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Foram conduzidos dois experimentos em casa de vegeta~ao com a finalid~ 
de de avaliar a eficiencia do Fosfato de Araxa Parcialmente Solubil'izado (FA~ 
S), comparada a do Super-Triplo (SPT), como fonte de P para arroz de sequej 
ro, em fun<;ao do tempo de contato fosfato-solo. No primeiro experimento, amos 
tras de doi 5 La tosso los (LVd e LEd), com e semca 1 agem, foram i ncubadas por 

180 dias. Todas as amostras receberam, tnictalmente agua equivalente a 80% da 

capaci dade de embebt~ao. Durante 0 perl'odo de incuba<;ao, a cada i nterva lode 
45 dias, a partir da aplica~ao de calcario, as amostras eram secadas ao ar, 
destorroadas e homogeneizadas com uma dose dos fosfatos equivalente a 200 
ppm de P total. Dessa forma estabeleceu-se os seguintes period os de contato 
fosfatos-solos: 180, 135, 90 e 45 dias. Ao fim de 180 dias, os tratamentos f~ 
ram amost'·cdos e analisados. Em seg'iida procedeu-se ao plantio de arroz,cult,!. 
var IP,( 165 em vasC'~, com 2,S kg de terril. No segundo experimento as doses de 
P usadas fcyam 0, 50, 100, 150, 200 e 250 ppm para obter curvas de resposta , 
do arroz ao SPT, cujas equa<;oes de regressao obtidas serviram de base para 
calcular as eguivalencias do SPT em cada periodo de incuba<;ao. Com 0 aumento 
do tempo de cantato fosfato-solo houve rapido decrescimo da produ<;ao de mat§. 
ria seca e P absorvido na parte aerea, sendo que os maiores valores foram 0P. 
tidos quando se efetuou 0 plantio imediatamente apos a aplica<;ao dos fosfatos 
A equivalencia dos dois fosfatos diminuiram com 0 tempo de incuba<;ao, tendo 
sido a do FAPS sempre menor, principalmente em solos que receberam calcario. 
A eficiencia agronomica do FAPS comparada a do SPT foi em geral, inferior a 
do SPT, prtncipalmente quando se ~ez calagem. 
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