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RESUMO 

Para suprir a necessidade de nutrientes das plantas, são utilizados fertilizantes: 

químicos (mineral), orgânicos e organominerais, o primeiro é o mais utilizado. Suas 

características físicas e químicas influenciam na nutrição vegetal. Um dos métodos de 

confecção do fertilizante químico é a tecnologia de compactação. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar a influência de fertilizantes químicos, compactados e granulados 

(convencionais) na cultura do sorgo granífero, ambos fertilizantes com formulações 

10:20:30. O experimento foi conduzido no campo experimental Fausto de Ávila do 

Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), o delineamento experimental 

utilizado foi: quatro blocos casualizados com seis tratamentos: T1 (100% fertilizante 

compactado), T2 (80% fertilizante compactado 20% convencional), T3 (60% 

fertilizante compactado 40% convencional), T4 (40% fertilizante compactado 60% 

convencional), T5 (20% fertilizante compactado 80% convencional) e T6 (100% 

fertilizante convencional). Para os parâmetros avaliados de peso de grãos e altura de 

plantas, a utilização do fertilizante compactado gerou maiores médias em todos os 

tratamentos. Para altura de plantas T1 gerou diferença significativa em relação a T6 

com médias de 26,66 e 14,66g respectivamente, entretanto T1 também gerou o maior 

desvio padrão 12,19g. Para altura de plantas T1 foi significativamente diferente de T5 

e T6 com médias de 1,13, 1,00 e 0,94m respectivamente. Os resultados mostram 

maior eficiência do fertilizante compactado para ambos os parâmetros estudados. 

Palavras chave: adubação, nutrição, grãos, produtividade 

 

INTRODUÇÃO 

O sorgo se enquadra em quatro divisões: granífero, sacarino, vassoura e forrageiro. 

Essa cultura pode ser praticada em condições de campo com baixa disponibilidade 

hídrica e temperaturas elevadas, onde o cultivo de outras culturas se tornaria inviável 

economicamente (RIBAS, 2003). Segundo Franco (2011) a planta de sorgo possui 

grande versatilidade, podendo ser cultivada em diferentes épocas, isso permite ao 

produtor um maior aproveitamento do solo gerando maior ganho econômico, em 

função desses e outros motivos a área de cultivo de sorgo vem aumentando 

significativamente ao decorrer dos anos. Porém a produtividade da cultura ainda é 

baixa, precisando se apoiar em fatores que gerem aumento de produtividade entre 

eles a nutrição mineral. Os fertilizantes minerais são os mais utilizados na agricultura, 

pois possuem concentrações maiores de nutrientes, versos aos fertilizantes orgânicos 



que são menos concentrados. Para a nutrição vegetal é necessário: luz solar, água, 

gás carbônico, macro nutrientes primários: nitrogênio, fósforo e potássio, macro 

nutrientes secundários: cálcio, magnésio e enxofre, mais micronutrientes, os quais são 

o ajuste fino, ou seja, são utilizados pelas plantas em pequenas quantidades como o 

boro, cloro, cobre, ferro e zinco (FRIEDRICH, 2012). 

Os fertilizantes químicos se originaram após a afirmação do alemão Justus Von Liebig, 

o qual foi o primeiro a dizer que as plantas necessitam de doses adequadas de 

nutrientes no solo para melhor desempenho, assim em um solo pobre em nutrientes 

quando se adicionava NPK obtinha melhores respostas no desenvolvimento das 

plantas (COSTA, 2012). Em 1950 entre 1960 iniciou-se a fabricação de fertilizantes 

no Brasil obtendo progresso através da influencia da importação de adubos e o 

aumento dos preços de suas matérias primas, o que levou o governo a estimular a 

produção de fertilizantes nacionais (QUARTUCCI et al., 2008). 

Os fertilizantes químicos granulados podem ser processados por diferentes formas, 

utilizando os métodos de: granulação úmida, mistura a granel e compactação. No 

procedimento de granulação úmida o pó dos fertilizantes é granulado utilizando 

líquidos ou outros meios de ligações químicas, porém esse método exige grande 

consumo de energia para a secagem dos mesmos. Já a mistura a granel, é uma 

mistura de grânulos, os quais contêm nutrientes individuais, o que aumenta a 

segregação no seu manuseio e conseqüentemente favorece o aumento da 

distribuição irregular. Entretanto a mistura de grânulos permite uma maior flexibilidade 

na preparação de diferentes formulados. Já para o processo de compactação, é 

utilizado a pressão mecânica, permitindo compactar diferentes tipos de materiais, 

inclusive os que são mais difíceis de ser granulados quando se utiliza os métodos 

convencionais, além de compactar mais de um nutriente em cada grânulo, o que reduz 

a segregação (DEHONT,1999). 

A segregação é induzida pela diferença física dos grânulos, ocorrendo com maior 

frequência nas misturas de produtos com nutrientes distintos entre si. A mesma é 

reduzida quando os grânulos dos fertilizantes são mais uniformes (PADILHA, 2005). 

Segundo Rodella et al (2000), de modo geral os fertilizantes que possuem NPK em 

um só grânulo contêm granulometria mais regular, quando comparado com a mistura 

de grânulos. Esses fertilizantes são chamados de mistura granulada por ser obtidos a 

partir da mistura de fertilizantes em forma de pó que são processados em grânulos 

constituídos de nutrientes divergentes. Além disso, a mistura granulada, nesse caso 



fertilizante compactado possui outra vantagem que é a economia com secadores e 

conseqüentemente menor gasto com energia, o que gera menor impacto ao meio 

ambiente, já que esse processo de compactação é realizado a seco (DEHONT, 1999). 

A utilização de fertilizantes adequadamente é de extrema importância para sua maior 

eficiência, assim não somente a fonte de nutriente deverá ser mais adequada, como 

também o momento de aplicação, dosagem e local a ser fertilizado (CASARIN, 2013). 

Scheidegger et al (2012?) também ressalta que a adubação coerente e com eficiência 

é de grande importância para a geração de lucro, qualidade do produto e preservação 

do meio ambiente. O fertilizante compactado se inclui na execução correta dessas 

medidas citadas, para maior eficiência de seus nutrientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O fertilizante compactado foi confeccionado na sala de testes da empresa Sackett 

(Araxá MG) do Brasil utilizando o método de compactação a seco, com base na 

análise de solo e no livro Quinta Aproximação (ALVAREZ et al., 1999), considerando 

os aspectos químicos e físicos dos fertilizantes. Cada grânulo conteve: nitrogênio (N), 

fósforo (P) e potássio (K), fornecidos pelas fontes: uréia, superfosfato simples e cloreto 

de potássio produtos constituintes do fertilizante convencional utilizado. As misturas 

dos fertilizantes foram realizadas decrescendo 20% o fertilizante compactado e 

acrescentando 20% o fertilizante convencional, desta forma todo 20% suprimido de 

uma forma de fertilizante é compensado pelo outro até que tenhamos dois tratamentos 

com 100% de cada um. Foi realizado um balanceamento da oferta dos nutrientes NPK 

formulação 10:20:30 de forma que todo tratamento recebeu a mesma quantidade de 

elementos. Os tratamentos foram divididos em T1 (100% fertilizante compactado), T2 

(80% fertilizante compactado 20% convencional), T3 (60% fertilizante compactado 

40% convencional), T4 (40% fertilizante compactado 60% convencional), T5 (20% 

fertilizante compactado 80% convencional) e T6 (100% fertilizante convencional). 

O plantio foi realizado no dia 29 de março no campo experimental Fausto de Ávila do 

centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), que se encontra nas 

coordenadas; latitude S 19º 34’ 43,9’’, longitude w 46° 57’ 14,3’’, e altitude de 1998 

metros, precipitação pluviométrica de 1.200 a 1.400 milímetros ao ano com 

distribuição de setembro a abril, podendo diferenciar. O Experimento conteve área de 

130 m² com espaçamento entrelinhas de 0,5 m. Após 85 dias do plantio, no dia 21 de 

junho, foi realizadoa introdução de embalagens de papel nas panículas de sorgo, para 



evitar ataques de pássaros. O sorgo foi medido utilizando trena milimétrica no dia 10 

de agosto, considerando panícula. Para peso de grãos as panículas foram coletadas 

e submetidas a condições de sol no dia 12 de agosto, após sua secagem a mesma foi 

debulhada manualmente e pesada em balança de precisão. Os dados foram 

analisados utilizando os testes de Fischer, Tukey e desvio padrão, com o auxilio do 

programa (Excel) 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

O teste de Fisher a 0.05 de probabilidade, apontou diferenças significativas para o 

peso de grãos (F = 0,049, P = 2,270) e para altura de plantas (F = 4,260, P = 0,001). 

Para peso de grãos segundo o teste de Tukey, o tratamento 1 foi diferente do 

tratamento 6. Entretanto o tratamento 1 e 6, igualam-se estatisticamente com os 

tratamentos 2, 3, 4 e 5 (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Classificação de Tukey a 5% para peso de grãos. 

Tratamentos Classificação 

1 A 

2 A B 

3 A B 

4 A B 

5 A B 

6 B 

*letras iguais não diferem entre si. 

 

O tratamento 1 gerou a maior média (26,66g) contudo apresenta o maior desvio 

padrão em relação aos demais tratamentos. Os tratamentos 2, 3, 4 e 5 mostram 

tendência de diminuição de peso de grãos em função da diminuição da utilização do 

fertilizante compactado até sua ausência, com médias: 22,68; 19,30; 19,13;16,78g 

respectivamente (Figura 1 e Tabela 2). 

 



 

Figura 1: Pesos de grãos em gramas por tratamento. 

 

A tabela 2 apresenta os resultados organizados por médias, bem como as diferenças 

em porcentagens entre os tratamentos para peso de grãos. O tratamento 1 em relação 

ao tratamento 2 gerou aumento de média de 14,92%, já o tratamento 2 em relação ao 

tratamento 3 gerou aumento de média de 14,90%. O tratamento 3 em relação aos 

tratamentos 4, 5 e 6 geraram aumento de média de 0,88; 13,05; 24,04% 

respectivamente, demonstrando efeito positivo do fertilizante compactado para peso 

de grãos. Com a introdução de doses superiores a 60% do fertilizante compactado 

ocorreu a maior média para peso de grãos. O acréscimo de peso de grãos do 

tratamento 6, convencional, para o tratamento 1, compactado, foi de 45,01%. 

 

Tabela 2: Média entre tratamentos de peso de grãos em gramas e suas relações de 

tendência de aumento de peso de grãos em porcentagem. 

Tratamentos Média (g) 
Relação em porcentagem de peso de 

grãos entre tratamentos 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

26,66 

22,68 

19,30 

19,13 

16,78 

14,66 

T1 > T2 = 14,92 % 

T2 > T3 = 14,90 % 

T3 > T4 = 00,88 % 

T4 > T5 = 12,28 % 

T5 > T6 = 12,63 % 

T1 > T6 = 45,01 % 
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Para altura de plantas o teste de Tukey, mostra que o tratamento 1 foi 

significativamente diferente dos tratamentos 5 e 6. Já os tratamentos 2, 3 e 4 se 

misturam com os tratamentos 1, 5 e 6 (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Classificação de Tukey a 5% para altura de plantas. 

Tratamentos Classificação 

1 A 

2 A B 

3 A B 

4 A B 

5 B 

6 B 

*letras iguais não diferem entre si. 

 

Os tratamentos 1, 5 e 6 geraram médias de 1,13; 1,00 e 0,94m respectivamente. Já 

os tratamentos 2, 3 e 4 geraram médias: 1,05; 0,99 e 1,04m respectivamente, havendo 

tendência de decréscimo na altura de plantas na medida que se reduz o fertilizante 

compactado. Apenas o tratamento 3 se comporta de forma diferente dos demais 

tratamentos quebrando a lógica da maioria dos resultados (Tabela 4 e Figura 2). 

 

 

Figura 1: Curvas normais de altura de planta em metros. 

 

A tabela 4 apresenta que o tratamento 1 em relaçãoaos tratamentos 2, 4 e 5 gerou 

aumento de altura de plantas de 7,07; 7,96 e 11,50 respectivamente. Já o tratamento 

3 em relação ao tratamento 4 não apresentou o resultado esperado, suprimindo a 
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altura de plantas em 4,8%. Acreditasse que a dosagem de 60% do fertilizante 

compactado com 40% do fertilizante convencional pode afetar o comportamento do 

nitrogênio (N). O tratamento 4 em relação aos tratamentos 5 e 6 apresentou uma leve 

tendência de aumento de altura de plantas em 3,84 e 9,61% respectivamente. As 

relações de incremento de altura de plantas do tratamento 6 para o tratamento 1 foi 

superior a 16%, com diferenças significativas. 

 

Tabela 4: Média entre tratamentos em metros e suas relações de tendência de 

aumento de altura de plantas em porcentagem. 

Tratamentos 
Média 

(m) 

Relação em porcentagem de altura de 

plantas entre tratamentos  

T1 1,13 T1 > T2 = 07,07 % 

T2 1,05 T2 > T3 = 05,71% 

T3 0,99 T3 < T4 = 04,80 % 

T4 1,04 T4 > T5 = 03,84% 

T5 1,00 T5 > T6 = 06,00% 

T6 0,94 T1 > T6 = 16,81% 

 

Nas figuras 3 e 4 estão representados os resultados gerais de peso de grão e altura 

de plantas. Esse comportamento de acréscimo significativo de resultados do 

tratamento 1 em relação ao tratamento 6 para peso de grãos e para altura de plantas 

provavelmente é causado pela maior precisão na distribuição dos nutrientes ao solo, 

ou seja, redução da segregação dos nutrientes, e conseqüentemente melhor 

suprimento nutricional para a planta. 

 



 

Figura 2: Variação de Peso de grãos em gramas, onde as cores no gráfico 

representam os respectivos valores: vermelho escuro (acima de 25g), vermelho claro 

(25 a 20g), amarela (20 a 15g), verde (abaixo de 15g). T = tratamento, B = bloco. 

 

 

Figura 3: Variação de altura de plantas em metros.Observação: as cores no gráfico 

representam os respectivos valores: vermelho escuro (acima de 1,1m), vermelho claro 

(1,1 a 1m), amarela (1 a 0,9m), verde (abaixo de 0,9m). T = tratamento, B = bloco. 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 O fertilizante compactado produziu melhores resultados em comparação ao 

fertilizante convencional, utilizando as mesmas quantidades de nutrientes em ambos 

os fertilizantes, tanto para altura de plantas como para peso de grãos; 

 Tanto peso de grãos como altura de plantas apresentam comportamento 

semelhante de resposta para utilização de compactados e convencionais nas 

diferentes proporções; 

 Os resultados sugerem maior eficiência do fertilizante compactado para os 

parâmetros estudados. 
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