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DIVuLGANDO A PESQuISA
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Grande parte do fósforo (P) aplicado ao solo, na 
forma de fertilizantes, é fixado por óxidos de ferro 
e alumínio, tornando-se indisponível às plantas. 

Uma opção para contornar esse problema é agregar compostos aos 
fertilizantes fosfatos convencionais para reduzir a intensidade das 
reações de precipitação e adsorção. 

Para quantificar a eficiência agronômica e avaliar as carac-
terísticas de crescimento e nutricionais, como altura, massa seca 
de plantas, área foliar, teor e acúmulo de P nas folhas do cafeeiro, 
conduziu-se o experimento, em casa de vegetação da Universi-
dade Federal de Lavras, em vasos preenchidos com 14 kg de solo 
e duas mudas de café cultivar Acaiá IAC 474-19. Utilizou-se o 
delineamento em blocos ao acaso, esquema fatorial 2 x 5, sendo os 
tratamentos constituídos por duas fontes de P (Superfosfato triplo 
revestido por polímeros e Superfosfato triplo convencional) e cinco 
doses de P2O5 (0; 5; 10; 15; 20 g vaso-1), com quatro repetições. 

Resultados e Conclusão:
• A altura de plantas aumentou com a adubação fosfatada, 

alcançando os valores máximos de 75,1 e 92,9 cm com as 
doses de 20 e 13,4 g vaso-1 de P2O5 ao utilizar ST e ST + 
Polímero, respectivamente (Figura 1). 

• A massa seca de plantas aumentou com a adubação fosfatada, 
alcançando os valores máximos de 188,0 e 233,8 g vaso-1, 
com as doses de 20 e 18,9 g vaso-1 de P2O5, ao utilizar ST e 
ST + Polímero, respectivamente (Figura 2).

• O acúmulo de P na folha aumentou linearmente com a 
adubação fosfatada, alcançando valores máximos de 98,64 
e 147,36 mg vaso-1, utilizando ST e ST + Polímeros, res-
pectivamente, com a dose de 20 g vaso-1 de P2O5 (Figura 
3). Nesta dose, o acúmulo com superfosfato triplo reves-
tido por polímeros foi superior em 49,4%, comparado ao 
superfosfato triplo sem revestimento.

• A área foliar aumentou com a adubação fosfatada, alcan-
çando os valores máximos de 3.004,2 e 4.269,8 cm2, com 
as doses de 20 e 15,6 g vaso-1 de P2O5, ao utilizar ST e ST 
+ Polímeros, respectivamente.

• A adubação fosfatada reduziu linearmente a eficiência 
agronômica até os valores de 4,30 e 7,43 g de matéria seca 
de planta/g P2O5 na dose de 20 g vaso-1, utilizando ST e 
ST + Polímero, respectivamente.

• O superfosfato triplo com polímeros promoveu maior cres-
cimento inicial do cafeeiro e apresentou maior eficiência 
agronômica, comparado ao superfosfato triplo convencional.

Figura 1.  Efeito da aplicação do Superfosfato triplo (ST) e Superfosfato Triplo 
revestido por polímeros (ST + Polímero), em diferentes doses de P2O5, 
na altura de plantas após nove meses de cultivo do cafeeiro.

Figura 2.  Efeito da aplicação do Superfosfato triplo (ST) e Superfosfato Triplo 
revestido por polímeros (ST + Polímero), em diferentes doses de P2O5 na 
massa seca de plantas, após nove meses de cultivo do cafeeiro.
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Figura 3.  Efeito da aplicação do Superfosfato triplo (ST) e Superfosfato Triplo 
revestido por polímeros (ST + Polímero) em diferentes doses de P2O5, 
no acúmulo de P nas folhas, após nove meses de cultivo do cafeeiro.
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