e teores 

de argila, citadas anteriormente, ao cultivar soja em solos 

com diferentes texturas. 

Resultados semelhantes aos anteriores foram 



2B 

obtidos no estudo da variAc;:ão de fósforo disponível em 

solos submet idos a cul t i vos sucessi vos com mi lheto. 

Constato~-se ainda, que após o sexto cultivo, um solo com 

42,eX de argila assegurava altas produc;:5es, com 8,1 mg.kg- 1 

de -fósforo, obt idos pelo extrator Meh 1 ich-1, enquanto que 

no solo com 5,4% de argila, 27,9 mg.kg-1 recuperados pelo 

mesmo extrator, nio foram suficientes para manter uma 

produção satisfatória (NOVAIS, 1977). 

Atingiram-se níveis críticos bastante 

elevados em ensaio de casa de vegetac;:ão, ao cultivar alface 

com aplicaç:ão de doses entre O e 1000 mg.kg- 1 de P, em 

latossolos. Os valores obtidos pelos extratores Mehlich-1 e 

Bray-l foram os seguintes: 315 e 411; 296 e 329; 306 e 296; 

274 e 336; 143 e 93; 277 e 247 mg. kg-1 de P, 

respectivamente, para solos com teores de argila de 15, 28, 

30, 32, 55 e 67% (FABRES, 1986). O autor sugere que estes 

elevados valores foram causados pela baixa eficiência na 

absorc;ão e/ou ut i I i zac;ão de fósforo da espéc i e. Segundo 

FONSECA (1987), as elevadas doses de fósforo e de outros 

nutrientes aplicadas, 

valores obtidos. 

também podem explicar os aI tos 

GONCALVES et alii (1986) encontraram valores 

elevados de níveis críticos de fósforo no solo pelo 

extrator de Mehlich-1, ao cultivar mudas de eucalipto. 

Estes valores var iaram de 60 a 100 mg. kg-1 e apresentaram 

relac;:ão inversa com os teores de argila. 
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Alguns resultados entretanto mostram 

relações diretas entre níveis críticos de fósforo e teores 

de argila no solo (LEITE. 1984; FONSECA, 1987). Para 

FONSECA (1987) o aumento do nível crítico com os teores de 

argila resulta basicamente da metodologia usada, segundo a 

qual aplica-se os tratamentos em função da capacidade 

máxima de adsorção de fósforo (CMAF) de cada solo. Na 

metodologia clássica, geralmente aplica-se as mesmas doses 

de fósforo para solos com diferentes atributos. 

Em condições de campo, OLIVEIRA et alii 

(1987) encontraram para máxima produção do feijoeiro, doses 

ent re 514 e 595 Kg lha em ensa i os das águas e 577 e 642 

Kg/ha de P205 na época seca, equivalentes a 112 e 130 

mg.kg-1 , e 126 e 140 mg.kg- 1 de P, respectivamente. Estas 

altas doses requeridas para o máximo rendimento físico, 

foram atribuídas à estabilização de produção do feijoeiro 

em altos níveis de f6sforo, ocorrendo decr'scimo apenas em 

níveis muito altos de fertilização. 

FAGÉRIA (1989) , estudando o efeito da 

aplicac;:ão de doses crescentes de fósforo para três 

cultivares de feijão, em casa de vegetac;:ão, encontrou 

produções máximas na faixa de 125 a 150 Kg/ha de P205, em 

função da cultivar, cor respondendo a valores entre 27,31 e 

32,77 mg.kg-1 de P. 

GOEPFERT (1972) relatou nível crítico de 18 

mg.kg-l de P, em solo do Rio Grande do Sul, cultivado com 
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feijão, enquanto KORNELIUS et alii (1976) encontraram para 

80 X da produ~ão máxima desta cultura, 35 mg.kg-1 de P no 

solo. 

A interaç:ão entre nível crítico de fós-foro 

no solo e satura~ão de alumínio foi aval iada para c inca 

cultivares de feijão e quatro de trigo. Observaram-se 

grandes varia~5es de tolerincia ao AI e da nivel critico de 

fósforo, entre as variedades de cada cultura. As variedades 

de feijão, Rico Pardo e Dicol, atingiram 80% do seu 

rendimento máximo com 12 mg.kg-1 de P, sugerindo uma maior 

capac idade de ut i 1 i zar o elemento em relaç:ão às outras 

variedades, as quais produziram bem com 28 mg. kg-! de P 

(MIRANDA & LOBATO, 1978). 

NEVES (1983) considera que o conhecimento 

dos níveis críticos de um nutriente no solo para uma 

espécie vegetal ou grupos de espécies com características 

semelhantes, fundamenta-se não apenas em suas ex i gênc i as 

nutricionais variáveis, mas também nas di-ferenç:as entre 

eficiências de absorção e/ou utiliza~ão do nutriente. 

A maioria dos trabalhos sobre níveis 

críticos em solos cultivados com feijoeiro, como aqueles 

analisados anteriormente, não relacionam este parâmetro com 

os atributos do solo que o influencia. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS: 

Selecionaram-se solos representativos da 

região de cerrados, com base nas varia~ões texturais 

determinadas através da análise granulométrica (Tabela 1). 

Os teores de SiOs , AleOa e FesOa foram obtidos por ataque 

sulfúrico, segundo metodologia da EMBRAPA (1979) e a 

composi~ão mineralógica estimada pelas rela~ões moleculares 

SIOg/AleOs <Ki) (Tabela 2). 

Após a identificação e a caracterlza~ão dos 

solos, coletaram-se amostras representativas dos grupos 

selecionados, na camada superficial (0-30 em), em 

municípios do Estado de Goiás situados geograficamente na 

região de cerrado (Tabela 1). 

Depois da secagem, do peneiramento em malha 

de 2,0 mm de abertura e da homogeneiza~ãoJ retiraram-se 

amostras dos solos para análise química (Tabela 2). 

A quantidade de calcário a ser aplicada foi 

calculada com base na curva de calibra~ão desenvolvida para 

elevar e uniformizar o pH<HaO) em torno de 6,0. Após 15 

dias de incuba~ão com as respectivas doses de calcário 



Tabela 1. Classifica~ão, 
de coleta 
estudo. 

Tipo de Solo 

latossolo ROKO (lRd) 

latossolo Vermelho-Escuro (lEd) 

latossolo Vermelho-Amarelo (LVd) 

Areia Ouartzosa (AOd) 

(* ) Método da Pipeta. 
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composi~ão granulométrica e local 
das amostras dos solos em 

Composi~ão Granulométrica 

Areia 
Grossa 

Areia 
Fina 

Silte Argila(f) 

-----------------x--------------
a,o 17,0 14,0 61,0 

11;0 17,0 9,0 63,0 

14,0 44,0 5,0 37,0 

44,0 37,0 5,0 14,0 

local 

Itumbiara 

I1orrinhos 

Agua Li~a 

D. Federal 

calcítico, os solos receberam níveis crescentes de fósforo 

<o, 25, 50, 100, 200 e 400 mg. kg- 1 de P),· apl icados na 

forma de super fosfato tr i pIo. A aduba~ão de p 1 ant i o fo i 

uniforme, adicionando a cada vaso de 6,0 kg: 400 mg de N 

1000 mg de FTE BR-12 (Zn=9,2%; B=2,2%; Cu=0,8%; Fe=3,7; 

Mn=3,4i Mo=O,l) como fonte de micronutrientes. A aduba~ão 

de cobertura foi feita aos 35 dias após o plantio, 

aplicando-se 420 mg de N por vaso, através do sulfato de 

amônio (FAGÉRIA, 1989). 

Os solos foram recolocadas nos vasos com os 

respectivos tratamentos, permanecendo durante sete dias, 

para maior estabili:za~ãodas rea~ões entre o fósforo e o 

solo. Após este período, retiraram-se amostras para 

análises química (Tabela 3) e de fósforo dos diversos 

tratamentos e executou-se a semeadura. 
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Tabela e. Resultados das análises químicas dos solos. 

Solos 
Análises 

LRd LEd LVd AOd 

pH H20 (1:2,5) 5,20 5,90 5,00 5,20 
p (mg.kg-1 )(1) 0,40 0,50 0,70 0,60 
K (meq/l00ml)(1) 0,04 0,12 0,06 0,02 
Ca (meq/l00ml)(2) 0,70 2,30 0,20 0,10 
Mg (meq/l00ml)(2) 0,10 0,20 0,25 0,20 
AI (meq/l00ml)(2) 0,30 0,20 1,00 0,70 
H+AI (meq/l00ml)(3) 6,60 6,43 5,94 4,12 
S (meq/l00ml) 0,74 2,62 1,26 0,22 
Tp H-7,0 (meq/l00ml) 7,34 9,05 7,20 4,34 
Cu (mg . kg-1 ) ( 1 ) 5,40 2,60 1,30 0,20 
Fe (mg.kg-1 )(1) 41,00 65,00 81,00 130,00 
Mn (mg . l(g-l ) ( 1 ) 33,00 35,00 16,00 5,00 
Mat. Orgânica 00 (4) e,oo 2,40 1,60 1,40 
Sat. de Bases (% ) 10,10 29,00 17,50 5,10 
Sat. de Alumínio (% ) 29,00 7,10 44,20 76,10 
SiD2 "total" (%) (5) 10,eO 11,20 8,60 3,5 
A1203 "total" (%) (6) 25,20 26,19 13,00 6,5 

Feíf°)J "total" (%)(7) 19,12 15,19 7,72 3,5 
Ki B 0,68 0,72 1,10 0,92 
Kr(9) 0,e3 0,27 0,41 0,68 

(1) Extrator Mehlich-l (HCL 0,05 N + HeS04 0,0125 N). 
(2) Extrator KCl 1 N. 
(3 ) Extrator Acetato de Cálcio 1 N. 
(4 ) Oxidaçio da matéria orginica por soluçio de bicromato 

de potássio. 
(5) 
(6) 
(7 ) 

(8 ) 

(9 ) 

5i02 total obtido por ataque sulfúrico. 
Ale03 total obtido por ataque sulfúrico. 
Fe203 total obtido por ataque sulfurico. 
Relação molecular Si02/Ale03. 
Relação molecular SiOe/A1203 + Fea03. 
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As análises químicas seguiram metodologia da 

EMBRAPA (1979), sendo o fósforo solúvel eHtraído pelo 

método de Mehlich-1 e determinado colorimetricamente, após 

rea~ão com molibdato de amônio e ácido ascórbico. 

o experimento foi instalado em casa de 

vegeta~ão, com 4 repeti~ões dos tratamentos, dispostos num 

fatorial 4 X 6 (quatro solos e seis doses de P), no 

delineamento inteiramente casualizado. Foram semeadas sete 

sementes do cultivar de feijão EMGOPA-EOE Rubi em cada 

vaso. Após oito dias fez-se o desbaste, deixando quatro 

plântulas por vaso. O teor de água foi mantido em torno da 

capacidade de campo dur·ante todo o ciclo da cultura e 

periodicamente realizou-se o rodízio dos vasos. 

Aos 35 d i as ap ós o P I ant i o, executou-se o 

primeiro corte da parte aérea de duas plantas, rente ao 

solo. O material colhido foi colocado para secar em estufa 

com ventilação for~ada a até peso constante, 

triturado em moinho tipo Wiley, mineralizado e analisado. A 

mineralizac;ão foi feita com mistura nítrico-perclórica 2:1 

e a concentra~ão de fósforo na digestão determinada 

colorimetricamente. Além do fósforo, analisaram-se os 

seguintes nutrientes: N, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn e Fe. 

Conduziu-se o experimento até a fase de 

maturação, quando as vagens e a parte aérea das duas 

plantas que restaram do primeiro corte foram colhidas. Em 
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Tabela 3. Análises químicas dos solos. após receberem os 

respectivos tratamentos com fósforo. 

Solos Doses pH H ta l'Ig H+AI S T Cu Fe l'In V 
deP (~) 

-1JI9.kg-L ---------------leq/100m1--------------- -----mg.kg-!------ -l-
O 6.3 0.6 3.4 0.5 3.9 4.5 8.4 7.1 33.5 40.0 53 

25 6.3 0.6 3.6 0.7 4,0 4.B 8.8 7.! 33,0 43,0 54 
LRd SO 6.3 0,6 3,5 0,6 4.1 4.7 S,8 7.1 az.O 44.0 53 

100 6.3 0.6 3.6 0,6 4.1 4,7 8.B 7.1 se.O 44,0 54 
200 6.3 0,6 3,7 0.8 4,7 5,1 9,8 7,0 33.0 46,0 52 
400 6,2 0.5 4,1 0.9 4,9 5.5 .10.4 6.8 33,0 38.0 53 

O 6.0 0.7 3.S 0.9 5.0 5.4 10,4 3.3 49,0 se.O 52 
25 6.0 0.7 3.8 0.9 4,8 5,4 10,2 3,3 SO,O se,o 53 

LEd SO 6.0 0.7 3,B 1.0 4.8 5,4 .10,2 3.5 SO,O 31,0, 53 
100 5,9 0,7 4,2 1.0 4.9 5,9 10,8 3,4 51,0 31,S 55 
eoo 5,9 0,7 4,1 1.0 5.6 5.B 11.4 3.3 51,0 31,0 51 
400 5,9 0.7 4.7 1.0 5.8 6.4 12,2 3,2 52.0 3i,0 52 

O 5,6 0,6 2,8 0,7 4,7 4,1 B,8 2,4 54,0 15,0 47 
25 5,6 0,6 2,8 0,8 4,5 4,2 8,7 2,3 54,0 15,0 48 

LVd SO 5.6 0.6 2,8 0.9 4.9 4.3 9,2 2,2 57.0 15:5 47 
100 5,6 0,6 2,9 0,9 4,5 4,4 8,9 2.1 56.0 14,2 49 
200 5,6 0,6 3,1 0,1 4,9 4,7 9,6 2,3 57,0 15,0 49 
400 5.5 0,6 3,5 0.8 5,6 4,9 10,5 2.2 57.0 15,2 4b 

O 6.1 0,5 2,1 0.6 2.1 3.2 5.3 1,0 64,2 3.0 61 
25 6.1 0,6 2,2 0,6 2,3 3.3 5,6 1,0 67.0 3,0 59 

AOd 50 6,1 0.6 2,2 0,5 2,3 3,3 5,6 1,3 72,7 3,0 58 
100 6,0 0,5 2,3 0,6 2,4 3,4 5,8 1,2 78,5 3,0 59 
200 6,0 0,6 2,5 0,7 2,7 3.7 6.4 1,3 78.2 4,0 58 
400 5.9 0,6 2,9 0,7 3,2 4,2 7,4 1,4 77,0 4.0 57 
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seguida determinaram o número de vagens, o número e o peso 

de grãos de cada parcela, além do peso de 100 grãos. O 

total de grãos foi dividido pelo número de vagens dos 

respectivos vasos, resultando em um número médio de grãos 

por vagem. O corte, a digestão e a análise química da parte 

aérea das plantas segui ram o mesmo processo descr i to para 

os 35 dias. 

Amostras de solos foram ret iradas de cada 

vaso, após a colheita, para análise de fósforo através da 

metodologia citada anteriormente. 

Efetuaram-se anál ises de variância conjunta 

e para cada solo separadamente, testando através de 

contrastes, os modelos de regressão aos quais melhor 

ajustavam-se os parâmetros de planta ou de solo avaliados. 

Foram determinados coeficientes de 

correla~ão linear simples entre o fósforo solúvel e os 

parâmetros da planta, incluindo a concentral;ão de 

nutrientes na parte aérea do feijoeiro. 

As variáveis, produl;ões de matéria seca aos 

35 e 90 dias, produl;ão de grãos com seus componentes, 

concentral;ão e acumulaç:ão de fósforo na parte aérea do 

feijoeiro foram relacionadas com as doses de fósforo 

aplicadas aos solos testados, 

regressão. 

através de eqUal;ÕeS de 

Determinou-se gy·aficamente, nos solos LRd e 

AOd, a concentração critica de fósforo na parte aérea das 

/ 
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plantas, aos 35 dias, para atingir 90% da prodUl;ão de 

matéria seca .. Os níveis críticos de fósforo nos solos em 

estudo, para produ~ão de 90% de matéria seca aos 35 dias, 

foram calculados através do modelo ax + bx 1 / 2 + c. A 

produc;ão relat i va de grãos também foi relac ionada com o 

fósforo solúvel nos solos sob vegeta~ão de cerrado, através 

deste modelo de regressão, estabelecendo as classes de 

teores de fósforo para: 0-70% de produ~ão relat i va i 70 a 

90% e acima de 90". 

Estimou-se a quantidade de fósforo retida 

nos diversos solos subtraindo das doses aplicadas, as 

quantidades recuperadas pelo extrator e absorvidas pela 

planta. O resultado foi dividido pelo fósforo aplicado e 

expresso em percentagem. Para o plantio considerou-se 

apenas o fósforo extraído nesta fase, enquanto que na 

colheita, foram utilizados o fósforo recuperado na mesma e 

ainda aquele absorvido pela planta (parte aérea e grãos). 

Para estimar a eficiência de absor~ão de 

fósforo pelas plantas aplicou-se 

(BALIGAR et alii, 1990): 

[(Absorc;ão de P com a dose aplicada 

testemunha)/dose aplicada] x 100 

a seguinte fórmula 

Absor~ão de P na 

As varia~ões das respostas do feijoeiro às 

doses aplicadas de fósforo, nos solos testados, foram 

relacionadas com atributos dos mesmos, principalmente teor 

de argila. 
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4. RESULTADOS E DISCUSS~O 

4.1. Fósforo Solúvel Recuperado pelo Extratcr 

Os teores médios de fósforo (Tabela 4), 

mostram efeito significativo do incremento nas doses deste 

elemento, para os dois períodos avaliados. Observam-se 

diferen~as acentuadas quanto à quantidade de fósforo 

solúvel, entre os solos testados. 

A intera~ão significativa, entre doses 

aplicadas e solos, verificada em rela~ão ao fósforo 

extraído (Tabela 5), indica o efeito de atributos do solo 

sobre a disponibilidade do elemento avaliado. Os solos mais 

argi 10sos, LRd e LEd, com 61% e 63% de argila, 

respectivamente, apresentaram os valores mais baixos de 

fósforo recuperado, sendo que no LRd estes teores foram 

ainda menores, principalmente para as doses mais elevadas. 

Na AOd e no LVd, com os teores mais baixos de argila (14% 

e 37%), extraíram-se as maiores quantidades de fósforo. 

Este comportamento, em rela~ão à textura dos solos, 

manifestou-se nos dois períodos de incuba~ão. Na colheita, 
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Tabela 4 . Fósforo extraído nos solos testados , para as 
diferentes doses aplicadas, em dois períodos . 

Solos 

LRd 

Teste F ( 1 ) 

Dos es 
Contraste ( 1) 

Linear 
Qu a drático 

Doses de P 

----mg.kg:- 1---
O 

25 
50 

100 
200 
400 

Coef. de Variação (%) 

LEd 

Tes te F ( 1 ) 
Doses 

Contraste (1) 
Linear 
Quadrático 

O 
25 
50 

100 
200 
400 

Coef . de Variação (%) 

Período de Extração 

Plantio Colheita 

----mg.kg- 1- ---
0,70 0,50 
3,47 1,07 
5,17 1,75 

16,25 4,75 
28 , 20 9 , 82 
87,25 23,72 

103,91** 69 ,03** 

502,71** 341 , 40** 
14,81** 3 , 39ns 
27,41 30 , 94 

1,00 0,67 
3,30 0,72 

10,17 1,60 
27,62 2,72 
49 , 10 11,63 

136,65 58,70 

180,90** 115,65** 

886,67** 547,95** 
14,91** 27,80** 
20,20 30,86 



Continua~ão da Tabela 4 

Tabela 4. Fósforo extraído nos solos testados, para as 
diferentes doses aplicadas, em dois periodos. 

Solos 

LVd 

Teste F (1) 

Doses 
Contraste (1) 

Linear 
Quadrá.tico 

Doses de P 

----mg.kg-1 
O 

25 
50 

100 
200 
400 

Coef. de Varia~ão (%) 

AQd 

Teste F (1) 
Doses 

Contraste (1) 

Linear 
Quadrá.tico 

o 
25 
50 

100 
200 
400 

Coei. de Varia~ão (%) 

Período de EHtra~ão 

Plantio Colheita 

----mg.kg-1-----
0,87 1,47 
6,52 2,02 

19,00 3,47 
30,25 10,60 
93,30 36,72 

291,85 103,07 

149,93** 50,43** 

719,91** 243,94** 
29,34** 7,70* 
24,83 42,88 

0,97 1,42 
14,77 3,75 
16,30 7,92 
32,77 19,87 
89,52 67,67 

241,90 136,07 

131,29** 58,97** 

639,58** 291,32** 
16,05** 0,64ns 
24,20 35,22 

40 

(1) ** significativo ao nível de 1% de probabilidade; * 
significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não 
significativo. 
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os teores de fósforo recuperado foram bem menores do que no 

plantio, devido à maior reten.;ão resultante do tempo de 

contato entre este elemento e o solo e à abson;ão pela 

planta. A relaç:ão negativa entre teor de argi la e fósforo 

solúvel é conhecida e já foi observada em vários trabalhos 

desenvolvidos anteriormente (BAHIA FILHO, 1982; BAHIA FILHO 

& BRAGA, 1975a; LOPES & COX, 1979; NOVAIS & KAMPRATH, 1979; 

SANCHES & UERARA, 1980). 

Tabela 5. Análise de variância conjunta, para o 
fósforo recuperado no plantio e na colheita do 
feijoeiro. 

Tratamentos 

Teste F (1) 
Solo CS) 
Dose CD) 
SxD 

Contraste (1) 
Linear 
Quadrático 

Coef. de Variaç:ão C%) 

(1) ** significativo 
significativo ao 
significativo. 

ao ní vel 
nível de 

Fósforo Recuperado 

Plantio 

77,05** 
479,51** 

30,71** 

2328,53** 
68,54** 
26,12 

Colheita 

57,41** 
182,07** 
17,97** 

892,21** 
13,85** 
42,79 

de 1% de probabilidade; * 
5% de probab i I idade; ns não 

Na Tabela 6 são apresentados os valores 

estimados da retenç:ão de fósforo para os quatro solos, nos 

dois períodos de incubaç:ão. 

Os solos mais argilosos (LRd e LEd) 

apresentaram maiores percentagens de fósforo retido em 

rela.;ão aos mais arenosos (LVd e AQd), comprovando a 

rela~ão negativa entre desponibilidade de fósforo e teores 
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Tabela 6. Fósforo retido para as diferentes doses 
aplicadas, em dois períodos, baseando-se no 
fósforo recuperado pelo eHtrator e pela planta. 

Solos 

LRd 

LEd 

LVd 

AOd 

Doses de 
Fósforo 

o 
25 
50 

100 
200 
400 

() 

25 
50 

100 
200 
400 

o 
25 
50 

100 
200 
400 

o 
25 
50 

100 
200 
400 

Fósforo Recuperado Fósforo (1) 

Absorvido 
Plantio Colheita 

----------III9I1iD. kg-1-------
0,70 
3,47 
5,17 

16,25 
28,20 
97,25 

1,00 
3,30 

10,17 
27,62 
49,10 

136,65 

0,87 
6,52 

19,00 
30,25 
93,30 

291,85 

0,97 
14,77 
16,30 
32,77 
89,52 

24i,90 

0,50 0,12 
1,07 5,63 
1,75 7,74 
4,75 12,05 
9,82 14,67 

23,72 18,66 

0,67 
0,72 
1,60 
2,72 
11,63 
58,70 

1,47 
2,02 
3,47 

10,60 
36,72 

103,07 

1,42 
3,75 
7,92 

19,87 
67,67 

136,07 

O,&! 
6,30 

10,43 
14,37 
14,31 
19,55 

0,49 
6,49 

12,35 
15,66 
19,83 
21,97 

O,i8 
3,57 
7,28 

ii,40 
16,00 
26,05 

Fósforo Retido(2' 

Plantio Colheita 

---1---
86,12 73,20 
89,66 81,02 
93,75 83,20 
85,90 B7,75 
78,19 89,40 

86,SO 
79,60 
72,38 
75,45 
65,84 

73,92 
62,00 
69,75 
53,35 
e7,04 

40,92 
67,40 
67,23 
55,24 
39,53 

7i,ge 
75,94 
82,91 
87,03 
80,44 

65,96 
bB,3b 
73,74 
71,72 
68,74 

70,72 
69,60 
68,73 
58,12 
59,47 

u>refere-se às quant idades 
parte aérea e nos grãos, 
solo dos respectivos vasos. 

absorvidas, determinadas na 
divididas pela quantidade de 

(2)PR(Plantio)=(PA - PE(Plantio)/PA) H 100 
PR(colheita)=[PA - (PE(colheita) + PP)/PAJ x 100, onde; 

PR= Fósforo retido; 
PA= Fósforo aplicado; 
PE= Fósforo recuperado pelo extratori 
PP= Fósforo recuperado pela planta 
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de argila. Esta relação foi obtida, devido à elevada 

capacidade que o fósforo apresenta para reagir"," por 

adsorção e/ou precipitação, com óxidos hidratados de ferro 

e alumínio e caulinita, componentes predominantes na fração 

argila dos solos sob vegetação de cerrados. Assim, parte do 

elemento aplicado permanece na forma de P-Iábi I em 

equilíbrio com o P-solução e o restante transforma-se em P

não lábil, cujo aproveitamento pelas plantas ~ incerto 

CGOEDERT et alii, 1986; RAIJ, 1983>. 

Os solos testados apresentaram baixa r.lação 

molecular Si02/A1203 (Ki), refletindo um processo intenso 

de intemperização. Considerando os valores de 0,68; 0,72; 

1,10 e 0,92, encontrados para o parâmetro Ki, nos solos 

LRd, LEd, LVd e AOd, respectivamente, ~ provável que a 

gibsita seja o constituinte dominante na iração argila dos 

solos LRd e LEd e que a caulinita e a gibsita predominam no 

LVd e na AOd. A natureza mineralógica destes componentes 

favorece as reações de adsorção e/ou prec i p i tação c i tadas 

anteriormente, contribuindo para aumentar a capacidade de 

retenção de fósforo nos quatro solos. 

A variação entre o fósioro retido aos 7 e 97 

dias, nos solos mais argilosos e nas menores doses, 

apresentou uma tendênc i a de acompanhar resu 1 tados obt i dos 

por outros autores (AVODELE & AGBOLA, 1981; FAGÉRIA & 

BARBOSA FILHO, 1987; GONCALVES et alii, 1985), segundo os 

quais a velocidade de reação do elemento aplicado ao solo ~ 
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rápida no início e decresce com o tempo de equilíbrio. Os 

altos teores de argila e as doses mais baixas de -fós-foro 

favorecem a rápida ocupa~io dos sítios de adsor~io, devido 

à elevada energia disponível para a rea~ão. 

As varia~ões nos teores de fós-foro solúvel, 

observadas entre os solos estudados, podem ser expl icadas 

principalmente pelas suas di-feren~as de composi~ão 

granulométrica. A natureza mineralógica, estimada pelo 

valor Ki, também in-fluenciou estes resultados. 

4.2. Parâmetros de Produ~io 

A Tabela 7 apresenta as médias de produ~ão 

de matéria seca aos 35 e 90 dias após o plantio, e de 

produ~ão de grios com seus respectivos componentes. O Peso 

de 100 grãos, o número de vagens por vaso e o número de 

grãos por vagem, avaliados neste trabalho, são considerados 

por outros autores (FAGÉRIA et alii, 1991), como parâmetros 

que expressam bem a produc;:ão. O peso de matér ia seca em 

diferentes períodos de crescimento, também citado neste 

trabalho, mostra correla~ão significativa com a produc;:ão de 

grãos. 

Os valores de matéria seca (35 e 90 dias) 

apresentados pela testemunha foram extremamente baixos e ris 

de produc;:ão e seus componentes nulos. Tais resultados 

devem-se aos teores originais de fósforo muito baixos nos 
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solos em estudo. Os aumentos nas doses de fósforo 

influenciaram significativamente todos os parâmetros da 

planta, nos solos testados (Tabela 7). A produção de 

matéria seca apresentou relação direta com as doses 

aplicadas, nos dois períodos, exceto para as plahtas 

cultivadas no solo LVd, as quais manifestaram aos 90 dias, 

um decrésc imo neste parâmetro, ao elevar de 200 mg. kg-1 

para 400 mg.kg- i a dose de fósforo aplicada. A produção de 

grãos acompanhou o comportamento da matéria seca, porém não 

foi reduzida no LVd, ao aumentar de 200 para 400 mg.kg- i a 

dose de P aplicada. 

As plantas cultivadas nos solos LRd e LEd, 

com aplicação de 400 mg.kg- 1 de P, mostraram, aos 90 dias, 

quantidades mais elevadas de matéria seca em relação 

àquelas cultivadas nos solos LVd e AGd, porém, apresentaram 

menor produção 

provavelmente, 

desfavoráveis, 

de grãos. Nos solos 

as G:ondições físicas 

anteciparam a maturação 

LVd 

e 

do 

e AGd, 

químicas 

feijoei ro, 

contribuindo com a queda precoce das folhas. Este 

comportamento foi mais acentuado na dose de 400 mg.kg- 1 de 

P, refletindo uma condição de estress, estimulada pelos 

elevados teores de fósforo solúvel dos solos mais arenosos. 

Entretanto, as características físicas e químicas 

desfavoráveis não chegaram a prejudicar a formação dos 

grãos, considerando que as plantas cultivadas nos solos LVd 

e AOd, com aplicação de 400 fflg.kg- i de P, 
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Tabela 7. Produ.;ão de matéria sec:a e de grãos c:om os 
respec:tivos c:omponentes de produc;io, 
para as diferentes doses de fósforo, nos solos 
testados. 

Solos Doses de Peso Seco de Peso de Peso de Vagens! Grãos! 
Fósforo Parte Aérea Grãos 100 Grãos Vaso Vagem 

35 (dias) '10 

-""819. kg-L - ----g!vaso------ -g-
O 0,52 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

ê5 2,05 2,57 9,42 22.'10 9,25 4,55 
LRd 50 2,72 3.77 15,47 25,20 13,00 4,47 

100 4,32 5,30 16.67 25,57 15,50 4,10 
200 6,65 5,50 19,75 24,62 19,00 4,30 
400 7,80 12,47 ê3,25 26.87 19.75 4,37 

Teste F (1) 

Doses 187,20H 112,94** 65,16** lB1,21" 84,67** 199,61** 
Contraste (1) 

linear 814,75** 5213,iB" 209,33** 229.63** 189.68** 164.00** 
Ouadrático 118,19** o,oans b4,OO** 207,02** 126,08" 225,02" 

C. de Var. m 10,1B 15,55 14,60 7,34 9,OS 4,43 

O 0,70 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
25 1,70 3,10 13,62 23,85 12,00 4,77 

LEd 50 2,35 4,55 lB,47 ê6,15 16,00 4,40 
100 4,3e 5,97 19,55 26,bO 17,00 4,3ê 
200 6,47 7,12 lB,65 26,72 15,75 4,42 
400 7,97 13,22 24,90 27,70 19,75 4,57 

Teste F (1) 

Doses 114,72" 36,74** fi3,76** 537,34** 3ê4 , 89** 348,23** 
Contr aste (1) 

linear 515,96** 174,B3** 292,39H 677,4B** 527,41** 308.41** 
QfJadr át ico 56,66** O,81ns 81,02** 698,67** 359,18" 378,77** 

C. de Var. 00 13,62 24.31 10,12 4,26 4,45 3,3B 
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continua~ão da Tabela 7 

Tabela 7. Produ~ão de matéria seca e de grãos com os 
respectivos componentes de produ~ão, 
para as di ferentes doses de 
testados. 

fósforo, nos solos 

Solos Doses de 
Fósforo 

--ag.kg-L -
O 

LVd 

Teste F (1) 

Doses 
Contraste (1) 

Linear 
Ouadrático 

C. de Varo (Xl 

Teste F (1) 

Doses 
Contraste (1) 

Linear 
Quadrático 

C. de Varo (Xl 

25 
50 

100 
200 
400 

o 
25 
SO 

100 
COO 
400 

Peso Seco de 
Parte Aérea 

35 (dias) 90 

Peso de 
Grãos 

-------g!vaso------
0,70 0,45 0,00 
1,82 2,87 13,00 
2,70 3,77 19,35 
5,10 5,87 19,57 
7,05 12,05 21,57 
7,00 9,45 29,92 

62,85** 

232,05** 
80,70** 
16,85 

0,73 
1,40 
2,20 
4,37 
6,B3 
8,25 

122,23** 

546,29" 
62,40** 
13,98 

40,58** 

128,12** 
67,86** 
23,69 

0,50 
1,27 
1,87 
3,52 
5,97 
7,27 

57,60H 

261,19** 
26,11** 
21,03 

58,26** 

194,84** 
30,12** 
15,27 

0,00 
5,30 

10,SO 
16,00 
19,92 
30,65 

51,OOH 

232,59** 
13,93** 
22,34 

Peso de 
100 6r~ 

--g--
0,00 

22,35 
26,40 
26,37 
28,92 
29,10 

146,74** 

235,50** 
2H,42** 

8,29 

0,00 
24,47 
22,n 
24,65 
25,20 
29,05 

60,52** 

101 , 90H 

52,18** 
12,85 

Vagens! 
Vaso 

0,00 
13,00 
16,50 
16,75 
17,00 
~,75 

9i,OOH 

152,62** 
99,80** 
8,42 

0,00 
5,75 

20,25 
15,00 
18,25 
21,25 

59,83** 

179,41** 
80,51** 
u,n 

Grãos! 
Vagem 

0,00 
4,45 
4,45 
4,42 
4,40 
5,02 

223,80H 

261,95** 
223,80** 

4,23 

0,00 
3,90 
4,30 
4,30 
4,30 
5,00 

ii5.00H 

159.08** 
124,65** 

5,00 

(1) ** significativo ao nível de 1% de probabilidade; * 
significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não 
significativo. 
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apresentaram maior produção (Tabela 7). 

Comparando as produções de grãos obtidas com 

as doses mínima (25 mg.kg-1 ) e máxima (400 mg.kg- 1 ) 

aplicadas, foram observados aumentos de: 146.81". 82.82". 

130.15" e 478,3%, nos solos, LRd, LEd, LVd e AOd, 

respectivamente. Embora o -feijoeiro necessite de 

quantidades relativamente pequenas de fósforo, estas 

respostas à sua aplicação são esperadas, principalmente em 

solos sob vegetação de cerrado (ROSOLEM, 1987). 

A anál ise de variância (Tabela 8) indicou 

interação entre doses aplicadas e solos, para os seguintes 

parâmetros de planta: peso seco da parte aérea aos 90 dias, 

produção de grãos e número de vagens por vaso. Este 

Tabela 8. Aplicação do teste F e contraste para produção e 
componentes de produção de feijoeiro considerando 
os tratamentos e suas interações. 

Tratallefltos Peso Seco de Peso de Peso de Vagens! Grãos! 
Parte Aérea Grãos iOO Grãos Vaso Vaso 

35 (dias) 90 

Teste F (1) 

Solo (5) O,29ns 24,06** H,Oê** 2,82* 6,32" 0,9105 

Dose (O) 421,8005 174,34** ê37,27'* 521,55** 360,63** 760,98'* 
511D l,bf!n5 8,05** 

Contraste (1) 

4,58** 1,58"5 3,4i** l,10"S 

linear 181,25** 813,17** 855,70** 762,30** 78i,34** 806,14** 
Quadrático 293,68** S1,teU i39,95** 620,87** 465,04** 820,58** 

C. de Varo m 13,88 22,32 15,79 8,67 8,68 4,56 

( 1 ) ** significativo ao nível de 1% de probabilidade; * 
significativo ao nível de 5% de probabilidade; 
nSnão significativo. 

resultado mostra que os atributos do solo estão 
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influenciando a resposta do feijoeiro à aplica~ão de 

fósforo no caso das variáveis citadas. 

O peso de mat~ria seca aos 35 e 90 dias, a 

produ~ão de grãos e o número de vagens por planta 

correlacionaram com o fósforo eKtraído no plantio (Tabela 

9), nos quatro solos. Nos solos LRd e LEd, as correla~ões 

positivas mais elevadas foram obtidas com produ~ão de 

mat~ria 

mat~ria 

seca, 

seca 

apresentaram 

aos 35 e 90 dias. No LVd, a 

aos 35 dias e a produl;ão 

produ~ão de 

de grãos, 

os maiores valores de correlat;ões. As 

correlat;ões das produt;ões de mat~ria seca (35 e 90 dias) e 

de grãos com o fósforo eKtraido foram altas e semelhantes 

na AOd. 

Utilizaram-se equat;ões de regressão para 

relacionar os parâmetros da planta com o fósforo adicionado 

ao solo (Tabela 10). A produl;ão de mat~ria seca aos 35 e 90 

dias apresentou coeficientes de determinat;ão mais elevados 

nos solos LRd, LEd e LVd, demonstrando maior eficiência 

deste parâmetro, nos dois par iodos, para eKplicar a 

resposta da planta ao fósforo. Na AOd, a produ~ão de grãos 

demonstrou eficiência semelhante à mat~ria seca produzida 

aos 35 e 90 dias. 

Analisando os 

correlat;ões e regressões, 

resultados 

discutidos 

referentes às 

anteriormente, 
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Tabela 9. Coeficiente de correlação linear simples(!) 

Solos 

LRd 

LEd 

LVd 

AOd 

(1) 

entre as produções de matéria seca, 
grãos e respectivos componentes e o 
fósforo recuperado pelo extrator . 

Parâmetros 

Produ~ão de Matéria Seca aos 35 Dias 
Produção de Matéria Seca aos 90 Dias 
Produção de Grãos 
Peso de 100 Grãos 
Vagens/Vaso 
Grãos/Vagem 

Produ~ão de Matéria Seca aos 35 Dias 
Produ~ão de Matéria Seca aos 90 Dias 
Produ~ão de 6rãos 
Peso de 100 Grãos 
Vagens/Vaso 
Grãos/Vagem 

Produção de Matéria Seca aos 35 Dias 
Produção de Matéria Seca aos 90 Dias 
Produção de Grãos 
Peso de 100 Grãos 
VagenslVaso 
Grãos/Vagem 

Produção de Matéria Seca aos 35 Dias 
Produção de Matéria Seca aos 90 Dias 
Produção de Grãos 
Peso de 100 Grãos 
Vagens/Vaso 
Grãos/Vagem 

Fósforo Recuperado 

Plantio 

0,83911 

0,933** 
0,688** 
0,422** 
0,633' f 

0,307"5 

O,882*' 
0,913'* 
O,bSs*' 
0,427* 
O,583H 

O,34~s 

0,70314 

0,609** 
O,703H 

0,435* 
0,55311 

0,408* 

0,878** 
O,826ft 

O,851ft 

0,4891 

O,747ff 

0,466* 

Colheita 

0,862** 
0,940'1 
O,718*' 
O,429*' 
O,648ft 

O,327"s 

O,814ft 

0,897" 
O,574ft 

O,353"s 
0,509* 
O,277ns 

O,706ff 

O,617*' 
0,683** 
0,419* 
0,552** 
O,36~s 

0,883** 
O ,906ft 

0,856** 
0,475* 
0,771** 
0,471* 

** significativo 
significativo ao 
significativo . 

ao nivel de 1% de probabilidade; * 
nível de 5% de probabilidade; ns não 



Tabela 10. Equações de regressão ajustadas(!) para 

Solo 

LRd 

LEd 

LVd 

AOd 

produc;ões de matér i a seca e de grãos com seus 
componentes (V), como variáveis dependentes das 
doses (mg. kg- 1 ) de fósforo ap 1 i cadas ( X ), nos 
solos testados. 

Parâlletro 

Produr;ão de Matéria Seca (35 dias) 
Produr;ão de Matéria Seca (90 dias) 
Produr;ão de Grãos 
Peso de 100 Grãos 
Vagens/Vaso 
Grãos/Vage/ll 

Produr;ão de Matéria Seca (35 dias) 
Produr;ão de Matéria Seca (90 dias) 
Produr;ão de Grãos 
Peso de 100 Grãos 
Vagens/Vaso 
Grãos/Vagem 

Produr;ão de Matéria Seca (35 dias) 
Produr;ão de Matéria Seca (90 dias) 
Produr;ão de Grãos 
Peso de 100 Grãos 
Vagens/Vaso 
Grãos/Vagem 

Produr;ão de Matéria Seca (35 dias 
Produr;ão de Matéria Seca (90 dias) 
Produr;ão de Grãos 
Peso de 100 Grãos 
VagenslVaso 
GrãoslVagem 

Equar;ão 

Y = 0,7603 + O,0419X - O,OOOO6Xê 
Y = 1,5657 + O,02b6X 
Y = 4,6066 + O,1359X _·O,OOOêOX2 

Y = 11,3993 + O,156êX - O,OOO30Xê 
Y = 1,7969 + O,Oê54X - O,OOOO5Xê 
Y = 1,4478 + O,OO89X - O,OOOO2Xê 

Y = 0,6749 + O,0403X - O,OOOO5X2 
Y = 2,2157 + O,0277X 
Y = 7,3083 + O,i207X - O,OO020Xê 
Y = 11,6018 + O,1718X - O,OOO30X2 
Y = 2,1426 + O,0216X - O,OOOO4X2 
Y = 1,4582 + O,0089X - O,OOO02Xê 

~ Ponto de 
Itlx i 1110 

0,99611 349,17 
0,93511 

0,84111 339,75 
0,48111 260,33 
0,745** 254,00 
0,39011 222,50 

0,998** 403,00 
0,952** 
0,65611 301,75 
0,511** 286,33 
0,545** 270,00 
0,394** 222,50 

Y = 0,6592 + O,0495X - O,OOOO8X2 0,995** 309,97 
Y = 0,2300 + O,0849X - O,OO015X2 0,966** 283,00 
Y = 6,8927 + O,1345X - O,OO020X2 0,772** 336,21 
Y = 10,6852 + O,l899X - O,OO040X2 0,608** 237,37 
Y = 2,1713 + O,0221X - O,00004X2 0,554** 276,25 
Y = 1,4406 + O,0090X - O,OOOO2X2 0,433** 225,00 

Y = 0,4778 + O,0435X - O,OOOO6X2 0,996** 362,50 
Y = 0,3479 + O,0375X - O,00005Xê 0,997** 375,00 
Y = 2,1373 + O,l329X - O,00020X2 0,966** 332,25 
Y = 11,3507 + O,1484X - O,OO030Xê 0,508** 247,33 
Y = 1,4698 + O,0263X - O,00005X2 0,868** 263,00 
Y = 1,3833 + O,0092X - O,00002X2 O,492*t 230,00 

(1) ** significativo ao nivel de 1% de probabilidade; * 
significativo ao nivel de 5% de probabilidade; ns não 
significativo. 
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considera-se a produção de matéria seca (35 e 90 dias) como 

o parâmetro da planta mais eficiente para avaliar a 

resposta do feiJoeiro ao fósforo, nas condições em que foi 

desenvolvido este trabalho . 

As doses de fósforo necessárias para atingir 

produções máximas, estimadas a partir da derivação das 

equações quadráticas, foram obtidas para a maioria dos 

parâmetros avaliados (Tabela 10) Apenas a produção de 

matéria seca aos 90 dias, no LRd e LEd, não apresentaram 

respostas quadráticas ao fósforo aplicado . As doses foram 

excessivamente altas, sendo os maiores valores obtidos para 

produção máxima de matéria seca aos 35 dias e produção de 

grãos . Na AQd, a maior dose foi determinada para a produ~ão 

máxima de matéria seca aos 90 dias . Comparando os solos, 

observa-se que as doses de fósforo obtidas pelas derivadas 

das equações estão mui to próximas, ao considerar os 

parâmetros equivalentes da planta. 

OLIVEIRA et aI i i (1987) também encontraram 

doses elevadas (126 a 140 mg.Kg - 1 e 112 a 130 mg . Kg- 1 de P, 

nas épocas da seca e das águas, respect i vamente) para o 

máximo rendimento físico de cinco cultivares de feiJoeiro 

em ensaios de campo . Elas foram atribuídas a estabili2ação 

da produção em altos níveis de fósforo, com decréscimo 

apenas em doses mu i to a 1 tas de fert i I i 2antes fosfatados. 

Tal exp1 icação pode ser ap} icada ao presente trabalho, a 

qual está associada ao fato do experimento ter sido 
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desenvolvido em casa de vegetação, o que, possivelmente 

contribuiu para a elevação das doses requeridas. 

4 . 3. Absorção de Fósforo Pelo Feijoeiro 

4 . 3.1. Concentração e Acumulação na Parte Aérea 

As doses de -fósforo apl icadas influenciaram 

significativamente a concentração e acumulação deste 

elemento na parte aérea do -feijoeiro, e~ceto a concentração 

na parte aérea das plantas cultivadas na AGd aos 90 dias 

(Tabela 11> Apesar deste resultado, observa-se que os 

incrementos nas doses de fósforo não corresponderam a 

aumentos representativos sobre a concentração, ocorrendo em 

alguns casos, até relações inversas entre tais variáveis. 

Considerando o período de 35 dias, os 

maiores incrementos na concentração foram dos diversos 

tratamentos em relação à testemunha e ao passar do nível de 

200 para 400 mg.kg- 1 . As demais doses resultaram em valores 

semelhantes de concentração de fósforo na parte aérea do 

feijoeiro . Comparando a testemunha com os outros 

tratamentos, no LEd, verifica-se comportamento similar ao 

LRd. No LVd, a concentração de fósforo mais alta foi 

manifestada pela testemunha, decrescendo de 25 até 200 

mg.kg- 1 , voltando a aumentar com aplicac;:ão de 400 mg.kg- 1 

de P . Na AGd, os aumentos das 
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de f ósforo na Tabela 11. Concentrac;ão e 
parte aérea do 
doses aplicadas, 
testados. 

acúmulo 
feijoeiro 
em dois 

para as diferentes 
períodos, nos solos 

Solos 

LRd 

Teste F (1) 

Doses 
Contraste (i) 

Linear 
Quadrático 

Doses de P 

-----~.kg-l----
O 

25 
50 

100 
200 
400 

Coef. de Variação (l) 

LEd 

Teste F (1) 

Doses 
Contr aste (1) 

Linear 
Quadr át ico 

Coef. de Variação (~) 

o 
25 
50 

iOO 
200 
400 

Concentração de Fósforo 

35 (dias) 90 

----------x---------
0,07 0,08 
0,17 0,08 
0,19 O,H 
0,19 0,14 
O, i9 O, i5 
0,24 0,17 

24,5311 

60,19H 

15,58** 
7,61 

0,08 
0,19 
O,2i 
0,16 
0,16 
0,19 

10,36** 
7,B7** 
7,11 

10,6011 

43,90H 

7,22* 
10,07 

0,10 
0,06 
0,09 
0,15 
0,17 
0,17 

16,62** 

50,45H 

i2,22~'* 
9,74 

Fósforo Acu.ulado 

35 (dias) 90 

----19/2 plantas----
0,36 0,28 
3,48 2,06 
5,17 4,15 
8,2i 7,42 

12,63 8,25 
18,72 21,20 

71,0911 

339,8611 

13,51** 
19,60 

0,56 
3,23 
4,93 
6,91 

10,35 
15,14 

1B9,SBH 

ti ,27ft 

23,SB 

34,6811 

i67,58H 

1,31ns 
3b,1i 

0,77 
1,86 
4,09 
B,95 

12,10 
22,47 

39,OOH 

191,21** 
i,Oins 

31,43 
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Continua~ão da Tabela 11 

Tabela 11. Concentra~ão e acúmulo de fósforo na parte aérea 
do feijoeiro para as diferentes doses aplicadas, 
em dois períodos, nos solos testados. 

Solos Doses de P Concentra~ão de Fósforo Fósforo Acumulado 

35 (dias) 90 35 (dias) 90 

-----~.kg-1----- ---,,----- ---19/2 plantas----
O 0,35 O,H 2,45 0,49 

ê5 o,es 0,05 3,70 1,43 
lVd 50 0,24 0,10 6,48 3,77 

100 0,20 -0,16 10,20 9,39 
êOO 0,20 0,19 14,10 22,89 
400 0,27 0,15 18,90 14,17 

Teste F (1) 

Doses 92,97** 42,93** 96,95** 58,01** 
Contr aste (i) 

linear 91,87** 73,15** 434,17** 155,48** 
Ouadrático 9,93** 62,82** 41,7S** H4,78** 

Coef. de Variação (Xl 3,88 6,73 14,56 25,87 

O 0,08 0,10 0,58 0,50 
25 0,16 0,09 2,24 1,14 

AQd 50 0,19 0,09 4,18 1,68 
100 0,24 0,10 10,49 3,52 
200 0,22 0,13 15,03 7,76 
400 0,34 0,12 28,05 8,72 

Teste F (1) 

Doses 82,34** 1,76ns 8i,94** 21,54** 
Contraste (1) 

Linear 301,45** 5,72** 404,29** 231,344* 
Quadrático 23,94** O,7!n5 i, 57n5 23,94H . 

Coef. de Variação (,,) 4,81 11,80 22,57 38,96 

(1 ) 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade; * 
significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não 
significativo. 
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concentrac;ões na parte aérea do feijoeiro acompanharam os 

incrementos nas doses aplicadas. exceto com 200 mg.kg-1 de 

p, quando houve reduc;ão em relac;ão 
, 
a dose anterior (100 

A falta de respostas positivas da 

concentraç:ão de fósforo às doses aplicadas pode ser 

explicada pelo efeito de diluic;ão, ou seja; o grande 

acréscimo na produc;ão de matéria seca nem sempre foi 

acompanhado por aumentos correspondentes nas quantidades de 

fósforo na parte aérea da planta. 

As plantas cultivadas nos solos com os 

teores mais baixos de argila CLVd e AQd) apresentaram aos 

35 dias maiores valores de concentrac;ões médias de fósforo 

na parte aérea, os quais tornaram-se mais ou menos 

constantes para todos os solos aos 90 dias. As 

concentrac;ões mais elevadas de fósforo, na parte aérea das 

plantas cultivadas nos solos mai.s arenosos aos 35 dias, 

resul taram da menor capac i dade de retenc;ão de fósforo por 

estes solos. Assim, grande parte do elemento aplicado 

permaneceu na soluç:ão, sendo absorvido pelas raízes do 

feijoeiro. Devido à menor capacidade tampão destes solos. a 

absorção contínua ao longo do tempo promoveu reduc;ões mais 

drásticas do P-soluc;ão. Os solos mais argilosos 

restabeleceram quantidades mais elevadas de fósforo à 

soluc;ão, considerando um período mais longo. Além disso, os 

transportes mais acentuados de fósforo para os grãos. nas 
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plantas cultivadas nos solos LVd e AQd (Figura i ) , 

contr ibu i ram para as concentrac;:ões ma i s ba i )(as na parte 

aérea das mesmas, principalmente no caso da AOd. 

A Figura i, que apresenta a distribuic;:ão de 

fósforo na parte aérea aos 90 dias e nos grãos do 

feijoeiro, mostra que a maior parte deste elemento foi 

translocada para os grãos nos solos testados. o 

comportamento da distribuic;:ão de fósforo na planta, variou 

segundo as doses aplicadas e os tipos de solos. Observa-se, 

reduc;:ão no transporte de fósforo para os grãos, com o 

incremento nas doses aplicadas nos solos LRd e LEd, sendo 

que no primeiro caso (LRd), houve uma estabilizac;:ão na 

faixa de iOO mg.kg- 1 a 200 mg.kg-1 . o LVd e a AOd 

apresentaram reduc;:ões na translocac;:ão de fósforo de 100 

mg.kg- i até 200 mg.kg-1 , elevando-na a partir dai, de modo 

acentuado no LVd e mais suave na AOd. Considerando todas as 

doses, a F i gura 1 sugere que os ma i ores transportes de 

fósforo para os grãos, ocorreram nos solos com menores 

teores de argila (LVd e AOd), principalmente no mais 

arenoso (AOd>. Na média, aproximadamente 15% de fósforo foi 

retido na parte aérea e o restante translocado para os 

grãos I nos solos LRd e LEd. No LVd e na AOd, ocorreu 

transporte de 90% de fósforo para os grãos, permanecendo 

10% na parte aérea. 

Os resultados acima sugerem que, em 

condic;:ões desfavoráveis ao desenvolvimento da planta, a 
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translocac;;ão de fósforo para os grãos é mais acentuada, 

como no caso da AQd, cujas características físicas e 

químicas não permitiram um ciclo vegetativo semelhante às 

plantas cu~tivadas nos outros solos. 

Mais uma vez constatou-se interac;;:ão entre 

doses e s~los <Tabela 12), sugerindo que além do efeito dos 

teores de\ fósforo aplicados, os atributos do solo 

influenciar~m a concentrac;;ão deste elemento na parte aérea 

do feijoeiro, nos dois períodos avaliados. 

Tabela 12. An'iise de variãncia conjun.fa para 
" ... concentrac;;ao de fósforo na- parte aérea 

35 e 90 dias. feijoei~o,nos períodos de 

Tratamentos Concentração de Fósforo 

Teste F (1) 

Solo CS) 
Dose (D) 
SxD 

Contraste (1) 
Linear 
Ouadr'tico 

Coef. de Variação (%) 

35 

22,71** 
142,22** 

7,65**-, 

297,90** 
51,58** 

5,92 

Cdias) 90 

3,28* 
42,78** 

3,57** 

133,59** 
42,67** 
9,66 

a 
do 

(1) ** significativo 
significativo ao 
significativo. 

ao nível de 1% de probabi 1 idade; * 
nível de 5% de probabi 1 idade; ns não 

Os coeficientes de correlação entre a 

concentrac;;ão de fósforo na parte aérea <35 e 90 dias) e os 

parâmetros da planta aval iados (Tabela 13), em três dos 

solos estudados (LRd, LEd, LVd), segregaram estas vari'veis 
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Tabela 13. Coeficiente de correla~ão linear simples(!) 

Solos 

LRd 

lEd 

LVd 

Md 

( 1 ) 
** 

entre a concentra~ão de fósforo na parte aérea 
do feijoeiro e as produ~ões de matéria seca e 
de grãos com os respectivos componentes. 

Parâmetros Concentra~ão de Fósforo 

35 (dias) 90 

Produção de I'tatéria Seca aos 35 dias 0,776** O, BUli 
Produção de I'tatéria Seca aos 90 dias 0,785** O,BI2** 
Produç:ão de Grãos 0,856" 0,732*1 
Peso de 100 Grãos 0,862" 0,547*' 
Vagens/Vaso 0,824** 0,691** 
Grãos/Vagem O,B16** 0,471** 

Produção de Matéria Seca aos 35 dias 0,3()9fIs 0,779** 
Produção de Matéria Seca aos 90 dias O,3900s 0,687** 
Produção de Grãos O,71B** 0,487* 
Peso de iOO Grãos 0,780** O,3000s 

Vagens/Vaso 0,742** 0,435* 
Grãos/Vagem 0,800" O,3000s 

Produção de Matéria Seca aos 35 dias O,36bl1s 0,771** 
Produção de Matéria Seca aos 90 dias O,346I1S 0,737** 
Produção de Grãos 0,723** 0,467** 
Peso de 100 Grãos O, 791u 0,341'5 
Vagens/Vaso 0,792** O,~s 

Grãos/Vagem 0,869** 0,20]05 

Produção de I'latéria Seca aos 35 dias 0,B73ltl! 0,443* 
Produ~ão de Matéria Seca aos 90 dias 0,834** 0,434* 
Produção de Grãos 0,926" o,35[!Os 
Peso de 100 Grãos 0,76'5** O, 29gOs 
VagenslVaso O, 899ft O,2Befls 
Grãos/Vagem O,77e'H O,i25f1s 

significativo ao nivel de 1" de probabilidade; * 
significativo ao nível de 5" de probabilidade; ns não 
significativo. 
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em dois grupos distintos. Um deles constituído pela 

produção de grãos e seus componentes, relacionando-se 

melhor com a concentração de fósforo na parte aérea do 

feijoeiro aos 35 dias. O outro representado pela produção 

de matéria seca (35 e 90 dias), apresentando maiores 

coeficientes de correlação com a concentração de fósforo 

aos 90 dias. Na AOd, todos os parâmetros de planta, 

apresentaram as maiores correlações com a concentraç:ão de 

fósforo na parte aérea do feijoeiro, no períOdO de 35 dias. 

Os valores determinados aos 90 dias representam apenas uma 

pequena parte da concentraç:ão que havia na planta aos 35 

dias, pois expressam os teores de fósforo na parte aérea 

que não foram translocados para os grãos. Provavelmente 

esta seja uma expl icaç:ão para as maiores correlaç:ões da 

produção e seus componentes com a concentraç:ão de fósforo 

na parte aérea aos 35 e não aos 90 dias. 

Os resul tados das médias de fósforo 

acumulado na parte aérea do feijoeiro (Tabela ii) mostraram 

respostas acentuadas da planta ao fósforo aplicado e 

influência significativa das doses sobre a variável 

avaliada, nas duas fases do ciclo. Foram observados 

aumentos representativos do fósforo acumulado na parte 

aérea com o incremento das doses, exceto para as plantas 

cultivadas no LVd, aos 90 dias, ao elevar a quantidade de 

fósforo apl icada, de 200 para 400 mg. kg- i . Neste caso, o 

feijoeiro apresentou reduç:ão na absorç:ão, refletindo o 
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comportamento manifestado pela produ~ão de matéria seca. 

A absor~ão de fósforo pelo feijoeiro aos 90 

dias foi inferior na AOd, devido às menores quantidades de 

matéria seca apresentadas pelas plantas cultivadas neste 

solo, no referido período. A menor capacidade tampão da 

AOd, limitando o restabelecimento contínuo de fósforo na 

solu~ão do solo, também comprometeu a absor~ão deste 

elemento até o final do ciclo da cultura. Observa-se 

tendência de redu~ões mais acentuadas na absor~ão de 

fósforo dos 35 para os 90 dias nos solos com teores mais 

baixos de argila, principalmente na AOd. Logo após a 

aplica~ão de fósforo, os solos mais arenosos apresentaram 

maiores quantidades deste elemento na solu~ão, invertendo 

esta situa~ão com a absor~ão contínua pela planta ao longo 

do tempo, devido à baixa capacidade tampão dos mesmos. 

Porém, os solos com teores mais elevados de argila (LRd e 

LEd) e maior capacidade tampão, por liberar fósforo à 

solu~ão durante um períOdo mais longo, favoreceram a 

absorção do nutriente pelas plantas, ao considerar todo o 

ciclo da cultura. O transporte mais acentuado de fósforo 

para os grãos na AQd também deve ter contribuído com as 

menores quantidades de fósforo acumulado na parte aérea 

feijoeiro cultivado neste solo, aos 90 dias. 

As equações que relacionam as variáveis 

concentra~ão e fósforo acumulado na parte aérea do 

feijoeiro com o fósforo aplicado aos solos estão expressas 
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na Tabela 14. A maioria apresentou natureza quadrática, 

sendo que, nos solos LRd e LEd o fósforo acumulado, aos 90 

dias, respondeu linearmente e, na AGd, a concentrar;ão de 

fósforo aos 90 dias e o fósforo acumulado aos 35 dias, 

também manifestaram esta resposta. Os menores coeficientes 

de determinar;ão foram obtidos para a concentrar;ão de 

fósforo aos 35 dias, em três dos solos estudados (LRd, LEd 

Tabela 14. Equar;ões de regressao ajustadas(!) para 

Solo 

lRd 

LEd 

LVd 

AOct 

concentra~ão fósforo acumulado na parte 
aérea do feijoeiro (Y) como variáveis 
dependentes das doses de fósforo 
aplicadas (mg.kg-1 ), nos solos testados. 

Parâmetro 

Concentração de P (35 dias) 
Concentração de P (90 dias) 
P Acumulado (35 dias) 
P Acumulado (90 dias) 

Concentração de P (35 dias) 
Concentração de P (90 dias) 
P Acumulado (35 dias) 
P Acumulado (90 dias) 

Concentração de P (35 dias) 
Concentração de P (90 dias) 
P Acumulado (35 dias) 
P Acumulado (90 dias) 

Concentraç:ão de P (35 dias) 
C~lcentração de P (90 dias) 
P Acumulado (35 dias) 
P Acumulado (90 dias) 

Equação 

v = 0,0338 + O,ooOiOX - 0,OooOOO2X2 
V = 0,0278 + O,OOOO8X - 0,ooOOOOiX2 
Y = 1,1689 + 0,On20X - 0,0000800X2 
V = 0,7472 + 0,05100X 

Y = 0,0368 + O,OOOObX - 0,0000001X2 
Y = 0,0257 + 0,00010X - 0,OOOOOO2X2 

, Y = 1,3610 + O,06400X - O,OooOO70X2 
V = 1,3921 + O,0545OX 

Y =0,0410 + O,OOoobX - O,OooOOOO8X2 
V = 0,0271 + O,OOOiOX - 0,OOOO0030X2 
Y = 1,8822 + 0,09040X - 0,00010000X2 
Y =-2,2414 + 0,i7960X - 0,00030000X2 

Y = 0,0350 + O,OOOiOX - 0,OOOOOOiX2 
V = 0,0306 + O,OOOOiX 
V = 1,2986 + 0,Ob840X 
V =-0,0499 + 0,04970X - 0,0000700X2 

0,617** 
0,9b4** 
0,994** 
0,966** 

0,190* 
0,839** 
0,989** 
O,980fiI 

0,219** 
0,635** 
0,982** 
0,932** 

0,790** 
O,b48u 

0,987** 
0,982** 

Ponto de 
l1ál<imo 

250,00 
400,00 
482,50 

300,00 
250,00 
457,14 

375,00 
166,67 
452,00 
299,33 

500,00 

355,00 

(1) ** significativo 
significativo ao 
significativo. 

ao n í ve 1 de 1 % de pr obab i 1 idade; * 
nível de 5% de probabí 1 idade; ns não 

e LVd). As melhores respostas às doses aplicadas foram 

obtidas em funr;ão do fósforo acumulado, provavelmente 
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porque neste caso não houve e~eito de diluição, pois para 

determinação deste 

matéria seca. 

parâmetro, 

4.3.2. Interação Entre 

considera-se o peso da 

Fósforo Solúvel e 

Concentração de Nutrientes na Parte Aérea 

A Tabela 15 mostra coeficientes de 

correlação entre fósforo solúvel e teores de nutrientes na 

parte aérea do feijoei ro. Algumas destas relaç:ões merecem 

destaque pelos seus elevados valores e con~irmaç:ão de 

resultados da literatura, como os efeitos negativos do 

fósforo sobre o 

FAGÉRIA, 

1980) . 

1989; 

zinco e cobre (BAHIA FILHO & BRAGA, 1972; 

FAGÉRIA & ZIMMERMANN, 1979; MALAVOLTA, 

As correlaç:ões negativas mais altas entre o 

P solúvel e o Zn ocorreram aos 35 dias, sendo os maiores 

valores obtidos nos solos LEd e AOd e os menores no LVd. As 

relaç:ões negativas elevadas entre os dois nutrientes na AOd 

podem ser explicadas pela maior disponibilidade de ~ósioro 

na soluç:ão deste solo aos 35 dias, contribuindo para a 

insolubilizaç:ão do Zn pelo P. Nos outros solos, Defeito da 

diluiç:ão provavelmente ~avoreceu mais estas relac;:ões. Tais 

sugestões decorrem do fato de não existirem justificativas 



65 

Tabela 15. Coeficiente de correlação linear simples(1) 
entre concentra~ões dos nutrientes na parte 
aérea do feijoeiro e o fósforo solúvel. 

Solos 

LRd 

LEd 

Conc:entrac;ão de 
Nutrientes 

Nitrogênio (35 dias) 
Fósforo (35 dias) 
Potássio (35 dias) 
Cálcio (35 dias) 
Magnésio (35 dias) 
Zinco (35 dias) 
Cobre (35 dias) 
Manganês (35 dias) 
Ferro (35 dias) 
Nitrogênio (90 dias) 
Fósforo (90 dias) 
Potássio (90 dias) 
Cálcio (90 dias) 
Magnésio (90 dias) 
Zinco (90 dias) 
Cobre (90 dias) 
Manganês (90 dias) 
Ferro (90 dias) 

Nitrogênio (35 dias) 
Fósforo (35 dias) 
Potássio (35 dias) 
Cálcio (35 dias) 
Magnésjo ~35 dias) 
Zinco (35 dias) 
Cobre (35 dias) 
Manganês (35 dias) 
Ferro (35 dias) 
Nitrogênio (90 dias) 
Fósforo (90 dias) 
Potássio (90 dias) 
Cálcio (90 dias) 
Magnésio (90 dias) 
Zinco (90 dias) 
Cobre (90 dias) 
Manganês (90 dias) 
Ferro (90 dias) 

Fósforo Solúvel 

35 (dias) 

-0,689** 
0,645** 

-0,057ns 
-0,658** 
-0,623** 
":"0,735** 
-0,837** 
-o, 224ns 

-0;206ns 
0,168ns 
0,754** 

-0,670** 
0,284ns 
0,322ns 

-0,614** 
-0,455* 

0,816** 
0, 368ns 

-0,757** 
0,245ns 

-0,469* 
-0,589**' 
-0,705** 
-0,823* 
-0,683** 
-O, 163ns 
-0,420* 
-o, 147ns 

0,676** 
-0,801** 
0,286ns 

-0,057ns 
-0,475* 
-0,207ns 

O,314ns 
-O,139ns 

90 

-0,710** 
0,623** 

-0,035ns 
-0,709** 
-0,687** 
-0,756** 
-0,836** 
-o, 339ns 
-0,171ns 
0, 178ns 
0,778** 

-0,697** 
O,250ns 
O,311 ns 

-0,612** 
-0,484* 
0,821** 
0,333ns 

-0,683** 
0,186ns 

-0,503* 
-0,629** 
-0,650** 
-0,796** 
-0,639** 
-0,144* 
-0,401ns 
-O,101ns 
0,612** 

-0,712** 
0,403ns 
O,061 ns 

-0,439* 
-O,150ns 

O,352ns 
-0,092ns 
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(continuação da Tabela 15) 

Tabela 15. Coef ic iente de correI af;ão 1 i near si mp I es (1 ) 
entre concentrações dos nutrientes na parte 
aérea do feijoeiro e o fósforo solúvel. 

Solos 

LVd 

AOd 

Concentraf;ão de 
Nutrientes 

Nitrogênio (35 dias) 
Fósforo (35 dias) 
Potássio (35 dias) 
Cálcio (35 dias) 
Magnésio (35 dias) 
Zinco (35 dias) 
Cobre (35 dias) 
Manganês (35 dias) 
Ferro (35 dias) 
Nitrogênio (90 dias) 
Fósforo (90 dias) 
Potássio (90 dias) 
Cálcio (90 dias) 
Magnésia (90 dias) 
Zinco (90 dias) 
Cobre (90 dias) 
Manganês (90 dias) 
Ferro (90 dias) 

Nitrogênio (35 dias) 
Fósforo (35 dias) 
Potássio (35 dias) 
Cálcio <35 dias) 
Magnésio (35 dias) 
Zinco (35 dias) 
Cobre (35 dias) 
Manganês (35 dias) 
Ferro (35 dias) 
Nitrogênio (90 dias) 
Fósforo (90 dias) 
Potássio (90 dias) 
Cálcio (90 dias) 
Magnésio (90 dias) 
Zinco (90 dias) 
Cobre (90 dias) 
Manganês (90 dias) 
Ferro (90 dias) 

Fósforo Solúvel 

35 (dias) 

-0,539** 
0,422* 
0,003ns 

-0,570** 
-O, 364ns 
-0,660** 
-0,615** 
0,160ns 

-O, 390ns 
-0,082ns 

0,436* 
-0,736** 
0,141ns 
0,186ns 

-O, 354ns 
-0,442* 
0,677** 
0,095ns 

-0,770** 
0,836** 
0,448* 

-0,299ns 
-0,717** 
-0,821** 
-0,025ns 
-0,499* 
-0,545** 
-o, 343ns 
0,381ns 

-0,777** 
-0,629** 
-0,025ns 
-0,665** 
-0,665** 
-0,489* 
-O, 295ns 

90 

-0,536** 
0,376ns 

-0,089ns 
-0,600** 
-0,405* 
-0,665** 
-0,673** 
0,168ns 

-o, 365ns 
-0,060ns 
0,419* 

-0,738** 
0,150ns 
0,195ns 

-o, 365ns 
0,464* 
0,661** 
0,126ns 

-0,813** 
0,811** 
0,517** 

-o, 123ns 
-0,744** 
-0,876** 
-0,046ns 
.-0,606** 
-0,564** 
-0,368ns 
0,363 ns 

-0,783** 
-0,653** 
-0,028ns 
-0,696** 
0,696** 

-0,510* 
-0,295ns 

(1) ** significativo ao nível de 1% de probabilidade; * 
significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não 
significativo. 
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PxZn. Várias 

de di luiC;ão; 

das raizes, 

diminuindo sua absorc;ão; reduc;ão do transporte das raízes 

para parte aérea; distúrbios metabólicos nas células da 

planta, provocados pelo desequilíbrio entre o fósforo e 

zinco; inibic;ão não competitiva da absorc;ão do zinco pelo 

fósforo ( LOPEZ-6, 1973; MALAVOLTA, 1980; OLSEN, 1972). 

O cobre também destacou-se pelas correlac;ões 

negativas verificadas aos 35 dias, exceto na AQd, que 

apresentou este comportamento apenas aos 90 dias. A relac;ão 

negativa entre os dois nutrientes é descrita em literatura 

(FA6ÉRIA, 1989; MALAVOLTA 1980). 

Os teores de nitrogênio aos 35 dias 

relacionaram-se bem com o fósforo extraído nos solos 

estudados, apresentando correlac;ões negativas. 

O efeito de di luic;ão, provocado pelo 

acentuado desenvolvimento vegetativo das plantas, em 

resposta à aplicac;ão de fósforo, pode ser o principal fator 

responsável pelas correI ac;ões negat i vas, tanto em reI ac;ão 

ao cobre quanto ao nitrogênio. 

As correlac;ões entre o fósforo solúvel e a 

concentrac;ão de fósforo na parte aérea do feijoeiro, 

seguiram o mesmo comportamento irregular, verificado para 

as respostas da concentrac;ão deste elemento ao fósforo 

aplicado. Observaram-se correlac;ões positivas entre o 
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fósforo extraído e sua concentrac;ão na parte aérea das 

plantas cultivadas no LRd aos 35 e 90 dias, no LEd, aos 90 

dias e na AGd, aos 35 dias. Os elevados valores 

determinados para AGd aos 35 dias devem-se aos maiores 

teores de P nas plantas neste período, em func;ão da menor 

capacidade de retenc;ão de fósforo deste solo. 

4.3.3. Eficiência de Recuperac;ão de Fósforo 

A Tabela 16 apresenta os valores da 

eficiência do feUoeiro em recuperar o fósforo aplicado, 

calculada a partir das equac;ões que relacionam o Pabsorvido 

com o aplicado, expressos em percentagem (BALIGAR et alii, 

1990). A maior eficiência de absorc;ão nos solos LRd e LEd 

foi obtida com a aplicac;ão de 25 mg.kg-1 , sendo que na AGd 

e no LVd, a dose de 50 mg. kg-1 foi mu i to semel hante à 

anterior. As reduc;ões mais drásticas na eficiência de 

absorc;ão foram observadas com a aplicac;ão das maiores doses 

(200 e 400 mg. kg-1 de P), comprovando a baixa eficiência 

fisiológica de absorc;ão de fósforo, para as elevadas 

quantidades aplicadas. GOMES & BRAGA (1980) encontraram 

resultados semelhantes para cultivares de feijão. 

As plantas apresentaram as menores taxas de 

recuperac;ão de fósforo no solo mais arenoso (AGd), ao 

considerar as doses nas quais a eficiência de absorc;ão foi 

maior (25 e 50 mg.kg-1 ). Nas doses mais elevadas (200 e 400 
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Tabela 16. Eficiência de absor~ão de fósforo, 
feijoeiro, nos diferentes solos testados. 

pelo 

Solos Doses de 
Fósforo 

Fósforo(l) 
Absorvido 

Eficiência(2) 
de Absorc;ão 

-------mg.kg- l -------
O 0,12 

25 5,63 
LRd 50 7,74 

100 12,05 
200 14,67 
400 18,66 

O 0,22 
25 6,30 

LEd 50 10,43 
100 14,37 
200 14,31 
400 19,55 

O 0,49 
25 6,49 

LVd 50 12,35 
100 15,66 
200 19,83 
400 21,97 

O 0,18 
25 3,57 

AQd 50 7,28 
100 11,40 
200 16,08 
400 26,05 

-----%-----
22,04 
15,24 
11,93 
2,27 
4,63 

24,32 
20,42 
14,15 
7,04 
4,83 

24,00 
23,72 
15,17 
4,67 
5,37 

13,56 
14,20 
11,22 
7,95 
6,47 

(1)refere-se às quantidades absorvidas, determinadas 
parte aérea e nos grãos, divididas pela quantidade 
solo dos respectivos vasos. 

(2)[(Absor~ão de P com a Dose Aplicada-Absor~ão 
Aplicac;ão de P)Jxl00/Dose Aplicada 

na 
de 

sem 

mg.kg-1 ), esta eficiência de absor~ão foi semelhante, e em 

alguns casos até superior aos demais solos, concordando com 

resultados obtidos em outros trabalhos (FONSECA, 1987; 

MUNIZ, 1983). As diferen~as de comportamento quanto à 

eficiência de absor~ão apresentadas pela planta em rela~ão 
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aos solos estudados podem ser resultantes de 

características químicas dos mesmos. Na AOd é possível que 

as limitac;ões de fertilidade, representadas principalmente 

pelos baixos teores de cobre e manganês, tenham contribuido 

para os valores redu2idos de eficiência de recuperac;ão de 

fósforo em relaç:ão aos outros. solos. A adubac;ão básica 

aplicada à AOd, não foi suficiente para elevar alguns 

componentes de fertilidade a níveis adequados, como os 

micronutrientes acima citados, comprometendo o 

desenvolvimento vegetativo das plantas até a maturac;ão, e 

consequentemente, a eficiência de absorc;ão de fósforo. Com 

a aplicac;ão de 200 e 400 mg.kg-1 de P, a AOd, em func;ão de 

sua menor capac idade de retenc;ão de fósforo, apresentou 

teores mais elevados de P-soluc;ão, suficientes para 

compensar as limitações resultantes da fertilidade. 

4.3.4. Níveis Críticos de Fósforo na Parte Aérea do 

Feijoeiro 

Estabeleceram-se as concentraç:ões cr í t i cas de fósforo na 

parte aérea do feijoeiro, para proporcionar 90% da produç:ão 

de matéria seca aos 35 dias (Figura 2), em dois dos solos 

testados. Apesar deste parâmetro geralmente ser determinado 

em relaç:ão às folhas com idades fisiológicas e locali2aç:ão 

na planta bem definidos (BATES, 1971), tem-se considerado 

para uma mesma idade, que existe 
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correlac;ão significativa entre a concentrac;ão crítica de 

fósforo na parte aérea, como um todo e a concentrac;ão na 

folha, mesmo admitindo que os aumentos de concentrac;ão nas 

diferentes partes possam ser, proporcionalmente, diferentes 

(MUNIZ, 1983). 

Considerou-se o período de 35 dias como 

representativo do nível crítico na parte aérea do 

feijoeiro, já que o efeito da diluic;ão aumenta com o 

crescimento vegetativo, provocando reduc;ão do teor crítico 

com a idade da planta. Este efeito foi observado por 

FAGÉRIA (1987) em cultivares de arroz. 

Apenas foi possível determinar a 

concentrac;:ão cr i ti ca de fósforo na parte aérea, de forma 

gráfica, 

texturas 

para os solos LRd e AOd, 

argi losas e arenosas, 

representantes das 

respectivamente. 

Provavelmente este comportamento possa ser exp 1 icado pel a 

variac;:ão irregular das concentrac;:ões na parte aérea, em 

resposta às doses de fósforo apl icadas. Na maior ia dos 

tratamentos não houve relac;ão positiva entre as duas 

variáveis, principalmente aos 35 dias. 

Os valores determinados graficamente foram 

de 0,20 para o solo argiloso (LRd) e 0,28 para o arenoso 

(AQd) , concordando com a relac;ão inversa entre níveis 

críticos na parte aérea e teor de argi la encontrada pela 

maioria dos trabalhos desenvolvidos com tal objetivo 

(FABRES, 1986; FONSECA, 1987; MUNIZ et alii, 1985; NEVES et 
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alii, 1986). A menor capacidade tampão da AQd foi o 

principal fator responsável pelas concentra~ões críticas de 

fósforo mais elevadas na parte aérea. do feijoeiro cultivado 

neste solo aos 35 dias. 

Em termos quantitativos, os teores críticos 

também estão dentro da fai)(a considerada adequada para a 

cultura do feijoeiro. MALAVOLTA (1989), considerando os 

teores em folhas coletadas no florescimento, cita 0.2 a 

0,3% como adequados. Wilcox & Fagéria, citados por OLIVEIRA 

Bc THUNG (1988) encontraram valores entre 0,25 e 0,50%. 

FEITOSA et alii (1980) determinaram 0,33% como nível 

crítico para amostras da terceira folha de feijão irrigado, 

em experimento de campo. 

Devido aO grande número de fatores que 

influenciam a determina~ão do nivel critico na planta deve

se ter cuidado ao utilizá-lo como forma de diagnosticar 

deficiências nutricionais. No caso do fósforo, é necessário 

considerar além dos fatores relacionados à planta e ao 

ambiente, aqueles relacionados à capacidade tampão do solo. 

4.4. Níveis Críticos de Fósforo no Solo 

A rela~ão entre o fósforo extraído e a produ~ão relativa de 

matéria seca aos 35 dias é mostrada na Figura 3. O nível 

critico de fósforo no solo ou teor de fósforo capaz de 

proporcionar 90% da produ~ão de matéria 
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seca aos 35 dias, foi determinado a partir do modelo de 

regressão ax + bx 1 / 2 + c. 

Os níveis críticos de P no solo (Figura 3) 

estão acima da maioria dos valores encontrados em 

literatura, para o feijoeiro e outras culturas (CARVALHO et 

alii, 1989; FAGÉRIA, 1989; GOEPFERT, 1972; KORNELIUS et 

a 1 i i , 1976 ; MIRANDA & LOBA TO , 1978; MUN I Z , 1983; NOVA I S , 

1977) . A relação inversa com os teores de argila, 

entretanto, acompanhou o resultado da maioria de trabalhos 

referentes a esse assunto (BAHIA FILHO. 1982; BAHIA FILHO 

et a I i i , 1983; FRE IRE et a 1 i i , 1979; GONCALVES et a 1 i i , 

1986; MUNIZ, 1983; NEVES, 1983; NOVAIS, 1977; VIDOR & 

FREIRE, 1971). Comparando um solo que apresenta 61% de 

argila (LRd) e outro com 14% de argila (AQd), observamos 

que o nível crítico foi de 68,0 mg.kg-1 e de 232,0 mg.kg- 1 , 

respectivamente. 

Os solos arenosos apresentam maior 

disponibilidade de fósforo após a adubação, pois seus 

sítios de adsorç:ão são saturados mais rapidamente e com 

baixa energia. Ao contrário, nos solos argilosos, apenas 

uma pequena parte destes sítios são ocupados pelos íons 

fosfatos e com elevada energia de adsorç:ão. Assim, no 

plantio, os solos LRd e LEd apresentaram menores 

quantidades de P-Iábil com elevada energia de adsorç:ão, 

devido à alta afinidade dos íons fosfatos pelos sítios 

pouco saturados. Entretanto, os solos mais arenosos, 
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principalmente a AQd, mostraram elevados teores de fósforo 

lábil, com menor energia de adsor~ão, 

prontamente disponível às plantas. 

consequentemente mais 

Este comportamento 

ocorre quando são apl icadas doses iguais de fósforo aos 

solos, não considerando a capacidade máKima de adsor~ão 

<CMAF) de cada um, como no presente trabalho. Ao determinar 

a quantidade de fósforo a ser aplicada em fun~ão da CMAF, 

obtêm-se uma rela~ão direta entre níveis críticos e teores 

de argila (FONSECA, 1987; LEITE, 1984). 

Observa-se que as doses de fósforo aplicadas 

aos solos testados foram elevadas e a eficiência de 

recupera~ão deste elemento pelo feijoei ro foi baiKa, 

principalmente para as maiores doses (Tabela 16). FABRES 

(1986) sugeriu a baiKa eficiência de absor~ão e/ou de 

utiliza~ão do fósforo, como justificativa para os elevados 

níveis críticos no solo, encontrados em ensaios com cultura 

de alface. Este argumento associado às elevadas doses de 

fósforo aplicadas aos solos poderia justificar os altos 

valores de níveis críticos obtidos neste trabalho. 

Os elevados valores de níveis críticos 

determinados neste trabalho, assim como os obtidos por 

outros autores <FABRES, 1986; FONSECA 1987), sugerem que 

ensaios desenvolvidos em casa de vegeta~ão, superestimam a 

necessidade nutricional das culturas. Portanto devem ser 

ut i 1 i zados como um estudo prel i mi nar do comportamento das 

plantas em relação a diferentes solos, mas não como um 



78 

resultado prático para recomenda~ão de aduba~ão. 

4.5. Classes de Teores de Fósforo no Solo 

As rela~ões entre o fósforo obtido pelo 

extrator e a produção relativa de grãos são mostradas na 

Figura 4, para os quatro solos testados. Baseando-se no 

modelo ax + bx~~e + c foram determinadas as seguintes 

classes de teores de fósforo nos solos, com os respectivos 

intervalos de produção relativa de grãos: "baixa" o a 70% 

de produção relativa; "média" 70 a 90% e "alta" > 90%. 

A classifica~ão do teor de fósforo no solo e 

sua interpreta~ão (Tabela 17) mostram diferen~as entre 

solos, quanto a necessidade deste elemento para os diversos 

níveis de produ~ão relativa. Os solos mais argilosos (LRd e 

LEd) exigiram menores quantidades de fósforo para todas as 

faixas de produ~ão relativa. 

Os solos mais argilosos possuem elevada 

capacidade de retenção de fósforo, mantendo-o na forma 

lábil com elevada energia de adsorção ou transformando-o em 

P-não lábil, que posteriormente poderá retornar a P-lábil e 

passar para a solu~ão do solo. Os teores de P-solução são 

muito baixos nestes solos, mas a reserva (P-não lábil + P-

lábil) normalmente é alta, podendo em função da elevada 

capacidade tampão que possuem, manter concentra~ões 
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adequadas do elemento na solu~ão por um período mais longo. 

Os solos arenosos, ao contrário, apresentam inicialmente 

maiores quant idades de fósforo na solu~ão, mas devido à 

baixa capacidade tampão exaurem o P-lábil com facilidade e 

rapidez, exigindo reposi~ão mais frequente deste nutriente. 

Tabela 17. Classifica~ão de P nos diferentes solos de 
cerrado, em rela~ão à produ~ão relativa de grãos 
de feijão, cultivado em casa de vegeta~ão. 

Solo 

LRd 

LEd 

LVd 

AQd 

Produ~ão 
Relativa 

----%----
O 70 

70 90 
> 90 

O 70 
70 90 

) 90 

O 70 
70 90 

) 90 

O 70 
70 90 

) 90 

Teor de 
Fósforo 

--mg.kg-1--
O 18 

18 52 
> 52 

O 21 
21 50 

) 50 

O 67 
67 265 

> 265 

O 102 
102 204 

) 204 

Interpreta~ão 

Baixo 
Médio 
Alto 

Baixo 
Médio 
Alto 

Baixo 
Médio 
Alto 

Baixo 
Médio 
Alto 

A rela~ão entre os teores de fósforo e de 

argila foi coerente com a maioria dos resultados de 

trabalhos desenvolvidos nesta linha, o mesmo não podendo 

ser afirmado sobre os elevados valores obtidos para todas 

as classes de teores de fósforo. 

Os valores obtidos servem de base à 

elabora~ão de tabelas de aduba~ão para experimentos de casa 

de vegetação, nas condições em que desenvolveu-se este 
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trabalho. No campo, eles permi tem apenas a comparaç:ão de 

diferentes solos quanto à necessidade de adubaç:ão. 
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5. CONCLUSõES 

Considerando os resultados obtidos neste 

trabalho, desenvolvido sob condições de casa de vegetação, 

conclui-se que: 

Os solos mais arenosos (LVd, AOd) , 

apresentaram teores bem mais elevados de fósforo solúvel em 

relação aos mais argilosos (LRd, LEd) , obedecendo a 

seguinte sequência de disponibilidade do elemento em 

estudo: AOd ) LVd ) LEd ) LRd. 

Os parâmetros de planta avaliados (produção 

de matéria seca aos 35 e 90 dias, produção de grãos, peso 

de 100 grãos, número de vagens por duas plantas, número de 

grãos por vagem) foram influenciados pelos incrementos nas 

doses de fósforo aplicadas. Os maiores valores dos 

coeficientes de correla~ão linear com o fósforo solúvel e 

de determinação (R~) em rela~ão ao fósforo aplicado, foram 

apresentados pela produ~ão de matéria seca (aos 35 dias e 

90 dias). 

A concentra~ão de fósforo na parte aérea do 

feijoeiro apresentou comportamento bastante irregular em 
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relação à apl icação do elemento, nem sempre respondendo 

positivamente ao incremento das doses, nos solos testados. 

Os menores valores deste parâmetro foram observados aos 90 

dias. O fósforo acumulado na parte aérea do feijoeiro, 

demonstrou respostas acentuadas da produção de matéria seca 

pela planta à absorção do elemento em estudo. As melhores 

relações <correlação e regressão) dos parâmetros de planta, 

foram obtidas com o fósforo acumulado e não com a 

concentração deste nutriente na parte aérea. 

O fósforo solúvel influenciou negativamente 

os seguintes elementos: nitrogênio, zinco e cobre. 

A menor eficiência de absorção de fósforo 

pelo feijoeiro ocorreu no solo mais arenosos (AQd), 

principalmente com aplicac;:ão das doses de 25 e 50 mg.kg-1 

de P. 

Na planta, determinou-se o nível crítico 

graficamente apenas em dois solos (LRd e AOd), encontrando 

valor mais elevado (0,28%) no solo arenoso em relac;::ão ao 

argiloso (0,20%). 

Os níveis críticos determinados para os 

solos em estudo foram elevados e inversamente relacionados 

aos teores de argila. Os valores obtidos variaram de 68,0 

mg.kg-1 no solo mais argiloso (LRd) a 233 mg.kg- 1 no mais 

arenoso (AQd). 

As classes de teores de fósforo obtidas no 

presente traba lho, para as diferentes fai xas de produc;:ão 
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relativa de grãos, apresentaram valor~s elevados e os sol05 

mais argilosos exigiram menores quantidades deste elemento 

em todas as faixas. Considerando o intervalo de 70 a 90% de 

produc;ão relativa, as classes de teores de fósforo foram 

para os solos LRd, LEd, LVd e AQd, respectivamente as 

seguintes: 18 - 52; 21 - 50; 67 265; 102 - 204 mg.kg-1 . 
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