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ADUBAÇãO FOSFATADA NO FEIjOEIRO CULTIVADO SOB PALhADA DE 
Brachiaria brizantha cv. Marandu

João Vitor de Souza Silva1, Simério Carlos Silva Cruz1, Alessandra Mayumi Tokura Alovisi2, Carlos Hissao Kurihara3, Warless Domingos 
Xavier1, Matheus Andrade Martinez2. Revista Ceres, Viçosa, v. 65, n. 2, p. 181-188, 2018.

A aplicação de fertilizante fosfatado é indispensável 
para a obtenção de produções sustentáveis de feijão, 
e o fósforo (P) é necessário praticamente em todo 

seu ciclo. Por essa razão, alternativas de manejo da cultura estão 
sendo utilizadas, visando ao melhor aproveitamento desse nutriente, 
dentre elas, o uso da braquiária como planta de cobertura. Resul-
tados de pesquisas têm mostrado que o uso de plantas forrageiras, 
como capim braquiária e milheto, entre outras, proporcionam 
reciclagem de nutrientes, com destaque para o P, pois elas são 
capazes de absorver formas de P não-lábeis e/ou não detectadas 
pelos métodos tradicionais de análise de solo, tornando-o disponível 
para as culturas em sucessão.

objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar a dinâmica do 
fósforo no solo, com e sem a presença de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu como planta de cobertura, bem como avaliar a resposta 
do feijoeiro à adubação fosfatada. 

Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com arranjo 
de parcelas subdivididas. As parcelas foram compostas por doses 
de P2o5 (0; 50; 100; 200 e 400 kg ha-1), na forma de superfosfato 
triplo, e as subparcelas foram compostas por presença e ausência 
de braquiária como planta de cobertura, anteriormente ao cultivo 
do feijoeiro. 

As amostras de solo foram coletadas aos 15 e 30 dias após a 
semeadura do feijoeiro. Nas amostras, efetuou-se o fracionamento 
de fósforo no solo pela técnica de Hedley. Nas plantas de feijoeiro, 
avaliaram-se o teor de fósforo na folha e a produtividade de grãos. 

Conclusões:
Nas condições edafoclimáticas em que foi desenvolvida esta 

pesquisa, pôde-se concluir que:
• A adubação fosfatada e o cultivo de Brachiaria brizantha 

cv. Marandu como planta de cobertura proporcionam aumentos 
dos teores de P-lábil do solo, aos 15 e 30 DAs do feijoeiro 
(Tabela 1), e de P-plábil (P pouco lábil) do solo somente aos 15 DAs 
do feijoeiro.

• A presença da Brachiaria brizantha cv. Marandu, como 
planta de cobertura, aumentou os teores de P da folha do feijo-
eiro, com consequente ganho de 18% na produtividade de grãos 
(Tabela 2). Esse resultado está relacionado com a melhor nutrição 
das plantas cultivadas sobre a palhada de braquiária, cujos teores 
foliares de P foram superiores (figura 1), em função da maior 
disponibilidade de P nessas parcelas.

Tabela 2.  Valores médios produtividade de feijoeiro, em presença e em 
ausência de cobertura vegetal de capim Marandu. 

Tratamentos Produtividade (kg ha-1)

sem palha 1.715,85
Com palha 2.023,83
f1 5,23*

CV (%) 22,78

1 Valor de f calculado. 
* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 1.  Valores médios de fósforo lábil (P-lábil), fósforo pouco lábil 
(P-plábil) e fósforo não lábil (P-nlábil), aos 30 dias após a 
semeadura do feijoeiro (30 DAs), em amostras de Latossolo 
Vermelho distroférrico de textura argilosa, em presença e em 
ausência de cobertura vegetal de capim Marandu. 

Tratamentos P-lábil 30 DAS P-plábil 30 DAS P-nlábil 30 DAS

- - - - - - - - - - - - - - - (mg dm-3) - - - - - - - - - - - - - - -
sem palha 80,4 487,3 632,8
Com palha 128,9 530,7 656,4

f(1) 14,7** 3,8 ns 1,1 ns
CV (%) 38,2 13,9 10,8

(1)  *Valor de F calculado. ** Significativo a 1% de probabilidade pelo 
teste F.  ns = não significativo.

Figura 1.  Teor de fósforo nas folhas de feijoeiro em função das doses 
de P2o5. sem palha: y = 1,9346 + 0,0005*x, R² = 0,89; Com 
palha: y = 2,1059 + 0,0008*x, R² = 0,76. 


