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RESUMO 

Efeito residual da adubação potássica nas formas do nutriente no solo 

O potássio (K) é o cátion presente em maior quantidade no citoplasma, atuando em 

processos enzimáticos e metabólicos vitais para as plantas. Nas raízes, a absorção ocorre na forma 

livre (K+), e sua biodisponibilidade depende das formas como o elemento se associa ao solo. Não 

existe limite crítico entre as frações solúveis, trocáveis, não trocáveis e estruturais de K, sendo suas 

concentrações alteráveis por fatores bióticos e abióticos. Solos oxídicos, situados em ambientes 

tropicais úmidos, geralmente apresentam baixos teores totais de K, atribuídos tanto ao forte 

intemperismo nessas regiões quanto aos materiais de origem pobres no nutriente. Os teores 

disponíveis de K são estabelecidos como referência para diagnósticos e para cálculos de adubações 

no Brasil. Contudo, existem evidências de que formas não extraíveis por extratores convencionais 

podem contribuir para a nutrição de plantas, principalmente quando se observa ausência de resposta 

à adubação potássica em solos com baixos teores disponíveis de K nos quais o processo de coleta 

de solo e determinação de K foram feitos de modo adequado. Além disso, mesmo em solos muito 

intemperizados, fontes minerais de K podem ser identificadas por técnicas especiais de difração de 

raios-X e extração sequencial de K em suas frações minerais. A soja (Glycine max L.) é uma espécie 

de grande importância econômica e apresenta requerimento elevado de K quando comparada a 

outras espécies de importância econômica. Objetivou-se avaliar o efeito do material de origem e da 

mineralogia do solo e suas frações nos atributos químicos e nas formas de K no solo, bem como na 

nutrição potássica da soja. Este projeto foi realizado com amostras de um Latossolo Vermelho 

distroférrico (LVdf), oriundas de um experimento iniciado em 1983, em Londrina (PR), para avaliar 

o efeito de doses de adubo potássico (KCl) na produtividade da soja, em ciclos com restrição e ciclos 

com acúmulo de K. Com a interrupção da adubação potássica em 2008, as plantas vieram sendo 

nutridas com o K residual no solo por sete safras. Estudos com efeito residual de K em sistemas de 

produção tropicais são escassos, principalmente em experimentos de longa duração com solos 

oxídicos. Com isso, em outubro de 2015 foi reaplicado potássio em metade das parcelas para avaliar 

do efeito da adubação e da manutenção do efeito residual na mineralogia e formas de K no solo, 

bem como na nutrição da soja. Foram realizados o mapeamento elementar e a quantificação de K 

no material de origem (basalto), bem como a identificação e estudo da reserva mineral de K na 

fração argila do solo por meio de difrações e extrações sequenciais. Foram determinadas as formas 

trocáveis (resina trocadora de íons e Mehlich-1), não trocáveis e totais de K no solo, além dos teores 

totais em suas frações separadas. Para fins de fertilidade, foram determinados os demais atributos 

químicos do solo antes e após a aplicação de K nas subparcelas. Também foram determinados os 

teores de macronutrientes e micronutrientes, com exceção do níquel (Ni), cloro (Cl) e molibdênio 

(Mo), em trifólios, partes aéreas e grãos de soja, bem como parâmetros produtivos como massa seca 

produzida, produtividade e massa de cem grãos. O material de origem e o solo apresentaram baixa 

reserva de K, sendo que para este último a maior parte do reservatório mineral do nutriente esteve 

contido na fração argila. A constituição mineralógica do solo apresentou pouca variação, sendo 

identificados óxidos e hidróxidos como hematita, goethita e gibbsita, filossilicatos 1:1 e 2:1, com e 

sem hidróxi-Al intercamadas, e outros minerais como quartzo, maghemita e anatásio. Mesmo em 

avançado estágio de intemperismo, o Latossolo apresentou espécies minerais fontes de K na fração 

argila. Os extratores de teores trocáveis (Mehlich-1 e resina de troca iônica) extrairam quantidades 

diferentes de K. A disponibilidade de K e a reaplicação do nutriente após efeito residual, 

influenciaram os teores de determinados nutrientes em trifólios, partes aéreas e grãos, bem como a 

produtividade, a massa de grãos e a massa seca de partes aéreas.  

Palavras-chave: 1. Latossolo 2. Reserva de potássio 3. Extração sequencial de minerais 4. Soja 

(Glycine max L.). 
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ABSTRACT 

Residual effect of potassium fertilization on the nutrient forms in soil 

Potassium (K) is the cation present in greater quantity in the cytoplasm and acts on 

enzymatic and metabolic processes vital for plants. The absorption occurs in the roots in the soluble 

form (K+), and its bioavailability depends on the ways in which the element is associated with the 

soil. There is no critical limit between soluble, exchangeable, non-exchangeable and structural 

fractions of K, and its changeable concentrations are affected by biotic and abiotic factors. Oxidic 

soils located in humid tropical environments generally have low contents of total K, attributed to the 

strong degree of weathering in these regions and to the parent materials, poor in the nutrient. The 

levels available K are set as a reference for diagnosis and fertilization calculations in Brazil. 

However, there are evidence that forms not extractable by conventional extractors can contribute to 

plant nutrition, especially in the absence of response to potassium fertilization in soils with low 

levels of available K, in which the process of soil sampling and K determination were done properly. 

Moreover, even in highly weathered soils, mineral sources of K can be identified by diffraction 

techniques and sequential extraction in soil minerals present in soil fractions with associated K. 

Soybean (Glycine max L.) is of great economic importance and requires high amounts of K as 

compared to other species. The objective was to evaluate the effect of parent material and soil 

mineralogy in the chemical attributes and K forms, as well as on K soybeans nutrition. This project 

was carried out with samples of an Oxisol, coming from a long-term field experiment started in 1983 

at Londrina (state of Paraná), to evaluate the effect of potassium fertilizer rates (KCl) on soybean 

yield in cycles with either restraint or accumulation cycles of K. With the interruption of potassium 

fertilization in 2008, plants have been fed by the residual K in the soil for seven crops. Studies with 

the residual effect of K in tropical production systems are scarce, especially in long-term 

experiments under Oxisols. Thus, in October 2015 potassium fertilizer was reapplied in half of the 

plots to evaluate the effect of fertilization and the maintenance of the residual effect on the 

mineralogy and on the forms of K in the soil as well as in soybean nutrition. Elemental mapping was 

performed and quantification of the K in the parent material (basalt), as well as the identification 

and study of the mineral reserve of K in the soil clay fraction by diffractions and sequential 

extractions. The exchangeable forms (ion exchange resin and Mehlich-1), non-exchangeable and 

total K in the soil were determined, in addition to the total contents of K in their separate fractions. 

For fertility purposes, soil chemical properties were determined before and after application of K in 

subplots. The quantities of macronutrients and micronutrients were determined, with the exception 

of nickel (Ni), chlorine (Cl) and molybdenum (Mo) in the trefoil, aerial parts, and grains, as well as 

production parameters as dry mass produced, yield and mass of a hundred grains. The mineralogical 

composition of the soil had little variation, with oxides/hydroxides such as hematite, goethite, and 

gibbsite, 1:1 and 2:1 phyllosilicates, with or without hydroxyl-Al interlayers, ans other minerals 

such as quartz, maghemite, and anatase. The highly-weathered Oxisol presented mineral species 

containing potassium in the clay fraction. The extractors of exchangeable forms of K (Mehlich-1 

and ion-exchange resin) extracted differect amounts os K. The availability of K, as well as the 

nutrient reaplication after the residual effect, influenced the nutrient contents in trefoils, aerial parts, 

and grains, as well as yield, grain mass and dry mass of aerial parts.  

Keywords: 1. Oxisol 2. Potassium reservoir 3. Sequential extraction of minerals 4. Soybean 

(Glycine max L.). 
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1. INTRODUÇÃO 

Estima-se que no período de 1960 a 2050 a população do mundo irá triplicar, passando de três para 

cerca de nove bilhões de habitantes (ONU, 2015). Essa rápida expansão aumenta a demanda global por energia, 

alimentos e sistemas produtivos mais eficientes no uso de recursos naturais. Neste contexto, o potássio (K) destaca-

se como um nutriente para plantas e animais (EPSTEIN; BLOOM, 2005), atuando em processos fisiológicos como 

crescimento, produção, qualidade e resistência a intempéries bióticas e abióticas nos cultivos (OOSTERHUIS et 

al., 2014). 

O K é o sétimo elemento mais abundante na crosta terrestre, compondo 2,2% da mesma. Na litosfera, 

as rochas ígneas e xistos apresentam as maiores concentrações de K, enquanto calcários e arenitos apresentam 

concentrações menores (SCHROEDER, 1978). A mineração de K em reservas brasileiras é irrisória perto da 

demanda pelo nutriente, sendo feita principalmente no estado de Sergipe, em minas com silvita e carnalita. O 

Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes potássicos, apresentando dependência de importação de 90-

95% e uma demanda que cresce anualmente, sendo registrado aumento de 14,6% entre 2013 e 2014, que representa 

aproximadamente 700 mil t de K2O (ANDA, 2015).  

No solo, os principais minerais primários contendo K são as micas e os feldspatos, bem como minerais 

secundários silicatados do grupo 2:1 como vermiculitas e esmectitas. Óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio 

como hemanitas (Hm), goethitas (Gt) e gibbsitas (Gb), bem como filossilicatos do grupo 1:1 como caulinitas (Ct) 

são minerais comuns em solos muito intemperizados de regiões tropicais úmidas. Nesses solos, a fixação de 

potássio é limitada, mas não impede a existência de formas pouco disponíveis, que contribuam para a nutrição das 

plantas, mesmo não sendo extraídas por extratores utilizados em laboratórios de análise quimica de rotina. 

Em Latossolos, formas pouco disponíveis de K podem estar vinculadas a espécies minerais 

(filossilicatos 2:1 com hidróxi-Al entre camadas, caulinitas pseudomorfas, muscovitas pouco cristalinas, resíduos 

de minerais 2:1) presentes em baixos teores ou difíceis de se identificar, fazendo-se necessário o emprego de 

técnicas sensíveis para detecção das possíveis fontes minerais do nutriente. Neste sentido, MELO et al. (2002; 

2003) adaptaram alguns métodos propostos por Jackson et al. (1986) e criaram uma sequência de extrações 

seletivas de minerais para estimar a contribuição de cada espécie nos teores totais de K da fração argila.  

A avaliação da disponibilidade de K às plantas é feita, com base na determinação do teor trocável. Em 

solos muito intemperizados a forma trocável apresenta uma dinâmica relativamente simples, no entanto, não é a 

única responsável pela nutrição das espécies cultivadas (SILVA et al., 1995; ROSOLEM et al., 2012). Os 

extratores de formas trocáveis de K normalmente extraem quantidades variadas do nutriente. Essa variação pode 

ser atribuída tanto aos modos de ação de cada extrator, quanto à contribuição de formas não trocáveis. Neste 

sentido, a quantificação de frações pouco disponíveis é fundamental para a estimativa da real oferta de potássio 

que o solo apresenta, principalmente se for aliada ao uso de extratores eficientes para os teores disponíveis de K 

as plantas. 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) ocupa mais de 30 milhões de ha no País, sendo a leguminosa de maior 

importância econômica cultivada atualmente no mundo (CONAB, 2016). Sintomas de deficiência de K na espécie 

são comuns pelo balanço negativo da adubação em diversas regiões produtoras, onde as formas de K são exauridas 

e não repostas. Com o tempo ocorrem perdas em produtividade e possíveis alterações na constituição mineralógica 

do solo (HEJCMAN et al., 2013). O alto requerimento nutricional de cultivares modernas contribui para elevadas 
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exportações de K em regiões sojícolas. Com isso, a calibração dos métodos de avaliação do estado nutricional de 

plantas e a estimativa das perdas de K dos sistemas agrícolas se tornam processos ainda mais importantes. 

Nesse projeto as hipóteses são: (i) a reserva mineral de K da fração argila dos solos está associada 

principalmente a minerais 1:1 pseudomorfos, 2:1 residuais ou com hidróxi-Al, (ii) a baixa reserva mineral de K 

no solo está relacionada com as propriedades do material de origem e pode ser reduzida pelo manejo inadequado 

da adubação potássica a longo prazo, (iii) a diferença entre os teores trocáveis de K extraídos por Mehlich-1 e pela 

resina de troca iônica é acentuada em sistema sob efeito residual do nutriente, (iv) o aumento ou redução da 

disponibilidade de K no solo pode influenciar a disponibilidade de outros nutrientes no sistema de produção, (v) a 

produtividade da soja é afetada pela adubação potássica residual, e o uso de formas não trocáveis de K é maior em 

relação às formas trocáveis do nutriente. Objetiva-se avaliar o efeito das propriedades gerais do material de origem 

e da mineralogia do solo e sua frações nas formas trocáveis e não trocáveis de K no solo, bem como os seus 

atributos químicos e a nutrição potássica da soja, num Latossolo em sistema de semeadura direta sob efeito residual 

de adubação potássica. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Reserva Mineral de Potássio no Solo 

A maior parte do K total nos solos está fortemente associada à estrutura de minerais. A porcentagem de 

K encontrado em formas minerais, classificado como K estrutural, costuma ser maior que 90% (PASRICHA, 

2002). Os principais minerais que contém K são ilita (4 a 7%); ortoclásio (9 a 15%); muscovita (8 a 11%); biotita 

(6 a 9%); albita (4%); hornblenda (1 a 3%) e montmorilonita (0,5%) (BEAR, 1958; THOEH; THOMPSON, 1993). 

Em minerais primários como micas, o nutriente localiza-se entre as lâminas de tetraedros de silício e octaedros de 

alumínio que compõem as unidades cristalinas formadoras de camadas. Em feldspatos, o nutriente mantém-se 

retido por ligações covalentes nos interstícios da rede cristalina (PRASAD; POWER, 1997). Muscovita, biotita, 

ortoclásio e microclínio são encontrados em maior abundância na fração areia dos solos (SIDHU; DHILLON, 

1985). Minerais micáceos, ortoclásios e microclínios também ocorrem geralmente na fração silte, e minerais como 

a ilita geralmente são encontrados na fração argila. 

Nas micas, o K atua como ligante eletrostático, que une camadas 2:1 do mineral promovendo seu 

crescimento na direção basal (eixo c). Sua participação na estrutura micácea só é possível devido as substituições 

isomórficas nas lâminas (tetraédricas e octaédricas) do mineral. Nestas condições o K estabiliza apenas seis dos 

doze oxigênios (O) basais das lâminas tetraédricas, e isso ocorre devido à contração que a lâmina tetraédrica faz 

ao se unir com a lâmina octaédrica que acaba distendendo-se, sendo que esta contração causa rotação dos tetraedros 

de Si. Como o raio iônico do K é 0,035 nm menor que o raio iônico da cavidade basal, ocorre coordenação com 

apenas três O basais de uma lâmina tetraédrica e três da outra, formando uma ligação mais forte. Micas 

dioctaedrais, denominadas muscovitas, retém fortemente o elemento devido ao incremento da rotação de seus 

tetraedros, pela ocupação de Al nos sítios octaédricos. Já em micas trioctaedrais, denominadas biotitas, a retenção 

é menos intensa, devido a ocupação por átomos de Mg e Fe nos sítios octaedrais, tornando a biotita menos 

resistente ao intemperismo (SPARKS; HUANG, 1985).  

Minerais micáceos são filossilicatos primários que contém elevados teores de K, Fe e Mg, representado 

fontes importantes em regiões tropicais. A liberação de K em minerais micáceos ocorre tanto pela dissolução do 

mineral e recombinação de seus produtos, quanto pela sua transformação em minerais secundários 2:1 expansivos, 

que ocorre com a redução da densidade de cargas negativas e substituição do K por cátions hidratados. No primeiro 

processo, a dissolução da biotita promove intensa liberação de K, e como produto de sua reprecipitação e 

reorganização cristalina, é formada caulinita. Neste processo pode ou não ser formado Al-hidróxi, mas o que 

geralmente se encontram são intraestratificados biotita-caulinita (REBERTUS et al., 1986; MURPHY et al., 1998). 

Nos feldspatos, o excesso de cargas negativas gerado pela substituição de um átomo de silício (Si) por 

um de alumínio (Al) (respeitando a proporção 3:1) possibilita a inserção de um cátion monovalente no tetraedro 

de AlO4. Portanto, para cada quatro tetraedros existe um átomo de K ou sódio (Na) mantendo a neutralidade 

eletroquímica. Sua estrutura consiste de cadeias de anéis sobrepostas com quatro tetraedros que podem 

compartilhar alguns vértices, formando assim novos anéis. Além de K e Na, a estrutura permite a oclusão de 

átomos de cálcio (Ca) e mais raramente bário (Ba) (HUANG, 1989). Os feldspatos são classificados como 

potássicos (microclínio, ortoclásio, sanidina e adularia), sódio-cálcicos e báricos. No entanto, sua classificação não 

restringe a presença de átomos distintos na estrutura do mineral, ou seja, um plagioclásio (feldspato rico em Ca e, 
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ou, Na) admite até 30% de K em sua estrutura. Portanto, é uma possível fonte em solos desenvolvidos de basalto, 

que geralmente apresentam baixas concentrações de feldspatos potássicos. À medida que o teor de Ca diminui, e 

os teores de K e Na aumentam, e esse tectossilicato se torna mais resistente ao intemperismo, podendo manter-se 

nas frações mais grossas do solo (SPARKS; HUANG, 1985).  

Minerais silicatados do grupo 2:1, como vermiculitas e esmectitas, apresentam relação muito forte com 

a disponibilidade de K em solos temperados. Quando desenvolvidos de materiais de origem ricos em K, podem 

apresentar teores de K total na ordem de 35 g kg-1 (MELO et al., 1995), muito superiores aos solos de climas 

tropicais úmidos, que normalmente não ultrapassam 2 g kg-1 em termos de reserva (SILVA et al., 2000). A fixação 

do nutriente, em tese, só existe na presença de vermiculitas e micas, por mais que as esmectitas aumentem a CTC 

dos solos, favorecendo a retenção de íons. As vermiculitas geralmente são produtos do intemperismo de micas, 

nesta transformação ocorre perda de K da estrutura micácea, que pode ser refixado nas entrecamadas do mineral 

por processos naturais ou antrópicos (biocilagem, evolução geomorfológica ou fertilização potássica), provocando 

um retorno parcial à estrutura da mica ou da ilita (LIETZKE et al., 1975; TICE et al., 1996; BORTOLUZZI et al., 

2005). 

Os Latossolos brasileiros em geral apresentam pouca reserva mineral de K nas frações grossas, 

compostas principalmente por quartzo e outros minerais resistentes (ERNANI et al., 2007), devido ao elevado grau 

de alteração. No entanto, Martins et al. (2004) detectaram minerais micáceos em amostras de solos muito 

intemperizados, com predomínio de caulinita na fração argila e quartzo nas frações areia e silte. Além disso, 

quando há muscovita em frações grossas, alguma reserva de K pode ser encontrada. De modo geral, as reservas 

existentes do nutriente são encontradas em fações mais finas, como silte e argila (SILVA et al., 1995). 

Solos oxídicos em elevado estado de alteração normalmente contém de 300 a 2000 mg kg-1 de K total 

(MELO et al., 1995). Nestas condições, com predomínio de óxidos de Fe e de Al, caulinita e quartzo, espécies 

cultivadas com restrição de adubação potássica tendem a apresentar sintomas de deficiência e baixos teores de K 

nos tecidos já nas primeiras safras. Chaves e Dias (1996); Santos (1993); Silva et al. (2000) constataram em 

diversas regiões brasileiras a carência de K no material de origem dos solos, incluindo Latossolos originados de 

rochas basálticas. 

Mesmo desenvolvidos em condições tropicais úmidas que remetem a uma baixa reserva, solos muito 

intemperizados podem apresentar fontes minerais de K que contribuam para nutrição das culturas. Estas fontes 

podem ser minerais de argila 2:1 com hidróxi entre camadas (HE), onde os polímeros de Al-hidroxi impedem o 

colapso destes minerais, evitando a perda por lixiviação e tornando-se fonte importante do nutriente num longo 

prazo (COMERFORD et al., 1990; SANZ-SCOVINO et al., 1992). A caulinita também pode ser fonte de K 

estrutural, sendo que a presença de K neste tipo de mineral é atribuída a zonas de mica no interior do mineral, 

principalmente caulinitas pseudomorfas, originárias de biotitas (GRAHAM et al., 1989; MELO et al., 2000) ou à 

ocorrência de intercamadas de muscovita pouco cristalina. Em última estância, resíduos de minerais 2:1 também 

podem representar fontes de K (ARKCOLL et al., 1985; MELO et al., 2002). 

Filossilicatos 2:1, de modo geral, são pouco encontrados em ambientes tropicais bem drenados, estando 

associados a condições específicas como regiões áridas ou semiáridas, drenagem deficiente ou solos pouco 

desenvolvidos. Durante a pedogênese pode ocorrer precipitação de polímeros de hidróxi nas entrecamadas de 

filossilicatos 2:1, o que eleva de maneira significativa a resistência destes minerais ao intemperismo 

(KARATHANASIS et al., 1983) e apenas em condições de extrema acidez ocorre a solubilização dos polímeros 
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(BARNHISEL; BERTSHC, 1989). Brown (1954) foi o primeiro autor a difundir estudos sobre minerais 2:1 com 

hidroxi entrecamadas (2:1HE), desde então, muitos estudos foram feitos a fim de caracterizar as propriedades 

destes minerais e seu comportamento no solo (RICH, 1968; MEHRA; JACKSON, 1960). A identificação de 

filossilicatos 2:1 é feita principalmente por meio do caráter expansivo (variando com o íon saturante e sua 

natureza), onde as cloritas e ilitas não se expandem, ao contrário das esmectitas e vermiculitas (DIXON; WEED, 

1989). Neste contexto, a presença de fragmentos de Al(OH)3 ou polímeros de Al na região entrecamadas destes 

minerais expansíveis caracteriza as vermiculitas com hidroxi entrecamada (VHE) ou esmectitas com hidroxi 

entrecamadas (EHE). A presença deste tipo de mineral em Latossolos brasileiros já foi relatada por diversos autores 

(LIMA et al., 1977; KÄMPF; KLAMT, 1978; CURI et al., 1984), e nestas condições o mais comum é a deposição 

de polímeros hidróxi-Al. Dentre os possíveis efeitos ambientais que estes minerais podem provocar no solo pode-

se citar: a diminuição acentuada da precipitação da gibbsita [Al(OH)3] pela menor atividade de Al em solução; a 

manifestação de padrões de expansividade intermediários; aumento da retenção de K em solos tropicais e redução 

de perdas por lixiviação. Apesar de os polímeros hidróxi-Al reduzirem a CTC do mineral e até mesmo a fixação 

de K, por atuarem como barreiras que inibem o colapso do filossilicato, a adsorção fora das entrecamadas é mais 

seletiva ao K devido à presença de zonas em cunha entre as camadas estabilizadas pelos polímeros e as camadas 

colapsadas no interior do mineral. A contribuição de partículas de VHE na liberação de K não trocável foi 

constatada por Sanz-Scovino et al. (1992) em um Latossolo colombiano pobre em potássio (trocável e total) 

cultivado com gramíneas por 14 meses, nos quais as plantas removeram 43 kg ha-1 de K, com decréscimo de 

apenas 8 kg ha-1. 

A caulinita é o filossilicato 1:1 mais abundante nos solos brasileiros. Suas unidades básicas são unidas 

por pontes de hidrogênio entre os oxigênios basais dos tetraedros de Si e as oxidrilas dos octaedros de Al (DIXON, 

1989). Segundo Sparks (1987) é possível que exista carga negativa na caulinita, originada por substituições 

isomórficas, podendo aumentar a retenção de K e outros cátions. No entanto, é mais aceito que tais cargas estejam 

associadas a presença de interestratificações com minerais 2:1, como a esmectita ou micas. A caulinita pode ser 

formada pelo intemperismo da biotita, nessas situações o mineral adquire um caráter pseudomorfo, muitas vezes 

com zonas de mica preservadas na estrutura cristalina no mineral 1:1, possibilitando a retenção de K e servindo 

como fonte não trocável do nutriente (REBERTUS et al., 1986; GRAHAM et al., 1989). Singh e Gilkes (1992) 

atestaram que os teores de K em partículas de caulinita oriundas de solos australianos normalmente eram baixos 

(1 a 3 g kg-1 K2O), sendo maiores (10 a 29 g kg-1 K2O) quando existe associação com muscovita, que devido à 

pouca cristalinidade não consegue ser identificada na DRX. Na presença de interestratificados de mica, o K pode 

estar presente entre camadas de caulinita com presença de cargas negativas, em zonas micáceas oclusas ou em 

partículas de biotita preservadas (LEE et al., 1975). Melo et al. (2001) analisaram amostras de caulinitas da fração 

argila de solos brasileiros e observaram que os teores de K são geralmente baixos e que a interestratificação do 

mineral ocorreu com camadas de biotita. Além disso, Melo et al. (2001) verificaram que as menores partículas de 

caulinita apresentaram os maiores teores de K, levando as hipóteses de que biotita pode retardar o crescimento dos 

cristais de caulinita ou que estas partículas são menores por serem jovens, oriundas do intemperismo direto de 

micas, com maior riqueza em K. 

Mesmo em pequenos teores, resíduos de minerais 2:1 podem ser uma importante fonte de K para solos 

muito intemperizados. Minerais como a caulinita, hematita, gibbsita e goethita são encontrados com frequência na 

fração argila de Latossolos brasileiros (SINGH; GILKES, 1992; MELO et al., 2001). Nestas condições, a retenção 
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de K é limitada, sendo necessário o uso de técnicas especiais de remoção e concentração de minerais, para que 

possíveis fontes de K contidas em baixos teores nas frações do solo, possam ser identificadas. Neste sentido, Melo 

et al. (2002; 2003) adaptaram alguns métodos propostos por Jackson et al. (1986) e criaram uma sequência de 

extrações seletivas de minerais para estimar a contribuição de cada espécie nos teores totais de K da fração argila 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Extrações seletivas sequenciais de espécies minerais (Adptada de MELO et al., 2002; 2003). 

 

Segundo Melo et al. (2002) o limite de 4,2 g kg-1 de K total na fração argila é bom indicativo da presença 

(forte ou discreta) ou ausência de reflexões de mica ou vermiculita na DRX desta fração. Estudando um Latossolo, 

Moura Filho (1970) constatou relação inversa entre o tamanho de agregados e o teor de cátions, provavelmente 

devido ao reduzido tamanho dos poros que aumenta a retenção de sílica e cátions básicos, reduzindo o 

intemperismo de partículas de mica. Para Latossolos, a identificação de minerais micáceos na fração argila é 

facilitada por tratamentos ou extrações prévias (óxdos de Fe e Al, gibbsita e caulinita) que concentrem minerais 

2:1. As extrações reduzem drasticamente a massa de argila analisada e garante a concentração de minerais 

micáceos, sendo seus teores em Latossolos vermelhos distroférricos próximos a 50 g kg-1 (MELO et al., 2002). 

No método proposto por Melo et al. (2002), após cada tratamento são determinados os teores de K (ou 

outros elementos de interesse) e a massa de amostra que foi perdida (peso inicial e final da amostra seca). Como 

referência para cálculos são utilizados os teores de K total extraídos das amostras sem tratamento prévio. De modo 

geral, pouco K encontra-se associado aos óxidos de Fe e Al retirados na primeira e na segunda extrações, estando 

atribuído a presença de pequenas partículas de biotita (JACKSON et al., 1986). Mesmo com baixos teores de K 

(200 mg kg-1), a caulinita pode contribuir significativamente para a reserva mineral do nutriente na fração argila, 

devido ao grande conteúdo do mineral na fração (MELO et al., 2002). 

 

2.2. Formas de Potássio no Solo 
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As formas ou frações de K do solo são classificadas de acordo com o grau de associação com a fase 

sólida: solúvel, trocável, não trocável e estrutural (TISDALE, 1985). Embora elas se mantenham em equilíbrio, 

sua separação é arbitrária e variável com o tipo de solo e natureza dos minerais de argila. Atributos químicos, 

físicos, biológicos e climáticos podem afetar o equilíbrio entre essas formas. Como exemplos, pode-se citar: a 

mineralogia da fração argila (BARRÉ et al., 2008); textura (PAL et al., 2001); umidade (ZENG; BROWN, 2000); 

capacidade de troca catiônica (SARDI; CSITARI, 1998); pH (URIBE; COX, 1988); concentração de outros íons 

(ZAWARTHA et al., 1999); fertilização e manejo cultural (SIMONSON et al., 2007). 

Para solos tropicais, o K disponível é expresso pela somatória dos teores de K em solução (K+), expresso 

por todos os íons de potássio livres na forma iônica, e dos teores de K trocável, expressos pela porção do nutriente 

adsorvida às cargas elétricas negativas de colóides orgânicos e minerais, sendo extraído, por exemplo, com a 

solução extratora Mehlich-1 (H2SO4 0,0125 M + HCl 0,05 M) ou a resina de trocadora de íons. A forma solúvel é 

rapidamente absorvida pelas plantas, podendo ser adsorvida a superfície eletronegativa de troca catiônica ou 

mesmo perdida por lixiviação, dependendo das propriedades do solo. As concentrações de K+ de modo geral 

apresentam correlações positivas com o conteúdo de argila e silte no solo, e correlações negativas com o conteúdo 

de areia (BASUMATARY; BORDOLOI, 1992). A forma trocável constitui aproximadamente 90% do K 

disponível no solo (somatório entre teores trocáveis e em solução). Porém, considerando teores totais de K no solo, 

as formas trocáveis ocupam cerca de 2% do reservatório total, sendo que seus teores são maiores em horizontes 

superficiais, devido à adição de K via biociclagem de resíduos vegetais e fertilizantes minerais ou orgânicos 

(SHAMA et al., 2009).  

A capacidade de troca catiônica (CTC) dos solos, que varia em função do teor de matéria orgânica, do 

tipo e da quantidade de minerais da fração argila e do pH do solo, é o principal atributo que influencia a relação 

entre o K trocável e o K da solução, exercendo efeito direto na dinâmica de biodisponibilidade e movimentação 

de K no perfil dos solos. Na maioria das regiões brasileiras a participação destas formas é extremamente 

importante, e sua liberação é dependente do poder tampão de K no solo. Mesmo sendo bom indicador da 

capacidade de suprimento de K às plantas em solos de regiões tropicais úmidas, o teor trocável não é suficiente 

para manter a produtividade de culturas em médio e longo prazo (ROSOLEM et al., 2012). Em cultivos sob efeito 

residual de adubação potássica o equilíbrio entre as formas de K pode ser alterado, sendo pouco frequentes os 

estudos que demonstrem as mudanças na dinâmica do elemento nestas condições. 

O K não trocável corresponde à parte da fração retida (cavidades ditrigonais) entre as camadas de 

minerais silicatados 2:1, em posições não prontamente trocáveis, de alta densidade de carga negativa (BARBER, 

1984), gerada por substituições isomórficas, mas que se dissolvem mais facilmente em meio ácido. A ligação do 

K por forças coulômbicas é favorecida pela baixa energia de hidratação (0,337 kJ mol-1) e pelo raio iônico 

hidratado de 0,133 nm do íon, encaixando-se perfeitamente no poro ditrigonal (WADA; KAKUTO, 1993). O 

excesso de cargas negativas muitas vezes provoca a desidratação do íon e colapso mineral (diminuição da distância 

basal). Nessas situações, os íons K ficam retidos em graus e posições variadas (Figura 2) o que reduz sua difusão. 

Tanto as formas não trocáveis como as formas fixadas e estruturais geralmente são encontradas em menores 

quantidades nos primeiros centímetros de solo, provavelmente devido ao intenso intemperismo de minerais fontes 

de K em superfície (SHARPLEY, 1989). 
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Figura 2. Modelo de camadas silicatadas 2:1 (Mica parcialmente intemperizada) com sítios (P) planares, (B) de borda, (C) 

cunha, (F) fraturas e fendas e (i) estrutural/entrecamada fixado sem hidratação. (Adaptada de KIRKMAN et al., 1994). 

 

Além de retido por forças coulômbicas em coordenação entre poros ditrigonais de camadas tetraédricas 

justapostas nos minerais de argila 2:1, como interestratificados e vermiculita (MARTIN; SPARKS, 1985), o K 

pode estar associado às bordas de micas parcialmente intemperizadas (zonas de cunha) (KIRKMAN et al., 1994) 

ou mesmo à regiões mais centrais da estrutura micácea, devido à baixa energia de hidratação que o K apresenta, o 

que facilita sua penetração, em contrapartida aos íons Ca e Mg, que possuem maior raio iônico hidratado 

(DOUGLAS, 1989).  

O K estrutural é a porção do elemento oclusa (ligação covalente) na estrutura cristalina mineral, cuja 

liberação é irreversível, compondo de 92 a 97% do K presente nos solos, seguido pelo K não trocável (de 2 - 7,5%) 

e o disponível que varia de 0,1 a 2% (MARTIN; SPARKS, 1985). Os processos de absorção, lixiviação e perda 

por escorrimento superficial são os responsáveis pela diminuição dos teores de K em solução, que só serão 

abastecidos com a dissolução de K trocável, provocada pela troca catiônica. Na ausência de reposição por fontes 

externas (efeito residual), as formas solúveis e trocáveis do nutriente tendem a diminuir, este processo força a 

liberação de formas K retidas com maior energia na matriz mineral (SPARKS, 2000; CURI et al., 2005). Sendo 

assim, qualquer solo, em maior ou menor magnitude, apresenta formas não trocáveis de K, que podem contribuir 

para nutrição das plantas a curto e médio prazo (Figura 3), mesmo não sendo acessadas por extratores de rotina 

(SIMONSSON et al., 2007; GARCIA et al., 2008; ROSOLEM et al., 2012). 
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Figura 3. Comparação entres sistemas agrícolas com ou sem efeito residual de adubação potássica. 

 

2.3. Formas Não Trocáveis de K na Nutrição de Plantas 

A contribuição de formas não trocáveis de K na nutrição de plantas é relativamente maior onde o solo 

não recebe fertilização potássica. Além disso, costuma existir uma relação próxima entre os teores de K nas 

culturas e os teores não trocáveis de K liberados, especialmente ao longo de safras em efeito residual de K 

(GANESHANURTHY; BISWAS, 1985; SRIRIVASAEAO et al., 1997). Normalmente, as estimativas da 

contribuição de formas não trocáveis de K dos solos para a nutrição de culturas anuais são feitas por meio de 

estudos com cultivos sucessivos, lavagens com ácidos orgânicos ou inorgânicos, resinas trocadoras de cátions e 

extrações empregando HNO3 fervente, pela boa correlação com os teores de K absorvidos pelas plantas 

(BENIPAL; PASRICHA, 2002). Contudo, é difícil separar a contribuição de formas não trocáveis das formas 

estruturais, pelo próprio modo de ação de seus extratores ácidos, sendo a expressão “K não trocável” referente a 

uma reserva potencialmente disponível, mesmo que durante a extração sejam solubilizadas formas estruturais de 

K (MELO et al., 1995; MARTINS et al., 2004). A metodologia proposta por Pratt (1965) e por Knudsen et al. 

(1986), que utiliza HNO3 fervente, extrai tanto as formas trocáveis quanto não trocáveis do elemento, sendo 

fundamental que a extração prévia dos teores trocáveis seja feita. 

A ordem crescente de resistência de minerais fontes de K nas frações argila e silte, quando o ácido 

cítrico é usado como agente de ataque, é a seguinte: vermiculita trioctaedral; biotita; cloritas; muscovitas; 

feldspatos (SIMARD et al. 1992). Diversos autores constataram altas correlações positivas (> 0,90) entre os teores 

de K extraído com HNO3 1 mol L-1 e os teores de K presentes nos tecidos vegetais. Esse ácido provoca forte reação 

de hidrólise e desintegração da estrutura de certas argilas silicatadas (NACHTIGALL; VAHL, 1991; SIMARD et 

al., 1992). 



18 

 

 

A contribuição de formas não trocáveis de K pode chegar a 54% para cultura do trigo (MARTINS et al. 

2004). Rosolem et al. (1988) constataram que a liberação de formas não trocáveis de K num Latossolo cultivado 

com soja ocorreu apenas quando os teores trocáveis do nutriente eram menores que 60 mg kg-1. Os autores também 

constataram que a manutenção de formas trocáveis de K no solo foi feita pela liberação de formas não trocáveis.  

Steiner et al. (2015) verificaram contribuições de formas não trocáveis de K de 44 a 73% em relação às quantidades 

absorvidas pela soja e por outras culturas inseridas no sistema de produção em solos paranaenses sob sucessão de 

cultivos. Dias et al. (2007) trabalharam com amostras de um Latossolo Vermelho no norte do Paraná após cultivos 

sucessivos e, constataram manutenção dos teores de K total e pouca diminuição de formas não trocáveis de K, o 

que corrobora a hipótese de que mesmo solos muito intemperizados podem apresentar reservas a serem 

disponibilizadas durante cultivos sucessivos. 

Em sistemas de sucessão com soja e milho, a contribuição de formas não trocáveis de K no total 

absorvido pelas espécies chega a 86% (RICHARDS et al., 1988). Diversos outros autores brasileiros confirmam a 

expressiva contribuição de formas de K não trocável na absorção pelas plantas e realçam a importância das 

características mineralógicas, físico-químicas e biológicas, na avaliação da biodisponibilidade do nutriente 

(PATELLA, 1980; MEURER; ANGHINONI, 1994; NATALE, et al., 1996; SIMONETE et al., 1998; 

CASTILHOS; MEURER, 2002; MARTINS et al., 2004). 

 

2.4. Disponibilização de Potássio no Solo 

A dinâmica do K em solos agrícolas é relativamente simples. Apesar disso, fatores relacionados com o 

solo, o clima e a espécie vegetal são de extrema importância para predizer a disponibilidade de K. Segundo Melo 

et al. (1995), pode existir estreita relação entre reserva de K no solo e o teor de minerais primários fontes do 

nutriente no material de origem, sendo que as maiores reservas de K são encontradas em solos originados de rochas 

graníticas, ricas em feldspatos potássicos e micas, com alta reserva potencial. Vários autores verificaram maior 

liberação de formas não trocáveis de K das frações mais finas do solo e tendência de os teores totais do nutriente 

aumentarem com a profundidade, principalmente em solos desenvolvidos de materiais de origem com altos teores 

de K. 

A hidrólise é um dos principais processos de liberação de K em matrizes minerais, onde os íons H+ 

atacam as ligações entre o K e a estrutura cristalina de minerais como feldspatos (Eq. 1). A variação de intensidade 

do fluxo lixiviante é dependente da quantidade de água no perfil e da temperatura. Regiões tropicais úmidas 

apresentam de média a alta remoção de bases e sílica, originando minerais 1:1, ou mesmo óxidos (MELFI; 

PEDRO, 1977). 

 

KAlSi3O8 + H+    HAlSi3O8 + K+     Eq.1 

 

Em solos com altos teores de minerais de argila do tipo 1:1, uma pequena fração do K oriunda da 

adubação se mantém na forma solúvel, sendo a maior parte adsorvida às matrizes sólidas (minerais ou orgânicas) 

eletronegativas. Com isso, a fertilização não é o melhor caminho para se elevarem as reservas de K em solos 

tropicais, tanto pelos processos de perda quanto pela incapacidade das possíveis fontes em fixar o nutriente. Desde 

modo, o histórico de fertilização potássica em áreas agrícolas torna-se um fator secundário quando se leva em 
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consideração o suprimento de K para as plantas, e esse suprimento está relacionado fortemente com os atributos 

dos solos (KAMINSKI et al. 2007).  

Para Meurer e Anghinoni (1994), a concentração de K na solução do solo foi o atributo que mais 

influenciou a adsorção de K em solos rio-grandenses. Em baixas concentrações pode-se assumir que a 

concentração de um íon é igual a sua atividade. No entanto, em microrregiões como nas proximidades nas raízes 

ou dos grânulos de fertilizante potássico, a atividade do íon é diferente de sua concentração. O cálculo de atividade 

de K pode ser feito pela equação de Debye-Huckel (Eq. 2), em que γ é o coeficiente de atividade, Z é a valência 

do íon, e µ é a força iônica da solução do solo. 

 

log γ = -0,5091 Z2 [√µ / (1 + 0,99 √µ)]     Eq.2 

 

A absorção do íon pelas plantas é altamente seletiva (CHEN; GABELMAN, 2000) e dependente do 

Poder Tampão de Potássio (PTK), o qual é expresso pela relação entre o fator quantidade (Q), representado pelo 

K lábil, e o fator intensidade (I), representado pelo K+. O PTK estabiliza a concentração de K em suas formas, o 

que possibilita a absorção pelas raízes. 

Em solos cujos colóides apresentam cargas variáveis, a concentração de K+ é influenciada pela adsorção 

eletrostática do nutriente em superfícies com cargas negativas. Em sistemas sob efeito residual de adubação 

potássica, a declividade da curva Q/I tende a aumentar, pois o K é adsorvido com mais energia pela fase sólida. 

Além disso, a exaustão de teores trocáveis diminui a capacidade de reposição de K pela matriz mineral. Os cálculos 

de PTK nem sempre são precisos, pois são levados em conta todos os cátions que interagem com sítios 

eletronegativos no solo. Quando se assumem apenas reações de troca entre Ca, Mg e K, em solos com a acidez 

corrigida, a equação de Gapon (Eq. 3) pode ser utilizada. 

 

X - (Ca + Mg)½ + K+  ⇔  - K + ½(Ca2+ + Mg2+)     Eq.3 

 

Baixos teores de K trocável e de K em solução, que se encontram em equilíbrio dinâmico, indicam 

baixo PTK do solo (VILLA et al., 2004). Solos com baixo PTK devem receber doses menores e mais frequentes 

de K do que solos com alto PTK, a fim de reduzir perdas por lixiviação ou consumo excessivo das plantas. Gianello 

e Mielniczuk (1981) constataram que o PTK só foi menos importante do que a concentração de K+ em solução 

dentre os fatores que influenciaram a absorção de K pelo milho. A calagem, além de melhorar o desenvolvimento 

de raízes pela neutralização do Al tóxico, também pode aumentar indiretamente o PTK. Meurer e Anhinoni (1994) 

observaram que o aumento do PTK reduziu a difusão efetiva do K, o que diminui as perdas do nutriente no solo. 

A difusão, movimento térmico ao acaso que segue um gradiente de concentração gerado na superfície 

do sistema de raízes, é o principal mecanismo de transporte de K no solo (BARBER, 1984). No entanto, o fluxo 

em massa, movimento associado ao gradiente de potencial hídrico gerado pela absorção de águas pelas plantas, 

assume maior importância principalmente em solos com altos teores de K+ (RUIZ et al., 1999). A taxa de difusão 

de K varia em função da concentração de K+ e da adsorção de K (PHILLIPS; BURTON, 2005), a qual é 

influenciada pelos teores de matéria orgânica, óxidos e hidróxidos e tipo de argila, que compõe superfície de troca. 

Portanto, a biodisponibilidade do K está atrelada tanto a aspectos físicos, como teor de água, tamanho e distribuição 

de poros, e textura (HOLTHUSEN et al., 2010), como a fatores químicos como pH, CTC, PTK e concentração e 
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força iônica da solução (ERNANI et al., 2002), além de fatores biológicos, como a solubilização por bactérias 

(SHENG et al., 2002) e exsudados radiculares (SCHNEIDER et al., 2013). 

 

2.5. Potássio na Planta 

O potássio é um nutriente requerido em quantidades relativamente elevadas quando comparado aos 

demais, e sua absorção varia com as condições ambientais e manejo durante a safra (RENGEL; DAMON, 2008). 

Estima-se que as plantas devem ter cerca de 2 - 5% de K compondo sua massa seca para ótimo crescimento e 

desenvolvimento (MARSCHNER, 1995). Apesar de não ser metabolizado a compostos orgânicos pelas plantas, o 

nutriente desempenha funções de suma importância para processos fisiológicos e bioquímicos no ambiente celular, 

como: ativação de mais de 60 sítios enzimáticos (WYN JONES; POLLARD, 1983; MENGEL et al., 2001), 

assimilação e translocação de compostos e água (BLATT, 1988; DEEKEN et al., 2002), regulação de estômatos, 

turgidez celular e potencial osmótico (TAIZ; ZEIGER, 2010), fotossíntese (EBELHAR; VARSA, 2000), 

respiração (CUNNINGHAM; SYVERTSEN, 1977), crescimento meristemático (HEPLER et al., 2001), redução 

de estresses abióticos como salinidade, deficiência hídrica e baixas temperaturas (CHAVES et al., 2009; 

LAWLOR; CORNIC, 2002) e bióticos como pragas e doenças (PRABHU et al., 2007). 

A absorção do nutriente ocorre na interface raiz-solução na forma de K+. Sua entrada na célula é 

facilitada pela alta permeabilidade que a membrana celular apresenta ao nutriente e pelo potencial negativo no 

citoplasma, que cria um gradiente eletroquímico favorável à entrada de K+ (MENGEL et al., 2001). O íon apresenta 

alta mobilidade nos tecidos, podendo ser transportado a longas distâncias. Além do processo de absorção passiva, 

mediado pela atividade de ATPases, processos ativos de absorção do íon também foram relatados, principalmente 

quando o nutriente se encontra em baixas concentrações na solução do solo (CHEESEMAN; HANSON, 1979).  

O transporte de K pelo floema é predominantemente direcionado de tecidos velhos para novos 

(MENGEL; KIRKBY, 2001). O suprimento adequado de K é crucial para a translocação de assimilados no floema, 

além de ajudar a superar limitações energéticas locais ao longo do processo de carregamento e translocação do 

floema (GAJDANOWICZ et al., 2011). Além disso, a presença de potássio é um pré-requisito para estabelecer e 

manter um elevado potencial osmótico nos tubos de seiva, aumentando as taxas de transporte, bem como equilibrar 

o balanço cátions-ânions, que previne o acúmulo de ácidos orgânicos e contribui com o metabolismo do NO3
- 

(MARSCHNER, 2012).  

Com exceção do vacúolo e do citosol, a distribuição de K em outros compartimentos ou regiões 

celulares é pouco caracterizada. No citosol, a concentração de K mantém-se relativamente constante, entre 50 e 

150 mmol L-1, enquanto as concentrações nos vacúolos variam conforme o suprimento nutricional à planta. O K 

vacuolar, juntamente com NO3
-, Cl- e malato regulam o potencial osmótico e consequentemente o equilíbrio 

hídrico das células (KAFKAFI, 1990). Espécies vegetais apresentam ampla variação em requerimento e habilidade 

de absorção de K. Estas diferenças são atribuídas principalmente a características como estrutura, densidade e 

comprimento de raízes. No melhoramento genético de soja, a busca pela inserção de genes que manifestem um 

vigoroso crescimento de raízes em cultivares modernas é constante, e contribui indiretamente para acelerar a 

depleção de K em solução e estimular a liberação de reservas do solo. 

Em contraste com os sintomas típicos da deficiência em fósforo e nitrogênio, como o acúmulo de amido, 

a deficiência em potássio geralmente provoca aumento da concentração de açúcares nos tecidos (Figura 4). O 
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acúmulo destes compostos ocorre devido a uma ineficiência na exportação de sacarose das folhas para outros 

órgãos vegetais, atribuída à necessidade de K durante o carregamento do floema com sacarose (DEEKEN et al., 

2002). Não existem evidências claras sobre o efeito direto do K no aumento ou diminuição da taxa fotossintética 

ou reações fotoquímicas (HERMANS et al., 2006). No entanto, Zhao et al. (2001); Tsonev et al. (2011) 

constataram diminuição dos teores de clorofila em plantas submetidas com restrição parcial de K, principalmente 

em condições de deficiência hídrica. 

 

 

Figura 4. Efeitos bioquímicos da deficiência de K em plantas. 

 

2.6. Soja 

A soja é a leguminosa mais produzida e de maior importância econômica no mundo. Pertencente à 

família Fabaceae, a primeira referência à espécie consta num herbário feito pelo imperador chinês Shen Nung, em 

2838 a.c. Com centro de origem na região da Manchúria, a nordeste da antiga China (Figura 5), sua domesticação 

e saída do continente asiático levou centenas de anos (CÂMARA, 1998). A espécie foi introduzida no Brasil em 

1882 por Gustavo D’Ultra, no estado da Bahia, onde passou a ter representatividade econômica somente após a 

década de 50. Seu crescimento como commodity foi impulsionado pela grande quebra da safra russa na década de 

70 e da incapacidade de os Estados Unidos suprirem o mercado mundial na época. No Paraná, tanto a geada de 

1975 que dizimou cafezais, quando o fim do ciclo de extração de madeira, contribuíram para a difusão e sucesso 

da cultura da soja. 
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Figura 5. Centro de origem da soja (Fonte: Adaptada de GUIA-GEO, 2016). 

 

Como característica botânicas, a dicotiledônea pertencente a subfamília Papilionoides, apresenta: raiz 

pivotante com boa definição da raiz principal e das secundárias; vasta nodulação por bactérias fixadoras de N 

atmosférico; caule herbáceo de comprimento variável (0,5 a 1,5 m), ramificado e com presença de pelos brancos; 

folhas alternadas, longas e pecioladas, compostas de três folíolos lanceolados; flores axiliares essencialmente 

autógamas, que se formam em racínios curtos, com coloração branca ou violeta; possui vagens pubescentes 

achatadas como frutos que armazenam de duas a cinco sementes; sementes de formato arredondado de coloração 

amarelada e hilo escuro (EMBRAPA, 2014). 

A produção mundial de soja na safra 2015/16 foi de 315,8 milhões de t, com previsão de aumento de 

2,6% para a safra 2016/17 (USDA, 2016). Nos últimos anos a produção brasileira se manteve em torno de 100 

milhões de t, competindo com a safra americana. A espécie ocupa 57% da área cultivada com grãos no País, que 

representa mais de 33 milhões de ha (CONAB, 2016). As exportações originadas pela cadeia produtiva da 

commodity em 2015 atingiram quase US$ 28 bilhões e representam 32% e 13%, respectivamente, do total 

exportado pelo agronegócio brasileiro e pelo País como um todo (BRASIL, 2015). Isto torna o mercado 

agroindustrial da soja o complexo agrícola mais importante economicamente para o Brasil e o consolida como 

alvo de pesquisas e desenvolvimento. 

Depois do nitrogênio, o potássio é o nutriente contido em maiores quantidades em plantas de soja, que 

extrai do solo e exporta 38 e 20 kg de K2O por tonelada de grãos, respectivamente (OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2013). Tanto a exigência nutricional quanto o potencial de exportação da soja são influenciados por fatores 

genéticos e climáticos, pela fertilidade do solo e pelo manejo empregado. Um expressivo aumento nos sintomas 

de deficiência de potássio em cultivares comerciais de soja foi relatado por Raij e Mascarenhas (1976) e 

Mascarenhas et al. (1987) durante as décadas de 70 e 80, sendo os sintomas atribuídos às maiores exigências e 

exportações de nutrientes de cultivares geneticamente melhorados, bem como ao manejo nutricional incorreto. 

Rosolem et al. (1984); Borkert et al. (1987) e Yamada e Borkert (1992) evidenciaram diminuição dos teores de K 

nos solos e em tecidos, reduzindo a produtividade de soja em experimentos de longa duração em SP e PR, nos 

quais avaliaram o efeito direto e/ou residual de doses de K em soja. 

O adequado fornecimento de K para a soja promove melhorias como: aumento do número de vagens 

por planta; nodulação; tamanho e massa dos grãos, teor de óleos nos grãos e diminuição do número de grãos 

enrugados (MALAVOLTA, 1980). A dicotiledônea utiliza quantidades maiores de K do que outras culturas que 
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integram sistemas agrícolas no norte do Paraná, como milho e trigo. Porém, além da dose a se aplicar, é 

fundamental o equilíbrio nutricional entre Ca, Mg e K, pois a disponibilidade de um deles é influenciada pelos 

teores dos demais no complexo eletroquímico de troca do solo (OLIVEIRA et al., 2001). 

Sintomas iniciais de deficiência em K são caracterizados pela clorose seguida de necrose nas margens 

e pontas de folhas velhas, juntamente com aumento nos teores de putrescina. Quando a deficiência ocorre de modo 

mais severo, áreas cloróticas das bordas dos folíolos migram para o centro do limbo e se tornam áreas necrosadas, 

deixando as folhas quebradiças e reduzindo a superfície fotossintética da planta (MALAVOLTA, 2006). Devido 

às altas mobilidade e redistribuição do K na planta, seus sintomas de deficiência geralmente estão associados às 

folhas velhas (EPSTEIN; BLOOM, 2004). No entanto, Castro et al. (2011) relataram diversas situações onde o 

manejo inadequado da adubação potássica promoveu a incidência de sintomas de deficiência de K em folhas novas 

de soja. Castro et al. (2011) constataram que os sintomas eram mais frequentes em cultivares de ciclo 

indeterminado, nos quais a gema terminal mantém-se em atividade mesmo após o início da fase reprodutiva, e as 

plantas apresentam ao mesmo tempo flores, folhas novas e vagens em formação no terço superior, e vagens 

granadas ou em granação nos terços inferior e médio. Essa situação caracteriza um desequilíbrio da relação 

fonte/dreno, onde a nutrição dos órgãos reprodutivos, como as flores do terço superior, é priorizada em relação à 

das folhas novas (MALAVOLTA, 2006). O processo ocorre tanto pela remobilização de K de estruturas já 

formadas quanto pela absorção e acúmulo em estruturas reprodutivas, promovendo um suprimento ineficiente de 

K em folhas novas para garantir altas produtividades e qualidade de grãos. 

 

2.7. Avaliação do estado nutricional 

A determinação dos teores de nutrientes em tecidos foliares é uma ferramenta que complementa a 

análise de solo e gera informações que possibilitam a interpretação do estado nutricional das plantas cultivadas. 

Sua realização deve seguir padrões de amostragem e armazenamento, para que os resultados garantam a adequada 

tomada de decisão. Na Tabela 1 estão os teores de nutrientes em trifólios utilizados como indicativo para 

interpretação do estado nutricional de plantas de soja no norte do Paraná. 

 

Tabela 1. Teores de nutrientes para interpretação das análises de tecido1 de soja para solos argilosos (basalto) do Paraná. 

 Trifólio sem pecíolo Trifólio com pecíolo 

Nutriente Baixo Suficiente Alto Baixo Suficiente Alto 

 ........................................................................... g kg-1 ........................................................................... 

N < 50,7 50,7 a 61,4 > 61,4 < 41,7 41,7 a 48,9 > 48,9 

P < 2,8 2,8 a 4,2 > 4,2 < 2,5 2,5 a 3,6 > 3,6 

K < 17,6 17,6 a 24,3 > 24,3 < 22,4 22,4 a 26,7 > 26,7 

Ca < 7,3 7,3 a 10,4 > 10,4 < 8,2 8,2 a 10,8 > 10,8 

Mg < 3,6 3,6 a 4,9 > 4,9 < 3,0 3,0 a 4,8 > 4,8 

S < 2,7 2,5 a 3,5 > 4,0 < 2,5 2,3 a 3,4 > 3,5 

 ........................................................................... mg kg-1 ........................................................................... 

B < 49 49 a 55 > 55 < 52 52 a 60 > 60 

Cu < 9 9 a 14 > 14 < 8 8 a 11 > 11 

Fe < 137 137 a 229 > 229 < 119 119 a 211 > 211 

Mn < 48 48 a 108 > 108 < 40 40 a 94 > 94 

Zn < 25 25 a 40 > 40 < 22 22 a 38 > 38 
1Terceiro trifólio totalmente formado, coletado a partir do ápice da haste da planta, no estágio fenológico R2 (floração plena). 

Fonte: Harger (2008). 
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A composição nutricional de tecidos vegetais é bastante influenciada por fatores como idade da planta 

(BEVERLY, 1993), condições climáticas (WALWORTH; SUMNER, 1987) e de solo (NEEDHAM et al., 1990), 

o que dificulta métodos de combinação específica de nutrientes como o Sistema Integrado de Diagnose e 

Recomendação (DRIS) (WADT et al., 1998) ou a Diagnose da Composição Nutricional (CND) (PARENT; 

DAFIR, 1992).  

 

2.8. Adubação potássica em Sistemas de Produção 

As interpretações e recomendações de adubação potássica são baseadas, de modo geral, no teor de K 

trocável. No entanto, é fundamental conhecer as taxas de absorção, acúmulo e exportação de K durante os estágios 

de desenvolvimento das culturas e após a colheita; a salinidade do fertilizante potássico; a dinâmica no nutriente 

no perfil e o potencial de perdas por lixiviação e erosão, a fim de garantir a melhor época, método, dose e fonte de 

K (ERNANI et al., 2007). Além disso, formas não trocáveis e formas liberadas a partir de resíduos da cultura 

antecessora podem ser solubilizadas e contribuir para nutrição de culturas anuais (ROSOLEM et al., 1993; 

CALONEGO et al., 2005; SIMONSSON et al., 2007). Ácidos orgânicos liberados com a deposição dos resíduos 

vegetais podem agir como ligantes, proporcionando maior retenção de K em regiões superficiais do solo e menores 

perdas por lixiviação (ROSOLEM et al., 2006).  

O processo de liberação de K é favorecido pela absorção de cátions pelas plantas, que aumenta a 

concentração de H+ na rizosfera, acelerando o processo de hidrólise de minerais do solo (RICE; KAMPRATH, 

1968). Sendo assim, é fundamental que se ajuste a adubação ao sistema de produção, levando-se em conta as 

entradas e saídas de nutrientes em cada cultivo, a fim de evitar o esgotamento do solo e o aumento desnecessário 

das formas disponíveis. Quanto maior for a exigência nutricional da espécie e menor for o teor de K no solo, maior 

será a quantidade de fertilizante a ser aplicada. As doses geralmente são indicadas em tabelas de recomendação 

estaduais, cujos valores são estimados após a condução de experimento de calibração. As recomendações de 

adubação geralmente estão atreladas a classes de fertilidade (Tabela 2). Alguns estados recomendam adubação 

potássica “corretiva”, para solos que se enquadrem nas classes de teores baixas ou muito baixas, com objetivo de 

se elevarem os teores trocáveis para próximos do teor crítico (teor no qual se obtém ao menos 90% da produção 

máxima). 

 

Tabela 2. Classes de fertilidade para interpretação do potássio disponível no solo para os estados de São Paulo e Paraná. 

Classe K disponível 

 São Paulo1 Paraná2 

 ..................................................................... mg dm-3 .................................................................... 

Muito baixo 0 a 30 < 40 

Baixo 31 a 60 40 a 80 

Médio 61 a 120 80 a 120 

Alto 121 a 240 > 120 

Muito alto > 240 - 
1Resina de troca iônica; 2Mehlich-1. Fonte: Adaptada de Ernani et al. (2007). 
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A incorporação ou não de fertilizantes potássicos, aplicados em linha ou a lanço, geralmente não 

interfere na absorção do nutriente pela soja. Isto ocorre devido à alta mobilidade do íon no solo e a interação 

eletrostática com compostos sólidos (SCHERER, 1998). No entanto, existem evidências de que a aplicação a lanço 

promove melhor exploração dos sítios eletronegativos no solo, sendo indicada principalmente para solos arenosos 

com baixa CTC, para evitar perdas por lixiviação (ALTMANN, 2012). Nestas condições, ou quando a dose a ser 

aplicada é alta, indica-se o parcelamento. Segundo Vilela et al. (2004), cada aplicação não deve ultrapassar 60 kg 

ha-1 K2O, principalmente devido ao elevado índice salino do cloreto de potássio (KCl), fertilizante mais utilizado 

em áreas sojícolas no País. A indicação da dose em K2O a se aplicar para a cultura da soja varia entre estados e 

parâmetros de interpretação (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Indicação de adubação potássica (K2O) para semeadura da soja nos estados de São Paulo e Paraná. 

São Paulo1 Paraná2 

Produtividade 

esperada  

(t ha-1) 

............................................................... K trocável (mmolc dm-3) .............................................................. 

 <0,8 0,8 a 1,5 1,5 a 3,0 >3,0 < 1,0 1,0 a 2,0 2,0 a 3,0 > 3,0 

< 2,0 60 40 20 - 

90 70 50 40 

2,0 a 2,5 70 50 30 20 

2,5 a 3,0 70 50 50 20 

3,0 a 3,5 80 60 50 30 

> 3,5 80 60 60 40 
1Fonte: Adaptado de Mascarenhas e Tanaka (1997); 2Fonte: Sfredo et al. (2008), para solos com teor de argila maior que 400 
g kg-1 e Mehlich-1 como extrator de K. 

 

O aumento em produtividade de sistemas agrícolas decorrente do uso de fertilizantes potássicos 

depende, principalmente, das espécies que compõem sistema de produção, dos teores disponíveis de K, da 

disponibilidade hídrica e da fertilidade do solo. De modo geral, incrementos em produtividade costumam ocorrer 

em espécies cultivadas quando os teores de K no solo são inferiores a 2 mmolc dm-3 (MEURER; INDA JÚNIOR, 

2004). Borkert et al. (1993) constataram ausência de respostas à adubação potássica na soja quando os teores eram 

maiores que 40 mg kg-1. 

A demanda no nutriente K pela cultura da soja é elevada. Por exportar quantidades superiores a 50% do 

que é absorvido, a adubação potássica deve ser manejada com cautela. Além disso, a leguminosa absorve 

quantidades do nutriente superiores ao requerimento metabólico, que se acumulam em organelas celulares, sendo 

o quadro conhecido como consumo de luxo (GOMMERS et al., 2005). No norte do Paraná, o sistema de produção 

prevalecente é a sucessão soja (verão) e milho (2ª safra). Nessas condições, as elevadas demanda e exportação de 

potássio podem gerar decréscimo nos teores de K trocável, seja pelo aumento da exigência nutricional de cultivares 

modernos ou pelo balanço negativo da adubação. 

Em diversas situações a deficiência de K não releva sintomas imediatos, o que caracteriza a “fome 

oculta”. Além da redução no ciclo e na produtividade, plantas com deficiência de potássio produzem grãos 

pequenos, enrugados e deformados. A maturidade da soja é atrasada, o que pode causar também haste verde, 

retenção foliar e vagens chochas, bastante comuns em áreas de lavouras. Ocorre também atraso na maturação e 

elevada incidência do ataque de percevejos (BORKERT et al., 1989). 
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Nos Nitossolos e nos Latossolos paranaenses, de origem basáltica, é comum a ocorrência de teores de 

K trocável acima do teor crítico para a soja. Nessas condições, as respostas à adubação potássica são reduzidas 

devido à elevada disponibilidade do nutriente, sendo indicada apenas a reposição das quantidades exportadas pelos 

grãos (20 kg ha-1 K2O para cada tonelada de grãos), mediante a expectativa de produção. 

 

2.9. Balanço de Potássio no Sistema Solo-Planta 

A estimativa de fluxos de entrada e saída de nutrientes em sistemas agrícolas é uma ferramenta 

importante para avaliação da sustentabilidade do sistema em longo prazo (GUSTAFSON et al., 2006). O potássio 

é altamente extraído e exportado pela maioria das espécies vegetais de interesse econômico, mas pode ser perdido 

por lixiviação e erosão laminar. A dose de fertilizante potássico utilizada deve ser estimada tanto com base nas 

perdas supracitadas quanto nos atributos químicos, físicos e mineralógicos do solo, que determinam o potencial 

de reserva e restituição de K+ (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Dinâmica do potássio em solos cultivados. 

 

O sistema de semeadura direta (SSD) aumenta os teores de matéria orgânica em superfície, o que 

favorece a retenção e manutenção da água no solo. A liberação de K da fase mineral é favorecida pelo alto grau 

de umidade do solo, que influencia a mobilidade do elemento. A presença de ácidos orgânicos nas proximidades 

do sistema de raízes também promove a liberação de K+ para solução (PARMAR; SINDHU, 2013), assim como 

a maior diversidade e crescimento de comunidades microbianas, que podem liberar diretamente formas não 

trocáveis ou estruturais de K (SHENG et al., 2002). Com excesso de chuvas e ausência de adubação potássica, a 

liberação de K da fase sólida pode ser acelerada, ocorrendo variação nas formas do nutriente no solo. 

Calonego e Rosolem (2013), trabalhando num Latossolo vermelho (420 g kg-1 de argila), em dois anos 

de cultivo, constataram perdas de K que variaram de 115-150 kg ha-1 durante a safra de soja e 120-160 kg ha-1 

durante o cultivo de milho. Silva et al. (1995) verificaram diminuição nos teores de K trocável num Latossolo 
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paranaense, ao longo de dez anos de cultivo com soja, e ressaltaram a importância da adubação potássica em doses 

entre 80 e 150 kg ha-1 de K2O para evitar o esgotamento de reservas do nutriente. Rosolem et al. (1984) observaram 

decréscimo nos teores de K trocável dum Latossolo vermelho arenoso, no decorrer de cultivos sucessivos com 

soja, e recomendaram a utilização de 80 kg ha-1 de K2O ou mais, anualmente. Em pesquisas com fertilização 

potássica de longo prazo em cinco países asiáticos, Dobermann et al. (1996) observaram que na maioria dos locais 

o balanço de K foi negativo, com remoção líquida média de 34 a 63 kg ha-1 ano-1 de K2O. Em muitos dos locais 

Dobermann et al. (1996) verificaram o esgotamento das reservas de K.  

Andersson et al. (2007) avaliaram cinco experimentos de longa duração (aproximadamente 40 anos), 

com doses de K aplicadas em diversos solos suíços, conseguiram analisar as tendências de concentração de K nas 

plantas e no solo. Segundo os autores, a fixação e a liberação de K varia conforme o cálculo de balanço no sistema, 

sendo que tratamentos com balanço negativo promoveram maior liberação de K não trocável, e isso é comum 

principalmente após as colheitas e chuvas intensas (SIMONSSON et al., 2007). Em muitos estados, como São 

Paulo, a adubação potássica é pautada na manutenção do teor crítico de K no solo, com produtividade relativa 

acima de 90 % (RAIJ, 1991). Nessas condições, é possível que os teores de K não-trocável no solo sejam 

comprometidos, juntamente com alterações nos minerais potássicos do solo (PERNES-DEBUYSER et al., 2003; 

BORTOLUZZI et al., 2005; SIMONSSON et al., 2009).  

Oliveira Junior et al. (2013) simularam dois manejos de adubação para a sucessão soja/milho. Segundo 

os autores, tomando-se uma produção de 3600 kg ha-1 de soja (safra de verão) e 6000 kg ha-1 de milho (2ª safra), 

na ausência de adubação potássica na soja o balanço do nutriente torna-se altamente negativo, com remoções 

anuais de 0,5 mmolc dm-3 de K do solo. Oliveira Junior et al. (2013) também constataram que em solos com teores 

disponíveis menores que 1 mmolc dm-3, cultivares de soja podem produzir mais de 3000 kg ha-1 de grãos, havendo 

diferença de até 2.000 kg ha-1 entre parcelas para o mesmo teor de potássio (1 mmolc dm-3), possivelmente devido 

à presença de formas do nutriente que não são extraídas pela solução de Mehlich-1 (Figura 5). Somado a isso, as 

produtividades não ultrapassaram 2200 kg ha-1 em parcelas onde as reservas do nutriente estavam bastante 

exauridas, e só foram maiores que 3600 kg ha-1 quando o teor de K disponível estava acima do teor crítico para a 

soja. 
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Figura 7. Produtividade de cultivares de soja em respostas aos teores de K no solo. Fonte: Oliveira Junior. et al. (2013). 

 

Mesmo em solos com média e alta CTC, a fertilização potássica deve ser equilibrada para não provocar 

a depleção de reservas do solo por doses insuficientes (SINGH et al., 2002; ÖBORN et al., 2005) e nem intensificar 

perdas por lixiviação por doses excessivas (ROSOLEM et al., 2010). Neste sentido, é desconhecido o efeito de 

ciclos de restrição e ciclos de acúmulo de adubação potássica, nas possíveis fontes minerais de K, nas formas do 

nutriente e sua interação com a nutrição da soja. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Geologia e Clima da Região 

O experimento situa-se em regiões de planícies aluviais e terrenos baixos que abrigam uma vegetação 

densa, classificada como floresta estacional semidecidual (Figura 8). Propriedades geológicas do material de 

origem estão intrinsecamente relacionadas com a constituição mineralógica, atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo. 

 

 

Figura 8. Relevo e classificação da cobertura vegetal no estado do Paraná (Fonte: IPARDES, 2016). 

 

A região de estudo está contida na Bacia do Paraná, cuja formação sedimentar intracratônica evoluiu 

sobre a Plataforma Sul-americana, há 400 milhões de anos, do período Denoviano ao fim do Cretáceo. O norte do 

terceiro planalto paranaense abriga um clima do tipo Cfa, subtropical úmido, segundo Köeppen, com chuvas em 

todas as estações, podendo ocorrer secas no inverno (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Divisão de climas e planaltos paranaenses (Fonte: MINEROPAR, 2016). 

 

O planalto se estende desde a Escarpa da esperança até o rio Paranapanema, fazendo divisa com o estado 

de São Paulo, com o rio Paraná e com a Argentina, continuando ainda em Santa Catarina. É composto basicamente 

por rochas ígneas extrusivas, como basaltos, que emergiram por fendas na litosfera, criando uma estrutura de 

derrames vulcânicos que se depositaram sob sedimentos do Segundo Planalto (MINEROPAR, 2016).  

Rochas vulcânicas de idade mesozoica, que sofreram sedimentação e magmatismo básico e alcalino 

compõem o Grupo São Bento. Dentro deste grupo a Formação Serra Geral apresenta derrames de basaltos 

toleíticos, formados por rochas de cor cinza escura a negra, com textura afanítica até fanerítica fina. A composição 
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mineralógica é essencialmente constituída por plagioclásios (labradorita) associada a clinopiroxênios (augita ou 

pigeonita), em certos casos são encontrados titano-magnetita, apatita e quartzo (PICCIRILLO; MELFI, 1988).  

A sub-unidade morfoescultural do Planalto de Londrina apresenta dissecação média e ocupa uma área 

de 3233,83 km2. A classe de declividade predominante é menor que 12%, com um gradiente de relevo de 820 m e 

altitudes que variam entre 360 m (mínima) e 1180 m (máxima). As formas predominantes são topos alongados, 

vertentes convexas e vales, modeladas em rochas básicas e ultrabásicas, características da Formação Serra Geral 

(MINEROPAR, 2016). 

 

3.2. Caracterização do Solo 

O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho distroférrico típico argiloso (LVdf) (SANTOS 

et al., 2013). Os atributos químicos e caracterização textural, obtidos pelas metodologias propostas por Silva et al. 

(2009) e EMBRAPA (1997) de amostras de terra coletadas em julho de 2015, constam respectivamente nas tabelas 

1 e 2. 

 

Tabela 4. Atributos químicos1 de um Latossolo Vermelho distroférrico (2015). 

Local Camada pH Corgânico Pmehlich Ca Mg Kmehlich Kresina Al H+Al V 

 
(m) 

CaCl2 

0,01 M 
g dm-3 mg dm-3 ……………………...………… mmolc dm-3

…………………...………… % 

Experimento 
0,0 - 0,2 4,4 15 31 24 13 1,2 1,5 9 66,4 37 

0,2 - 0,4 4,3 8 17 19 11 0,9 1,3 9 68,1 32 

Mata nativa 
0,0 - 0,2 5,1 26 2 67 19 2,0 2,3 4 38,0 70 

0,2 - 0,4 5,0 6 2 47 13 0,7 1,0 5 43,1 58 

1Ca, Mg e Al extraídos com KCl 1 mol L-1; P extraído com Mehlich-1; H+Al pelo método SMP; C orgânico extraído com 

K2Cr2O7. 

 

Tabela 5. Caracterização textural de um Latossolo Vermelho distroférrico (2015). 

Local Camada Areia Silte Argila Textura do solo 

 (m) …………………………………… g kg-1
…………………………………… 

Experimento 
0,0 - 0,2 56 229 715 Muito argilosa 

0,2 - 0,4 60 228 712 Muito argilosa 

Mata nativa 
0,0 - 0,2 75 293 607 Muito argilosa 

0,2 - 0,4 83 234 683 Muito argilosa 

 

3.3. Delineamento Experimental e Tratamentos 

Iniciado em 1983, o experimento se divide em quatro ciclos: (i) cinco safras (1983/84 a 1987/88) em 

efeito acumulativo de adubação potássica, feita a lanço na semeadura da cultura de verão; (ii) seis safras (1988/89 

a 1993/94) em efeito residual de adubação potássica, já em sistema de semeadura direta; (iii) quatorze safras 

(1994/95 a 2007/08) em efeito acumulativo de adubação potássica, feita a lanço, na semeadura e em cobertura da 
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cultura de verão e durantes as safras 1999/00 a 2004/05 também na cultura de inverno ou 2ª safra; (iv) sete safras 

(2008/09 a 2014/15) em efeito residual de adubação potássica. 

Foi utilizado delineamento estatístico experimental em blocos casualizados (DBC), dispostos em 24 

parcelas, com quatro repetições e seis tratamentos, constituídos de um controle e cinco doses de K (40, 80, 120, 

160 e 200 kg K2O ha-1), aplicadas exclusivamente na forma de cloreto de potássio (60% K2O), em parcelas de 40 

m2 (8 m x 5 m). As adubações potássicas foram feitas anualmente para as safras de verão, com 40 kg K2O ha-1 

aplicados em semeadura, e as quantidades restantes para inteirar as doses superiores a 40 kg K2O ha-1, 

respectivamente 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 a lanço, em cobertura (V4), até a safra de 2007/2008, quando o sistema 

entrou novamente em efeito residual. As parcelas, que anteriormente tinham 40 m2 (8 m x 5 m), foram divididas 

em outubro de 2015 para reaplicação de fertilizante potássico ou manutenção do efeito residual em nível de 

subparcela (Figura 10). Com a divisão, as subparcelas passaram a 20 m2 (4 m x 5 m), cuja área útil foi constituída 

pelas três linhas centrais, desprezando-se duas linhas de cada lado das subparcelas e 1 m nas extremidades (sentido 

longitudinal). Com isso, manteve-se um DBC com esquema em parcelas subdivididas. 

 

 

Figura 10. Representação da área experimental após a divisão das parcelas para reaplicação de potássio em outubro de 2015. 

 

A área foi cultivada predominantemente com soja no verão, e trigo, milho, girassol ou aveia preta no 

inverno (Tabela 3). Tratos culturais como semeadura, aplicação de defensivos, capinas e colheitas foram feitos de 

forma mecanizada. De 2000 a 2008 o adubo potássico foi aplicado a lanço, anualmente, sendo esse período 

denominado de “efeito acumulativo da adubação potássica”, no qual foram criados e mantidos os teores de K no 

solo. Os anos seguintes (2008/09 – 2015/16) foram cultivados com soja no verão, e milho ou trigo na safra seguinte 

de cada ano, já em efeito residual da adubação potássica. A reaplicação de KCl em outubro de 2015 foi feita com 

parte da dose de K2O (40 kg ha-1) aplicada em semeadura e o restante em cobertura (estágio V4), conforme 
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supracitado. Dentro de cada parcela, foi mantida uma subparcela em efeito residual de adubação potássica (8ª 

safra), e outra onde foram reaplicadas as doses respectivas de cada tratamento.  

 

Tabela 6. Histórico de cultivos na área experimental. 

Safra Primavera/Verão Outono/Inverno 

 Efeito acumulativo 

1983/1984 Soja (Paraná) Trigo (IAC-5) 
1984/1985 Soja (Paraná) Trigo (IAC-5) 

1985/1986 Soja (Paraná) Trigo (IAC-5) 

1986/1987 Soja (Paraná) Trigo (IAC-5) 

1987/1988 Soja (Paraná) Trigo (BR-22) 

 Efeito residual 

1988/1989 Soja (Ocepar 9-SS1) Aveia preta 

1989/1990 Soja (Ocepar 9-SS1) Aveia preta 

1990/1991 Soja (BR-16) Trigo (BR-23) 
1991/1992 Soja (BR-16) Trigo (BR-23) 

1992/1993 Soja (BR-16) Trigo (BR-23) 

1993/1994 Girassol (GR-16) Milho (BR-201) - Trigo (BR-23) 

 Efeito acumulativo 

1994/1995 Soja (BR-16) Trigo (BR-18) 

1995/1996 Soja (BR-16) Trigo (BR-18) 

1996/1997 Soja (BR-16) Trigo (BR-18) 

1997/1998 Soja (BR-16) Trigo (BR-18) 
1998/1999 Soja (BR-16) Trigo (BR-18) 

1999/2000 Soja (BRS-133) Girassol (M-734) 

2000/2001 Soja (BEM-48) Girassol (C-11) 

2001/2002 Milheto Girassol (M-734) - Aveia preta 
2002/2003 Girassol (AG-960) Milho (BRS-3133) 

2003/2004 Girassol (H-251) Trigo (BRS-208) 

2004/2005 Girassol (H-251) Aveia preta 
2005/2006 Soja (BRS-184) Aveia preta 

2006/2007 Soja (BRS-184) Aveia preta 

2007/2008 Soja (BRS-184 e BRS-243) Trigo (BR-208) 

 Efeito residual 

2008/2009 Soja (BRS-184 e BRS-243) Aveia preta 

2009/2010 Soja (BRS-284) Trigo (BRS-Pardela) 

2010/2011 Soja (BR-08-52756-RR e VMAX-RR NK-

7059) 
Trigo (BRS-Pardela) 

2011/2012 Soja (BR-08-52756-RR e VMAX-RR NK-

7059) 
Trigo (BRS-Pardela) 

2012/2013 Soja (BRS-360-RR e VMAX-RR NK-7059) Milho (P-30F53YH) 

2013/2014 Soja (BRS-360-RR e VMAX-RR NK-7059) Milho (P-B655 PW) 
2014/2015 Soja 9BRS-1001 I PRÓ e DM-6563 I PRÓ) Trigo (BRS-Gralha Azul) 

 

A correção da acidez do solo foi feita em área total três meses antes da implantação do experimento, 

em 1983, e repetida consecutivamente a cada cinco anos junto com a aplicação de micronutrientes, 

preferencialmente após a colheita da cultura de inverno ou de 2ª safra. Foi utilizando calcário calcítico (PRNT = 

90%, CaO = 36% e MgO = 12%), aplicado mecanicamente a lanço, na superfície do solo, sem incorporação 

posterior. A dose foi calculada pelo método da saturação por bases (RAIJ et al., 1997), no qual a necessidade de 

calcário (NC) é calculada pela fórmula: NC (t ha-1) = CTC (V2 – V1) / 10 PRNT, objetivando a elevação da 

saturação por bases a 70%, condizente com os requerimentos nutricionais da soja e a classe do solo. 
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3.4. Manejo e tratos culturais 

O trigo (Triticum aestivum) cultivado no inverno de 2015 foi dessecado com a mistura de dois 

herbicidas, um a base de glifosato (1128 g L-1 do i.a.) e outro à base de saflufenacil (700 g kg-1 do i.a.), nas doses 

de 3 L ha-1 e 40 g ha-1 respectivamente. Em 19/10/2015 foram semeadas 17 sementes viáveis de soja por metro, 

do cultivar BRS 1010 IPRO, que possui ciclo precoce (grupo de maturação 6.1), crescimento indeterminado, 

excelente resistência ao acamamento, bem como alta resistência ao cancro da haste, à mancha olho-de-rã, à pústula 

bacteriana, ao mosaico comum da soja e ao nematoide de galha (Meloidogyne javanica). 

As sementes foram tratadas com fungicida e inseticida a base de piraclostrobina (25 g L-1 do i.a.), 

tiofanato metílico (225 g L-1 do i.a.) e fipronil (250 g L-1 do i.a.), bem como inoculante a base de bactérias 

Bradyrhizobium elkaniibr. Foi adotado espaçamento entrelinhas de 0,5 m, totalizando um dossel de 340.000 

plantas ha-1. 

Na ocasião da semeadura (19/10/2015) foi realizada a divisão das parcelas, determinadas subparcelas 

receberam a aplicação a de 40 kg ha-1 de cloreto de potássio (60% K2O) no sulco de semeadura, com exceção do 

controle. A soja emergiu em 25/10/2015, dez dias após a emergência, com as plantas no estágio fenológico V3/V4, 

foi realizada a adubação de cobertura, feita a lanço, com as doses de cloreto de potássio necessárias para se atingir 

a respectiva quantidade de K2O descrita em cada tratamento.  

Para controle de plantas invasoras, foi utilizado herbicida a base de glifosato (1128 g L-1 do i.a.), na 

dose de 2 L ha-1, solubilizados em 200 L de água para formação da calda. Para controle de doenças fungicas e 

insetos nocivos, em 12/12/2015 foi realizada a aplicação de fungicida a base de trifloxistrobina (150 g L-1 do i.a.) 

e protioconazol (175 g L-1 do i.a.) na dose de 0,4 L ha-1, e inseticida a base de tiametoxam (141 g L-1 do i.a.) e 

lambda-cialotrina (106 g L-1 do i.a.), na dose de 0,4 L ha-1.  

Em 07/01/2016 foi realizada a aplicação de fungicida a base de picoxistrobina (200 g L-1 do i.a.) e 

ciproconazole (80 g L-1 do i.a.) na dose de 0,3 L ha-1, e novamente do inseticida supracitado, com a mesma dose. 

Em 02/02/2016 foi realizada a aplicação de fungicida a base de fluxapiroxade (167 g L-1 do i.a.) e piraclostrobina 

(660 g L-1 do i.a.) na dose de 0,3 L ha-1, e novamente do inseticida supracitado, com a mesma dose. Em todas as 

aplicações de defensivos os produtos foram solubilizados em 200 L de água para formação da calda e foi utilizado 

óleo mineral para potencializar a ação dos compostos. 

O tratamento controle (sem aplicação de K) serviu de referência para sistemas com depleção de reservas. 

Amostras de terra de mata nativa serviram de referência para avaliação do efeito do uso do solo nas propriedades 

químicas e mineralógicas. Quanto aos demais tratamentos, foram escolhidas as doses de 80 a 160 kg ha-1 K2O. 

Segundo Oliveira Junior1, o tratamento com 80 kg ha-1 K2O as plantas não manifestaram deficiência visual de K, 

mesmo com teores trocáveis no solo e teores nos trifólios abaixo dos teores considerados críticos para soja, 40 mg 

dm-3 e 120 mg kg-1, respectivamente. No tratamento com 160 kg ha-1 K2O os teores trocáveis no solo e os teores 

nos trifólios se mantiveram acima dos teores críticos, e os teores não trocáveis foram duas vezes maiores em 

relação aos do tratamento com 80 kg ha-1 K2O, o que justifica a escolha destes tratamentos para a análise da reserva 

mineral de K na fração argila (informação pessoal). 

 

 

 

DADOS
Textbox
1OLIVEIRA JUNIOR, A. Banco de dados da Embrapa Soja. Mensagem recebida por <adilson.oliveira@embrapa.br> em 12 março 2015.
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3.5. Coletas e Preparo de Amostras 

3.5.1. Terra 

Foram coletadas amostras de terra na camada de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m em 22 de julho de 2015 e em 18 

de dezembro de 2015, antes e após a divisão das parcelas, respectivamente. As coletas foram realizadas com trado 

holandês, 0,1 m ao lado da linha de semeadura, devido à mobilidade do K no solo, aos danos que a coleta em linha 

causaria nas plantas e à barreira física para deposição do fertilizante em linha causada pelas folhas durante a 

fertilização em cobertura.  

A amostragem abrangeu a porção mais interna de cada unidade experimental, com isolamento de 0,5 m 

a partir das bordas para seu interior. Foram tomadas cinco subamostras por parcela e posteriormente por subparcela 

para compor uma amostra composta. Depois de homogeneizadas, as amostras foram secas em estufa (45 °C), até 

obtenção de massa constante. Em seguida, as amostras foram destorroadas e peneiradas, em peneira de malha 2 

mm, para obtenção da terra fina seca em estufa (TFSE), que foi armazenada em recipientes plásticos previamente 

identificados, para as análises seguintes.  

Foram coletadas amostras de terra (22/07/2015) em mata nativa próxima ao experimento para 

comparação do efeito do cultivo e dos tratamentos nos atributos químicos e mineralógicos do solo. A coleta foi 

feita nas camadas de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, tomando-se dez subamostras em pontos aleatórios na área da mata (±5 

ha) para compor as amostras compostas. O preparo das mesmas seguiu a descrição supracitada. Uma porção (5 g) 

de todas as amostras de TFSE (experimento e mata) foi moída em almofariz de ágata e peneiradas em peneira de 

malha 100 mesh (0,149 mm) para posterior extração dos teores totais de K.  

Para o estudo da reserva mineral de K na fração argila, foram tomadas 12 amostras representativas: (01 

– controle) amostra de solo do tratamento controle de 0,0-0,2 m; (2 – controle) amostra de solo do tratamento 

controle de 0,2-0,4 m; (03 – 80res) amostra de solo do tratamento com 80 kg ha-1 K2O de 0,0-0,2 m antes da 

reaplicação de fertilizante; (04 – 80res) amostra de solo do tratamento com 80 kg ha-1 K2O de 0,2-0,4 m antes da 

reaplicação de fertilizante; (05 – 160res) amostra de solo do tratamento com 160 kg ha-1 K2O de 0,0-0,2 m antes 

da reaplicação de fertilizante; (06 – 160res) amostra de solo do tratamento com 160 kg ha-1 K2O de 0,2-0,4 m antes 

da reaplicação de fertilizante; (07 – 80acu) amostra de solo do tratamento com 80 kg ha-1 K2O de 0,0-0,2 m após 

a reaplicação de fertilizante; (08 – 80acu) amostra de solo do tratamento com 80 kg ha-1 K2O de 0,2-0,4 m após a 

reaplicação de fertilizante; (09 – 160acu) amostra de solo do tratamento com 160 kg ha-1 K2O de 0,0-0,2 m após a 

reaplicação de fertilizante; (10 – acu) amostra de solo do tratamento com 160 kg ha-1 K2O de 0,2-0,4 m após a 

reaplicação de fertilizante (11 - mata) amostra de solo de mata nativa de 0,0-0,2 m; (12 – mata) amostra de solo 

de mata nativa de 0,2-0,4 m. Estas amostras foram compostas pela mistura de massas iguais (25 g) de suas 

respectivas repetições, excetuando amostras de terra oriundas da mata nativa, totalizando amostras com 100 g de 

material. Cerca de 10 g destas amostras foram moídas em almofariz de ágata e peneiradas em peneira de malha 

100 mesh (0,149 mm) para posterior estudo mineralógico e quantificação do teor total de K em cada fração 

separadamente. A escolha das amostras representativas se justificou pela variação do teor de K entre as mesmas e 

pela investigação de possíveis diferenças na mineralogia, decorrentes do efeito residual de doses contrastantes ao 

longo dos anos, como sugere Bortoluzzi et al. (2005). 

Foi realizada a eliminação dos componentes inorgânicos do solo segundo Jackson (1979), a fim de 

melhorar o estudo dos componentes inorgânicos. No procedimento, 50 g de TFSE foram mantidos em béqueres 
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de vidro de 500 mL em chapa aquecedora (70 ºC). Adicionou-se peróxido de hidrogênio 30% (v/v) (H2O2) em 

pequenas quantidades até o término da efervescência. As amostras permaneceram em aquecimento até a 

eliminação do excesso de H2O2. 

As matrizes inorgânicas obtidas após o processo de remoção de compostos orgânicos foram colocadas 

em frascos de vidro contendo 250 mL de solução dispersante (hexametafosfato de sódio 0,01 mol L-1 e hidróxido 

de sódio 0,01 mol L-1) - Camargo et al. (2009), para separação de frações granulométricas. O conjunto permaneceu 

sob agitação mecânica por 16 h. Após completa dispersão das partículas, a fração areia total foi retida em peneira 

de malha 0,05 mm, alocada em cápsulas de porcelana e encaminhada para secagem em estufa a 50 ºC. As frações 

restantes (argila e silte) foram separadas por decantação. Primeiramente, a suspensão foi retida em provetas de 1 

L e mantida em repouso para decantação total das duas frações, e remoção da fase líquida sobrenadante por meio 

de um sifão. Posteriormente foi adicionada solução de carbonato de sódio 0,01 mol L-1 (Na2CO3) cujo pH se situa 

em torno de 10, até completar o volume da proveta.  

Baseando-se na velocidade de sedimentação calculada pela lei de Stokes (GEE; BAUDER, 1986), 

estimou-se o tempo necessário para decantação de toda a fração silte. Após o período necessário, coletou-se parte 

da suspensão contendo exclusivamente a fração argila, com auxílio de um sifão. Esta suspensão foi armazenada 

em béqueres de 2 L, e o processo foi repetido diariamente até que a suspensão se tornou límpida, sobrando apenas 

a fração silte no fundo da proveta. Esta foi retirada por meio de esguichos com água ultrapura. A suspensão 

contendo silte foi acondicionada em cápsulas de porcelana para posterior secagem em estufa a 50 ºC, até obtenção 

de massa constante. A decantação da fração argila nos béqueres de armazenamento foi acelerada com a adição de 

HCl 10%, até pH 4,0, possibilitando a retirada da solução sobrenadante e secagem da argila em estufa, seguindo 

os procedimentos indicados acima. Imediatamente após obtenção de massa constante as frações foram moídas em 

almofariz de ágata, até passagem de todo material por peneira com malha de 100 mesh (0,149 mm). Os materiais 

foram alocados em frascos de acrílico, previamente identificados. 

 

3.5.2. Material de origem 

Foi coletado material de origem em um afloramento próximo à área experimental. No processo de 

amostragem foram selecionados dez pontos aleatoriamente numa área de aproximadamente 5 ha, onde buscou-se 

retirar o material menos alterado possível das rochas expostas em superfície. Para cada ponto foram retiradas 

amostras de rocha com 1 kg em média. Este material foi britado para gerar fragmentos sem contaminação e 

passíveis de serem moídos. Foi medida a massa dos fragmentos para então serem selecionados 50 g de amostra 

oriundos de cada ponto. Estas subamostras já britadas foram misturadas, formando uma amostra composta, que 

foi quarteada, e cada parte moída separadamente em um moinho de bolas. Para cada quarto, aproximadamente 15 

g foram pulverizados. Massas iguais de cada porção foram então peneiradas em peneira de malha 140 mesh (0,105 

mm) e homogeneizadas com um bastão de vidro, para formação da amostra final (APÊNDICE A1). 
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3.5.3. Tecidos vegetais 

Em 15/12/2015 vinte trifólios (terceiro a partir do ápice da planta) foram coletados manualmente em 

cada subparcela. A soja encontrava-se no estágio fenológico R2 (florescimento pleno), etapa com maior taxa de 

absorção de K (ZOBIOLE et al., 2012). Os trifólios foram coletados dentro da área útil da subparcela e 

armazenados em sacos de papel para secagem, em estufa a 50 ºC, onde permaneceram até obtenção de massa 

constante. Após este período, as amostras foram moídas e armazenadas em recipientes plásticos. 

Em 03/02/2016 foram coletadas as partes aéreas das plantas de soja contidas em 1 m, nas linhas ao lado 

das áreas úteis de cada subparcela, a soja encontrava-se no estágio fenológico R5.5 (pleno enchimento de grãos), 

etapa com maior acúmulo de K na planta (ZOBIOLE et al., 2012). As partes aéreas foram armazenadas em sacos 

de papel para secagem em estufa a 50 ºC, onde permaneceram até obtenção de massa constante. Após a secagem, 

foi medida a massa de cada amostra para o cálculo da produção de massa seca de partes aéreas por hectare. O 

material seco foi moído, homogeneizado, e em seguida uma amostra representativa foi coletada e armazenada em 

recipientes plásticos para análises posteriores.  

Em 12/02/2016 foi realizada a colheita, de forma mecanizada, nas áreas úteis de cada subparcela (seis 

metros nas três linhas centrais, totalizando 9 m2). A soja encontrava-se no estágio fenológico R8 (maturação plena). 

Após colhidos, os grãos foram armazenados em sacos de algodão de 0,5 m x 0,3 m e homogeneizados. Os sacos 

com grãos passaram dois dias expostos ao sol, para secagem prévia. A massa de grãos colhida por subparcela foi 

medida em balança analítica, e em seguida o grau de umidade específica foi determinada por meio de um medidor 

automático. Subamostras de 50 g de grãos da soja foram retiradas aleatoriamente do montante colhido por 

subparcela e encaminhadas para secagem em estufa a 50 ºC, onde permaneceram até obtenção de massa constante. 

Após esta etapa, o material foi moído em moinho específico para grãos e armazenado em recipientes plásticos. 

 

3.6. Avaliações 

3.6.1. Atributos químicos do solo 

Os atributos químicos do solo, em amostras coletadas de 0,0-0,2 m em julho e em dezembro de 2015, 

foram obtidos com base nos métodos descritos em Silva (2009): pH em solução de CaCl2 0,01 M; carbono orgânico 

(dicromato de potássio); acidez potencial (H+Al) (solução-tampão SMP); Ca2+, Mg2+, Al3+ (KCl 1 M), K+ e P 

disponíveis (Mehlich-1). Além da extração de K por Mehlich-1, também foi feita extração de K pela resina de 

troca iônica (RAIJ et al., 1986). A determinação dos teores de potássio no solo foi feita tanto por massa quanto 

por volume, para os dois métodos supracitados, devido à metodologia de extração de K não trocável ser feita por 

massa, e porque o teor de K trocável deve ser descontado da quantidade de K extraída no procedimento, bem como 

a importância de se manter a forma de análise que vem sendo feita em amostras do experimento, para fins de 

interpretação da fertilidade do solo. 

Potencial hidrogeniônico (pH): 10 cm3 de TFSE foram suspensos em 25 mL de uma solução de cloreto 

de cálcio (CaCl2) 0,01 M, na proporção 1:2,5. A suspensão foi agitada mecanicamente por 5 min para aumentar a 

dissociação do sal, que além de reduzir a interferência sazonal de outros sais na medida, aumenta a força iônica da 

solução (µ), que favorece a liberação de H+ da fase sólida. Para que fosse atingido o equilíbrio químico, a suspensão 
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permaneceu 30 min em repouso, e após este período a atividade de prótons na solução foi medida com auxílio de 

um potenciômetro com eletrodo combinado.  

Acidez potencial (H+ + Al3+): Após a medida do pHCaCl2 as suspensões receberam 5 mL de solução-

tampão SMP (pH = 7,0), que provoca decréscimo linear no pH, quando titulada potenciometricamente com um 

ácido forte. As amostras foram agitadas mecanicamente por 15 min e permaneceram em repouso por mais 1 h, 

para que fosse estabelecido o equilíbrio químico da solução. O Al3+ (trocável) adsorvido às cargas eletronegativas 

migra para solução pela ação do Ca2+ presente na solução tamponada, formando Al(OH)3. O índice SMP apresenta 

alta correlação com o valor da acidez potencial, sendo sua determinação feita indiretamente, por meio de uma 

curva padrão que correlaciona ambos os valores (pHSMP e H+ + Al3+ obtidos de forma direta com uma solução de 

acetato de cálcio). 

Carbono orgânico (Corg): 1 dm3 de TFSE foi transferido para Erlenmeyers de 500 mL, em seguido 

foram adicionados 10 mL da solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,167 M e 20 mL de ácido sulfúrico 

(H2SO4) concentrado. Após 30 em descanso, foram adicionados 200 mL de água deionizada, 10 mL de ácido 

fosfórico (H3PO4) concentrado e 5 gotas da solução de difenilamina. A dissociação do dicromato de potássio 

provoca a transformação de formas oxidáveis de Corg em dióxido de carbono (CO2), neste processo parte do cromo 

(Cr) da solução extratora é reduzido e equivale ao Corg, sendo o excesso de dicromato de potássio restante titulado 

com a solução salina de Mohr (sulfato ferroso amoniacal), até a viragem de azul para verde. Considerou-se o 

volume da solução salina gasto na titulação do branco e da amostra para o cálculo do teor de Corg na amostra, e 

uma concentração de 58% de Corg na matéria orgânica do solo. 

Cálcio, Magnésio e Alumínio (Ca2+, Mg2+ e Al3+): 5 cm3 de TFSE foram suspensos em 50 mL de 

solução de cloreto de potássio (KCl) 1 M e postos em agitação mecânica por 15 min. A dissociação do sal 

promoveu a troca iônica na superfície solo-solução, com liberação dos íons de interesse. Após o equilíbrio o extrato 

foi obtido por filtragem (papel filtro quantitativo). Uma fração do extrato (25 mL) foi retirada e titulada com 

hidróxido de sódio (NaOH) 0,025 M, na presença de vermelho de fenol como indicador, para determinação do 

Al3+, que foi calculado baseando-se no volume de NaOH gasto para o branco e para cada amostra, bem como o 

fator de diluição.  

Outra fração do extrato (1 mL) foi retirada e homogeneizada com uma solução contendo 1 g L-1 de 

lantânio (La), após uma noite em repouso os teores de cálcio e magnésio foram determinados por 

espectrofotometria de absorção atômica, utilizando curvas de calibração com seis pontos. Os teores de Ca2+ e de 

Mg2+ em mmolc dm-3, foram calculados pela multiplicação de A x f, onde A: é a absorbância lida no 

espectrofotômetro e f é um fator de transformação da leitura em concentração, dado por: (1/coeficiente linear da 

reta padrão, em dm3 mmolc
-1). 

Fósforo disponível (P): 5 cm3 de TFSE foram suspensos em 50 mL da solução duplo-ácida Mehlich-1 

(HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 M), onde permaneceram 10 min sob agitação mecânica e uma noite sob repouso, 

para decantação das amostras. A solubilização do P ocorreu pelo efeito da diminuição do pH (2 a 3), sendo o íon 

Cl- responsável por restringir o processo de readsorção dos fosfatos recém-extraídos. 5 mL do extrato foram 

colocados em tubos de ensaio e adicionou-se 10 mL de uma solução ácida de molibdato de amônio, a mistura foi 

agitada por 1 min em agitador horizontal circular, e aguardou 1 h em descanso para desenvolvimento da cor. O 

fósforo extraído foi determinado fotometricamente, usando filtro vermelho e comprimento de onda de 660 nm. A 
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absorbância gerada pela intensidade da cor que o complexo fosfomolíbdico produziu foi lida, e o teor de P em mg 

dm-3 foi calculado baseando-se na equação da reta padrão construída. 

Potássio (K+): A determinação de K+ foi feita tanto por massa quanto por volume. Para o método 

descrito em Silva (2009) foram transferidos 2,5 g e 2,5 cm3 de TFSE para recipientes plásticos na presença de 20 

mL da solução duplo-ácida Mehlich-1, permanecendo em agitação mecânica por 10 min e uma noite em repouso, 

para decantação das amostras. Durante o processo os íons K+, adsorvidos as superfícies eletronegativas dos 

coloides, migram para solução devido a acidez gerada. Uma alíquota de 5 mL do extrato foi retirada e o teor de K 

em mg L-1 foi determinado por fotometria de chama.  

Para o método descrito em Raij et al. (1986) a extração foi realizada com a resina de troca iônica, 

saturada com bicarbonato de sódio (NaHCO3). 2,5 g e 2,5 cm3 de TFSE foram transferidos para recipientes 

plásticos na presença de 25 mL de água deionizada e uma pequena bola de vidro, a mistura permaneceu em agitação 

mecânica por 15 min, após este período a bola de vidro foi retirada e adicionou-se 2,5 cm3 de resina, a nova mistura 

permaneceu sob agitação mecânica por 16 h (220 rpm). No dia seguinte a resina foi separada do solo por meio de 

uma peneira com malha de poliéster (0,4 mm de abertura) e lavada.  Durante o processo os íons sódio (Na+) saturam 

a resina catiônica, que possui carga líquida negativa, provocando a dessorção de cátions trocáveis do solo. Após 

repouso de 30 min para evolução do gás carbônico, cerca de 5 mL do extrato foram transferidos para tubos de 

ensaio. Os teores de K em mg L-1 foram determinados por fotometria de chama. Para ambos os métodos foram 

utilizadas curvas de calibração com concentrações conhecidas de potássio, amostras em branco e padrões. Para o 

cálculo do teor de K+ no solo, em mg kg e mg dm-3, também foram levadas em consideração a diluição utilizada 

na extração e a massa atômica do elemento. 

Soma de bases, capacidade de troca catiônica total e saturação por bases (SB, CTCt e V): A SB foi 

obtida pela soma dos teores trocáveis de Ca, Mg e K. A CTCt pela soma da SB com a acidez potencial (H+Al), 

que difere da CTC efetiva (CTCe) que não contabiliza o teor de H covalente. A porcentagem de V foi calculada 

pela relação entre a SB e a CTC potencial: V = [(SB/CTCt) * 100]. 

 

3.6.2. Formas não trocáveis e totais de K 

Os teores não trocáveis do nutriente foram extraídos com HNO3 fervente (PRATT, 1965; KNUDSEN 

et al., 1986), tomando-se 5 g de amostra em frascos de vidro, com 50 mL de HNO3, sob as seguintes concentrações: 

0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mol L-1. Os frascos contendo a suspensão foram dispostos em uma bandeja de alumínio, 

contendo óleo vegetal, colocada sob chapa aquecedora. Os frascos permaneceram em fervura por 15 min, sendo a 

temperatura do óleo mantida em 113 ºC. Posteriormente, os extratos obtidos foram filtrados (papel filtro 

quantitativo) para balões de 100 mL e o solo remanescente no papel-filtro foi lavado em solução de HNO3 com 

concentrações dez vezes menores em relação às utilizadas para extração, nos mesmos balões. Por fim, os volumes 

foram completados usando-se as mesmas soluções empregadas na lavagem, para posterior determinação da 

concentração de K nos extratos. O teor de K não trocável foi calculado com base na diluição do extrato e na 

diferença entre o teor de K obtido com a extração por HNO3 em suas várias concentrações e o teor de K trocável 

obtido pela extração com Mehlich-1 ou resina de troca iônica. 

 Para extração dos teores totais de K da TFSE, argila, silte e areia foi empregado o método EPA 3052 

(USEPA, 1996), no qual 0,5 g foi colocado em tubos de teflon, na presença de 2 mL de HCl, 9 mL de HNO3 e 3 
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mL de HF concentrados. Foi realizada digestão úmida em forno micro-ondas, nas seguintes condições: 5,5 min de 

aquecimento; manutenção da temperatura em 180 ºC por 9,5 min, sob potência de 1600 w e 2 Mpa de pressão; 

resfriamento por 10 min, até temperatura ambiente. O extrato foi filtrado em papel filtro quantitativo, e transferido 

para balões de 100 mL. A diluição foi levada em consideração no momento do cálculo do teor de K total no solo. 

Para ambos os métodos (K não trocável e K total) a determinação dos teores de K nos extratos foi feita por 

fotometria de chama. 

 

3.6.3. Estudo mineralógico e extração seletiva sequencial de minerais da fração 

argila 

As amostras de TFSE, argila, silte e areia moídas foram analisadas por difração de raios-X (DRX) em 

lâminas perfuradas, sem orientação, em um difratômetro equipado com tubo de cobre (Cu) que utiliza radiação 

CuKα, para estudo qualitativo dos minerais componentes de cada fração (WHITTIG; ALLARDICE, 1986; 

BESSOAIN, 1985). A velocidade do goniômetro foi de 0,02 º2 s-1, com amplitude de 3 a 90 º2.  

Visando a estudar a participação das espécies minerais nos teores totais de K da fração argila, foi 

realizada a extração seletiva sequencial de minerais, proposta por Melo et al. (2002), com adaptações. A análise 

partiu de duas subamostras da fração argila, que receberam os mesmos tratamentos, sendo que uma foi utilizada 

para determinação dos teores de K nos extratos (após cada etapa da extração sequencial) por espectrometria de 

emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-AES), enquanto a outra para o estudo mineralógico 

dos resíduos em DRX com lâminas orientadas (amplitude de 3 a 60 º2), sem coleta dos extratos. A ordem de 

extrações seguiu as etapas abaixo. 

(i) a argila saturada com Na sofreu tratamento com ditionito-citrato-bicarbonato de sódio (DCB) 

(MEHRA; JACKSON, 1960), para extração de óxidos de Fe com maior cristalinidade – no processo o bicarbonato 

de sódio (NaHCO3) tampona o meio em pH 7,3, o Fe é reduzido pelo ditionito de sódio (Na2S2O4) e complexado 

pelo citrato de sódio (Na3C6H5O7), permanecendo em solução. Foram adicionados 2,5 g de argila em tubos médios 

de centrífuga (cuja massa foi aferida previamente) contendo 40 mL de Na3C6H5O7 0,3 mol L-1, 5 mL de NaHCO3 

1,0 mol L-1 e 1,0 g de Na2S2O4. O conjunto foi mantido em banho-maria (70 ºC) por 0,5 h, sendo que após 15 

minutos do início do processo foi adicionado mais 1 g de Na2S2O4. Durante o processo as amostras foram agitadas 

com bastões de vidro, e após o término foram centrifugadas. Em virtude dos elevados teores de óxidos de Fe na 

argila, o procedimento foi repetido cinco vezes, até clara mudança na coloração. O material foi então lavado duas 

vezes com 80 mL de carbonato de amônio 0,5 mol L-1 [(NH4)2CO3] e uma com água ultrapura. Em seguida foi 

seco (80 ºC por 16 h) e a massa de argila deferrificada foi aferida, uma parte da massa foi destinada para confecção 

de lâminas orientadas (DRX) e a outra para continuidade do processo sequencial de extrações. Os extratos foram 

colhidos em frascos de vidro (com massa aferida previamente), posteriormente foi aferida a densidade dos extratos 

com auxílio de uma pipeta e calculado o volume dos extratos. Os mesmos foram então diluídos para determinação 

de K, Fe e Al. 

(ii) tratamento com NaOH 5 mol L-1 fervente (NORRISH; TAYLOR, 1961; JACKSON et al., 1986, 

com adaptações), para extração de caulinita e de gibbsita – no processo a base forte remove certos argilominerais, 

restando apenas minerais mais resistentes ao intemperismo. Também são feitas duas lavagens com 45 mL de HCl 

0,5 mol L-1 para remoção de sodalita formada. Foi adicionado 1,2 g de argila desferrificada e moída (almofariz de 
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ágata) em béqueres de teflon contendo 100 mL de NaOH 5 mol L-1, o conjunto permaneceu 2 h em chapa 

aquecedora a 250 ºC, sob agitações periódicas. A suspensão foi então transferida para tubos médios de centrífuga 

(com massa previamente aferida) e centrifugada para obtenção do primeiro extrato, que foi transferido para frascos 

plásticos de massa conhecida. O segundo extrato foi obtido pela agitação e centrifugação do material com 45 mL 

de HCl 0,5 mol L-1, duas vezes, totalizando 90 mL de extrato, que foi transferido para frascos de vidro de massa 

conhecida. A argila desferrificada sem caulinita e gibbsita foi seca como supracitado e parte da massa obtida foi 

utilizada para confecção de lâminas orientadas (DRX). A densidade e volume dos extratos foram estimadas 

conforme supracitado, e o teor de K extraído no tratamento foi dado pela soma dos teores determinados nos dois 

extratos. 

(iii) tratamento com NaHSO4 cristalino (JACKSON et al., 1986, modificado por MELO et al., 2002), 

para extração de micas e outros minerais 2:1. Foi adicionado 0,4 g da argila obtida após o tratamento com NaOH 

5 mol L-1 num béquer de teflon contendo 15 g de NaHSO4 na formas de cristais. A amostra homogeneizada com 

os cristais com auxílio e bastões de vidro e encaminhadas para chapa aquecedora. A temperatura da chapa manteve-

se em torno de 250 ºC na primeira 0,5 h de aquecimento, e seguiu em 270 ºC por mais 2 h (JACKSON et al., 1986, 

com modificações). Ao final da reação o resíduo se transformou em um material endurecido, denominado bolo. A 

dissolução do bolo foi feita com: (a) 40 mL de HCl 3 mol L-1, após a centrifugação o sobrenadante foi colocado 

em balão volumétrico de 100 mL; (b) 30 mL de HCl 3 mol L-1 em banho de areia a 80 ºC por 0,5 h, após a 

centrifugação o sobrenadante foi colocado no mesmo balão volumétrico da primeira lavagem; (c) repetiu-se o 

procedimento b. Após a transferência da terceira alíquota de HCl, o volume do balão foi completado com água 

ultrapura e o extrato transferido para frascos de massa conhecida, para determinação da densidade, volume e teor 

de K e Mg, a fim de estudar a natureza dos minerais micáceos presentes na amostra. O resíduo foi seco, para 

obtenção da massa remanescente, e encaminhamento de parte do material para confecção de lâminas orientadas 

(DRX). 

(iv) digestão total com os ácidos fluorídrico, nítrico e clorídrico, segundo (USEPA, 1996), para extração 

de feldspatos e outros mineiras de maior resistência. Foi utilizado 0,1 g de amostra, seguindo o procedimento de 

determinação de teores totais de K supracitado. 

A massa das amostras foi tomada antes e após as extrações (peso inicial e final respectivamente), com 

amostras secas em estufa a 80 ºC por 16 h. Após cada extração, as amostras foram lavadas (agitação da suspensão 

e centrifugação) com 80 mL de (NH4)2CO3 0,5 mol L-1 e 40 mL água ultrapura para remoção do excesso de sais. 

A suspensão foi centrifugada durante as extrações e lavagens das amostras por 10 min a 4.000 rpm.  

Para os tratamentos (ii) e (iii), foram utilizados béqueres de teflon em banho de areia, conforme proposto 

por Melo et al. (2002), ao invés de cadinhos de sílica vítrea com tampas em rosca aquecidas em bico de Bunsen, 

proposto por Jackson et al. (1986), devido ao elevado custo e lentidão do processo. A sodalita formada, após o 

tratamento com NaHSO4, pela combinação de S do sal e constituintes mineiras extraídos relatada por Jackson et 

al. (1986), foi removida com NaOH 0,5 M fervente, antes da digestão total da amostra (SINGH; GILKES, 1992). 

Os difratogramas obtidos foram trabalhados no software Origin 9.1, sendo a identificação de minerais 

feita com base em Chen (1977) para lâminas desorientadas e Brown e Brindley (1980) para lâminas de argila 

orientadas. Além disso foi utilizada a American Mineralogist Crystal Structure Database (Cód amcsd) para auxiliar 

o processo de identificação. 

 



41 

 

 

3.6.4. Distribuição espacial quantitativa de elementos e teor total de K no material 

de origem 

A quantificação do teor total de K em amostras de rocha moídas (100 mesh) foi feita por fluorescência 

de raios-X. A própria matriz foi utilizada como padrão, mediante a adição de K via fosfato de monopotássio 

(KH2PO4), em duas concentrações conhecidas, que foram utilizadas como curva de calibração para a determinação 

do teor real de K na amostra. A radiação eletromagnética incidente interage com a amostra e fenômenos como 

emissão, absorção e espalhamento podem ocorrer (SKOOG et al., 2009). No entanto, uma vez que elétrons de 

camadas atômicas internas, como as camadas K ou L, interagem com os raios-X incidentes, a excitação do átomo 

e ejeção de elétrons pode ocorrer. A vacância criada na cama eletrônica é então rapidamente preenchida por 

elétrons de camadas próximas, este processo cria um excesso de energia que se manifesta na forma de raios-X 

específicos para átomo que compõe a amostra (JENKINS, 1999).  

O mapeamento elementar de amostras de basalto in natura (material de origem) foi feito por micro 

fluorescência de raios-X, em amostras britadas com superfícies planas (APÊNDICE A2). O princípio de detecção 

é o mesmo do método supracitado. No entanto, o equipamento apresenta microssonda com sensibilidade analítica 

elevada, possibilidade de se trabalhar a vácuo (influência do O2 na absorção do feixe eletromagnético), que permite 

a realização do mapeamento químico da amostra, com alto limite de detecção (SILVA, 2002). 

 

3.6.5. Determinação dos teores de nutrientes em trifólios, partes aéreas e grãos 

Os tecidos vegetais (0,25 g) foram digeridos em 6 mL de ácido nítrico (HNO3 65% v/v) e 2 mL de 

peróxido de hidrogênio (H2O2), em tubos de teflon fechados. Foi realizada digestão úmida em forno micro-ondas, 

nas seguintes condições: 10 min de aquecimento; manutenção da temperatura em 170 ºC por 15 min, sob potência 

de 1600 W e 2 Mpa de pressão; resfriamento por 20 min, até temperatura ambiente (KRUG, 1996). Os extratos 

foram filtrados (papel filtro quantitativo) e avolumados em balões de 50 mL com água ultrapura. A determinação 

dos elementos (N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Mn, Fe, Cu e B) presentes foi feita por espectrometria de emissão atômica 

com plasma acoplado indutivamente. 

 

3.6.6. Produtividade 

O cálculo de produtividade foi feito com base na relação entre a massa de grãos obtida na área útil, com 

ajuste dos resultados para 13% de água, para conversão em kg ha-1. 

 

 

3.6.7. Massa de 100 grãos 

Foram dispostos 100 grãos em contadores de madeira, oriundos do montante colhido nas áreas úteis de 

cada subparcela, com umidade específica previamente aferida. Para cada amostra o processo de coleta e medida 

da massa de 100 grãos em balança analítica foi repetido três vezes. Ao final, considerando a média das massas de 
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100 grãos obtidas e a média dos teores de água em cada subamostra, foi calculada a massa de 100 grãos por amostra 

(BRASIL, 2009). 

 

3.6.8. Análises estatísticas 

Análises de regressão foram feitas para as doses de K2O, com e sem reaplicação de fertilizante potássico 

nas subparcelas após oito anos em efeito residual. Determinados atributos químicos do solo foram submetidos a 

análises de variância e comparação de médias por Tukey (5%). Foram feitas correlações simples buscando relações 

significativas entre os teores de K extraídos do solo, por diferentes métodos, com os atributos produtivos e teores 

de K nas plantas ou órgãos vegetais, avaliando a influência das formas do nutriente na nutrição mineral da soja. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de conectar os temas discutidos, o início desse item aborda a distribuição espacial quantitativa e 

associação de elementos na superfície do material de origem (rocha basáltica), bem como, sua caracterização 

mineralógica. Em seguida, são apresentados os atributos mineralógicos das frações do solo e se discute a 

participação das espécies minerais na reserva de K da fração argila. Essas informações complementam o estudo 

de formas de K no solo e extratores, que por fim, apoiam as inferências relacionadas com a nutrição potássica da 

soja e o balanço do nutriente no sistema de produção. 

4.1. Material de Origem 

O material de origem coletado apresentou coloração escura, textura afanítica e estrutura maciça 

(APÊNDICE A1). Os principais minerais encontrados foram plagioclásios (d: 0,644; 0,402; 0,373; 0,363; 0,319; 

0,292; 0,213 nm) – (cod amcsd: 0019662) e piroxênios (d: 0,299; 0,251; 0,162; 0,148 nm) – (cod amcsd: 0012864; 

0000209), além de magnetita (d: 0,251; 0,148) – (cod amcsd: 0000945) e quartzo (cod amcsd:0000789), como 

minerais acessórios (Figura 11). Resultados semelhantes foram obtidos por Bergmann et al. (2014) e Squisato et 

al. (2009) em basaltos da formação Serra Geral. 

 

 

Figura 11. Difratograma de raios-X em pó de basalto. (Pg) – Plagioclásios; (Px) – Piroxênios; (Mg) – Magnetita.  

 
Dentro da classe dos plagioclásios, a distinção entre espécies minerais foi feita com base na acidez da 

rocha (teor de SiO2 - dióxido de silício) e no teor de Ca e Na (DANA; HURBULT, 1978; PRESS et al., 2000). A 

concentração de SiO2 no material de origem se manteve entre 45-52%, caracterizando-a como básica. Os teores 
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de CaO e Na2O foram 8,1 e 3,2%, respectivamente, além de estar presente em maior concentração em relação ao 

Na, o número de contagens para Ca no mapeamento elementar da amostra in natura manteve-se superior (Figura 

12). Isto aumenta a possibilidade de o material de origem conter maiores teores de labradorita, bytownita e anortita, 

concordantes com o padrão de difração encontrado.  

 

 

Figura 12. Distribuição espacial quantitativa de Ca (a) e Na (b) na superfície de basalto in natura em contagens s-1, obtidos 

por microfluorescência de raios-X. 

 

As espécies predominantes de piroxênios, provavelmente, foram augita e pigeonita, sendo a 

identificação reforçada pelo caráter básico da rocha ígnea e pela presença próxima de Ca e Na em regiões mapeadas 

da superfície da rocha (Figura 13). A baixa atração eletromagnética do material pulverizado corrobora baixos 

teores de magnetita como mineral acessório. Machado et al. (2009) estudaram aspectos petrográficos de basaltos 

da Serra Geral e também constataram a presença dos mesmos minerais, sendo que os plagioclásios representaram 

40 a 55% e os piroxênios 19 a 40% de toda constituição mineralógica. Jesus Filho et al. (1995) também observaram 

a presença dos mesmos minerais em basaltos toleíticos coletados de afloramentos mineiros. 

 

 

Figura 13. Sobreposição dos mapas de distribuição espacial quantitativa de Ca e Na na superfície de basalto in natura obtidos 

por microfluorescência de raios-X. (azul – Na); (vermelho – Ca).  
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Os teores totais de K2O no material de origem obtidos pela FRX e pela digestão total da amostra 

(EPA3052) foram respectivamente 0,84 e 0,90%. Resultados semelhantes foram obtidos por Peate et al. (1992) 

em basaltos na bacia do Paranapanema, tanto para K quanto para os demais elementos que compunham o pó de 

basalto (APÊNDICE A1). Peate et al. (1992) observaram concentração de 0,99% de K2O no material sem 

alteração. Em basaltos oriundos do grupo São Bento também foram encontrados teores próximos, variando de 0,90 

a 1,10% de K2O (PICCIRILO; MELFI, 1988). Contudo, Torres et al. (2008) e Renner (2010) identificaram teores 

maiores, próximos a 1,4% de K2O, em basaltos da Formação Serra Geral. De qualquer forma, a reserva de K na 

rocha provavelmente esteve associada aos feldspatos que, mesmo sendo ricos em Ca ou Na, podem possuir teores 

significativos de K em sua estrutura cristalina (DANA; HURBULT, 1978), ou mesmo a resíduos de anfibólios em 

basaltos, dificilmente identificados por DRX (MAYER et al., 2014). 

A distribuição de potássio na superfície mapeada foi heterogênea, com número de contagens (indicativo 

da quantidade do elemento) variando de 0 a 2910 (Figura 14). Apesar de serem identificadas regiões com 

concentrações contrastantes, os teores totais do nutriente permaneceram baixos no material de origem, o que se 

reflete na pequena reserva do nutriente encontrada no solo. Contudo, mesmo solos altamente intemperizados como 

Latossolos do Estado do Paraná, apresentam memórias dos materiais geológicos de origem (KÄMPF; CURI, 

2012). No caso de Latossolos originados de basaltos, com granulometria fina e cristais pouco visíveis, textura mais 

argilosa e alta densidade de partículas costumam ser observadas em comparação a Latossolos originados de 

arenitos e de migmatitos. Embora a natureza do material de origem seja um fator mais significativo em solos 

recém-formados (OLLIER; PAIN, 1996), este elo não deixa de ser importante na avaliação dos atributos químicos 

e mineralógicos do solo. O caráter máfico (rico em minerais ferromagnesianos e plagioclásios) da rocha analisada, 

possivelmente, está relacionado com altos teores de Fe e de Ti (APÊNDICE A3), bem como, cátions de reação 

básica, caulinita, óxidos e gibssita. No entanto, para K são raros os estudos que relacionam os teores do elemento 

na rocha basáltica e no solo, possivelmente pelos baixos teores do cátion presentes neste material geológico, 

geralmente menores que 1,5% de K2O (PICCIRILO; MELFI, 1988).  

 

 

Figura 14. Mapas de distribuição espacial de K em três (a) e duas (b) dimensões na superfície de basalto in natura em 

constagens s-1, obtidos por microfluorescência de raios-X. (Vermelho) – indica a presença de potássio. 
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À medida que o teor de feldspatos cálcios diminui na rocha, os teores de Na e K tendem a ser maiores 

(SPARKS; HUANG, 1985). É possível inferir que o K se associa ao Si e ao Na em regiões específicas do mapa 

com base na sobreposição dos mapas de distribuição espacial quantitativa de determinados elementos (Figura 15). 

Nestes pontos, o K provavelmente se encontra associado à estrutura de feldspatos sódicos, onde, segundo Sparks 

e Huang (1985), pode ocupar até 30% das regiões que o Na ocuparia. A presença de feldspatos potássicos 

(KAlSi3O8) não foi constatada com clareza devido à ausência de regiões de coincidência entre K, Al e Si; todavia, 

a área de análise na rocha foi de aproximadamente 2,7 mm2, em razão das próprias condições instrumentais. Com 

isso, é possível que determinados minerais não tenham sido contemplados na varredura de raios-X, pela pouca 

representatividade da superfície estudada. 

 

 

Figura 15. Sobreposição dos mapas de distribuição espacial quantitativa de K, Al e Si (a) e K, Na e Ca (b) em superfície de 

basalto in natura, obtidos por microfluorescência de raios-X. (a) - (azul – Al); (vermelho – K) e (verde – Si); (b) - (azul – K); 

(vermelho – Na); (verde – Ca). 

 

Características do material de origem do solo, como o grau de consolidação, a granulometria e a 

composição química, são determinantes durante a pedogênese (YOUNG, 1976). O basalto coletado apresentou 

alta consolidação (material litificado), o que reforça que o intemperismo provavelmente precedeu a formação do 

solo. A maior intensidade dos reflexos de caulinita, em relação aos das vermiculitas dioctaedrais e gibssita, é 

indicativo de que a intensidade do intemperismo sofrido pelo material de origem foi intermediária (FONTES, 

2012). A constituição mineralógica da rocha é fator crucial para predição de sua resistência ao intemperismo 

(SCHAETZL; ANDERSON, 2005). Com base na série de estabilidade de minerais proposta por Goldich (1938), 

feldspatos potássicos são mais resistentes do que plagioclásios cálcio-sódicos, sendo os sódicos mais resistentes 

do que os cálcicos. A maior estabilidade destes minerais está relacionada com sua formação, em soluções 

magmáticas mais ricas em Si e O, com maior polimerização dos tetraedros de Si e maior quantidade de ligações 

covalentes. Portanto, a riqueza em plagioclásios cálcicos no material geológico estudado (Figura 11), corrobora 

sua ausência nas frações do solo. Contudo, é plausível assumir que minerais mais estáveis, como feldspatos sódicos 

contendo K ou mesmo feldspatos potássicos em quantidades não detectadas pela difratometria empregada, estavam 

presentes no material de origem. 

Apesar de não terem sido identificados reflexos de feldspatos após as extrações sequenciais de minerais 

na fração argila do solo, uma porção do K total ainda se manteve preservada após a remoção de óxidos de Fe e Al, 

caulinita, e minerais 2:1 desta fração (Tabela 8), sendo removida apenas após o ataque fluorídrico. Portanto, uma 

pequena quantidade de feldspatos contendo K pode estar presente nas frações mais finas no solo, provavelmente 
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compondo a reserva de K estrutural, ao contrário do que afirma Pedro (1973), para solos que sofreram intenso 

intemperismo. Dentre todos os minerais potássicos, os feldspatos são considerados os mais resistentes (SPARKS; 

HUANG, 1985). Com isso, a reserva estrutural encontrada pode estar associada a fedspatos contendo K ou 

minerais 2:1 hidróxi-Al, identificados na fração argila do solo, que resistiram ao tratamento com NaHSO4. 

A contribuição de formas estruturais de K para nutrição de espécies de ciclo curto é baixa, tendo em 

vista as pequenas quantidades de K liberadas ao longo do tempo (ERNANI et al., 2007). Kaminski et al. (2007) 

observaram pouca participação do K estrutural de um Argissolo Vermelho distrófico riograndense na nutrição de 

cultivos sucessivos. Resultados similares foram obtidos em Argissolos e Latossolos (MOTERLE et al., 2005; 

DIAS et al., 2007). Portanto, embora constituam a maior parte da reserva de K, as formas estruturais do nutriente 

só se tornam biodisponíveis ao longo do tempo após intensa remoção de formas mais disponíveis pelos cultivos, 

principalmente em sistemas sob efeito residual do nutriente (CSATHÓ, 2002), ou devido à ação direta de 

microorganismos e ácidos orgânicos (BASAK; BISWAS, 2009). 

A Formação Serra Geral é uma sequência de rochas vulcânicas de composição variável, cuja 

composição mineralógica é dominada por plagioclásios e piroxênios. Apesar da ausência de mica na mineralogia 

primária da rocha, existe a possibilidade de que alterações hidrotermais transformem plagioclásios em sericita 

(mica finamente dividida), que pode se agregar a feldspatos potássicos ou plagioclásios sódicos. Nessas situações, 

mesmo em quantidades pequenas, minerais fontes de K em rochas basálticas da Formação Serra Geral podem se 

concentrar no solo pela sua alta resistência ao intemperismo, quando comparados com minerais ferromagnesianos 

e feldspatos cálcicos (MELO et al., 2004). 

 

4.2. Mineralogia do Solo 

A fração areia do solo apresentou como minerais dominantes: quartzo (d: 0,425; 0,334 nm – cód. amcsd: 

0004265); magnetita ou maghemita (d: 0,484; 0,294; 0,251; 0,207; 0,159; 0,146 nm – cód. amcsd: 0007899; 

0007898); hematita (d: 0,369; 0,270; 0,251; 0,220; 0,183; 0,169 nm – cód. amcsd: 0000143) e rutilo (d: 0,325 nm 

– cód amcsd: 0001735). Em termos qualitativos, não foi observada diferença entre a constituição mineralógica nas 

frações areia das doze amostras selecionadas (Figura 14), com excessão da amostra 7, cuja reflexão em 0,228 não 

foi identificada. A fração areia apresentou forte coloração escura e resquícios de carvão (APÊNDICE B2), bem 

como reação eletromagnética quando próximas a ímãs. 
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Figura 16. Difratograma de raios-x da fração areia de doze amostras representativas. (Mg/Mh) – magnetita ou maghemita; 
(Qz) – quartzo; (Hm) – hematita; (Rt) – rutilo. 

 

Óxidos e hidróxidos de Fe e Al são produtos comuns da pedogênese de Latossolos, e sua presença em 

frações grossas do solo pode estar relacionada com a formação de agregados de argila ou com a deposição 

superficial em outros minerais (CADY, 1973; FERREIRA et al., 2003). Minerais herdados do material de origem, 

como plagioclásios e piroxênios, também não foram identificados, provavelmente devido ao avançado estágio de 

intemperismo do solo (SANZ-SCOVINO et al., 1992; BOGNOLA, 1996). De qualquer forma, a predominância 

de minerais com baixo conteúdo de K e alta resistência ao intemperismo, como o quartzo (SiO2), somada a baixa 

participação desta fração na constituição textural do solo (inferior a 6% no solo cultivado - Tabela 5), reduzem sua 

contribuição na biodisponibilização de K. 

A fração silte do solo apresentou quartzo (d: 0,424; 0,333 nm); maghemita (d: 0,483; 0,293; 0,250; 

0,207; 0,159; 0,147 nm) e hematita (d: 0,368; 0,269; 0,250; 0,220; 0,184; 0,169; nm) como minerais dominantes. 

Também foram identificados reflexos mal definidos de anatásio, em sua região de máxima difração, 0,351 nm 

(cod amcsd: 0019093) - (Figura 15). Esta caracterização foi concordante com as obtidas por autores que avaliaram 

a fração silte de Latossolos desenvolvidos de basaltos (MELO et al., 2000; ALVES, et al., 2013). Amostras 

oriundas de mata nativa (11 e 12) apresentaram reflexões mais bem definidas de goethita (d: 0,403 – cód amcsd: 

0003169), o que pode ter ocorrido devido a maior quantidade de material orgânico no solo de mata nativa. Neste 

microambiente, compostos orgânicos podem complexar o Fe e impedir a formação de ferrihidrita, o que suprime 

a formação de hematita e favorece a formação de geothita (KÄMPF, 2012) por nucleação e crescimento do cristal, 

a partir de íons Fe3+. 
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Figura 17. Difratograma de raios-X da fração silte de doze amostras representativas. (Mh) – maghemita; (Qz) – quartzo; (Gt) 

– goethita; (Hm) – hematita; (An) – anatásio. 

 

As discretas reflexões na região de maior difração da caulinita (0,720 nm) indicam a presença do 

mineral. A fração silte apresentou elevados teores de Fe, Si e Ti, bem como minerais resistentes ao intemperismo. 

A caulinita presente em frações grossas pode ou não ser pseudomorfa de micas, quando desenvolvida sobre 

feldspatos e biotita, ou estar agregada de forma bastante estável, resistindo à dispersão de partículas (SOARES et 

al., 2005). Estes tipos de agregados podem contribuir de maneira significativa como fontes de K estrutural em 

solos intemperizados, chegando a apresentar teores de K2O na ordem de 5 g kg-1 (MELO et al., 2000). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Pinto et al. (1972), que identificaram caulinitas com estrutura semelhante à de 

minerais micáceos, em flóculos do tamanho silte e areia, em solos da região da Zona da Mata mineira. 

A fração argila do solo apresentou como minerais dominantes: caulinita (d: 0,725; 0,444; 0,356; 0,234; 

0,169; 0,149 nm – cód amcsd: 0017974); hematita (d: 0,269; 0,250; 0,220; 0,183; 0,163; 0,145 nm); gibssita (d: 

0,483 nm – cod amcsd: 0017978) e maghemita (0,293 nm – cod amcsd 0013508). Essa caracterização foi 

concordante com os resultados obtidos por diversos autores analisando a fração argila de Latossolos originados de 

rochas basálticas (SILVA et al., 1995; FERREIRA et al., 1999; MELO et al., 2003; GHIDIN et al., 2006; 

CAMARGO et al., 2014). A presença de caulinita ([Al2Si2O5(OH)4]) era esperada, pois este filossilicatato é 

encontrado em quantidades expressivas nos solos bem desenvolvidos dos trópicos úmidos (FONTES et al., 2001). 

Goethita e hematita (α-FeOOH e α-Fe2O3) são óxidos de ferro dominantes em Latossolos de forma geral (CHILDS, 

1981). A dominância de hematita na fração argila estudada era esperada devido às condições pedoambientais, 

como alto teor de Fe no material de origem, temperaturas elevadas, rápida mineralização da matéria orgânica e pH 

próximo à neutralidade (SCHWERTMANN; MURAD, 1983). A presença de gibssita ([Al(OH)3]) é comum em 

Latossolos e Argissolos brasileiros (FONTES et al., 2001), sendo o hidróxido de alumínio de maior 

representatividade em solos tropicais úmidos. 
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Figura 18. Difratograma de raios-X da fração argila de amostras representativas. (Ct) – caulinita; (Gb) – gibbsita; (Mh) – 

maghemita; (Hm) – hematita. 

 

Smith e Matthews (1957); Christenson e Doll (1973); Meyer e Jungk (1992); Vieira et al., (2016) 

relatam a importância de minerais contidos nas frações mais finas no solo no tocante a disponibilização de formas 

não trocáveis de K ao longo do tempo em áreas agrícolas. Neste sentido, discretas bandas difusas na região de 1,40 

e 1,00 nm (Figura 18) indicaram a possível presença de mineirais 2:1 hidróxi-Al e micas. Antonello et al. (1984); 

Melo et al., (2003); Ghidin et al., (2006); Castro et al., (2014) constataram a presença destes minerais na fração 

argila de Latossolos paranaenses. A composição mineralógica da fração argila, foi semelhante à encontrada por 

Silva et al. (1995), que analisaram amostras de terra coletadas do mesmo experimento utilizado nesse estudo. 

Segundo Silva et al. (1995), o argilomineral 2:1HE apresentou reflexão bem definida e comportamento não 

expansivo mediante a solvatação com glicerol, bem como ausência de alteração no espaçamento basal com a 

saturação por K+ e aquecimento a 110, 250 e 550 ºC. O tratamento com citrato também não foi efetivo para a 

completa remoção do material entre as camadas. Sendo assim, Silva et al. (1995) não conseguiram concluir a 

origem no mineral 2:1HE, mas atrelaram sua presença a micas dioctaedrais identificadas no horizonte B1. A 

ocorrência destas micas em Latossolos se deve a sua estabilidade elevada na fração argila, quando a concentração 

de K+ é superior a 0,025 mmol L-1 (RICH, 1968). Möller e Klamt (1982) também identificaram micas no horizonte 

B de Latossolos Vermelhos riograndenses originados de basalto, porém, assim como Silva et al. (1995), sua 

formação não foi elucidada. 
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4.3. Espécies minerais no K total da fração argila 

A efetiva remoção de hematita da fração argila após o tratamento com DCB foi confirmada pela 

ausência de reflexões em 0,250 nm, bem como, as efetivas remoções de caulinita e gibbsita após o tratamento com 

NaOH 5 mol L-1, pela ausência de reflexões em 0,720 e 0,484 nm (Figuras 19 e 20). As frações argila apresentaram 

em média 185 e 15 g kg-1 de Fe2O3 e Al2O3 respectivamente, estimados pelos teores de Fe e Al obtidos na extração 

com DCB, possivelmente associados a hematita, hematita com substituição estrutural de Fe por Al, e traços de 

goethita. Os elevados teores de Fe em relação aos teores de Al indicam pouca substituição isomórfica de Fe por 

Al na estrutura dos óxidos (SCHWERTMANN; KÄMPF, 1985; MELO et al., 2001). Isso pode ter ocorrido devido 

às condições pedoambientais durante a gênese do solo que favoreceram a formação de hematita em relação à 

goethita. A elevada presença de óxidos de Fe foi confirmada pela redução em massa de aproximadamente 24% na 

fração argila após o tratamento com DCB (Tabela 7), e pelos reflexos de hematita identificados no difratograma 

de raios-X (Figura 18). 

As quantidades estimadas de micas e feldspatos foram pequenas quando comparadas com resultados de 

Melo et al. (2003) em solos menos intemperizados. Este comportamento era esperado, tendo em vista o material 

de origem, drenagem e clima da região, que favorecem o intemperismo e formação de caulinita e óxidos 

(REBERTUS et al., 1986). 
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Figura 19. Difratogramas de raios-X da fração argila: (a, b, c – lâminas desorientadas sem tratamento); (d, e, f – lâminas 

orientadas após DCB para remoção de óxidos de ferro cristalinos); (g, h, i – lâminas orientadas após tratamento com NaOH 5 
mol L-1 para remoção de caulinita de gibbsita); (j, k, l – lâminas orientadas após tratamento com NaHSO4 para remoção de 

minerais 2:1). Amostra 1 e 2 (controle 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente); 3 e 4 (80 kg ha-1 K2O em efeito residual, de 0,0-

0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente); 5 e 6 (160 kg ha-1 K2O em efeito residual, de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente). (Ct) – 

caulinita; (Gb) – gibbsita; (HE) – minerais 2:1 com hidróxi-Al entrecamadas; (Mi) – minerais micáceos; (Sd) – sodalita. 
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Figura 20. Difratogramas de raios-X da fração argila: (a, b, c – lâminas desorientadas sem tratamento); (d, e, f – lâminas 

orientadas após DCB para remoção de óxidos de ferro cristalinos); (g, h, i – lâminas orientadas após tratamento com NaOH 5 
mol L-1 para remoção de caulinita de gibbsita); (j, k, l – lâminas orientadas após tratamento com NaHSO4 para remoção de 

minerais 2:1). Amostra 7 e 8 (80 kg ha-1 K2O com reaplicação de K, de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente); 9 e 10 (160 kg 

ha-1 K2O com reaplicação de K, de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente); 11 e 12 (solo de mata nativa, de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, 

respectivamente). (Ct) – caulinita; (Gb) – gibbsita; (HE) – minerais 2:1 com hidróxi-Al entrecamadas; (Mi) – minerais 
micáceos; (Sd) – sodalita. 
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Tabela 7. Participação de espécies minetais extraídas sequencialmente na massa total da fração argila do solo. 

Amostra1 
Fração2 

Mica3 Feldspato-K4 
Ox Ct/Gb 2:1 Resd 

 ................................................................................ g kg-1 ................................................................................. 

1  (controle) 245 638 30 55 0,41 0,63 

2  (controle) 247 637 28 57 0,45 0,66 

3  (80res) 251 652 33 52 0,61 0,60 

4  (80res) 243 637 27 69 0,53 0,81 

5  (160res) 246 639 30 55 0,59 0,64 

6  (160res) 236 636 28 56 0,59 0,66 

7  (80acu) 241 647 33 49 0,63 0,57 

8  (80acu) 232 640 30 57 0,57 0,67 

9  (160acu) 249 636 31 51 0,66 0,59 

10  (160acu) 230 643 30 52 0,65 0,62 

11  (mata) 244 635 34 44 0,72 0,52 

12  (mata) 265 629 34 40 0,71 0,48 
1Amostras ímpares e pares se referam às camadas de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente, que permaneceram em efeito residual 

(res) ou iniciaram o efeito acumulativo de adubação potássica (acu) em 2015. 2Fração = redução em massa da amostra pelos 

diferentes tratamentos em relação à massa inicial [(massa removida*1000)/massa inicial], sendo: Ox (óxidos de ferro cristalinos 
removidos com ditionito-citrato-bicarbonato); Ct/Gb (caulinita e gibbsita removidas com NaOH 5 mol L-1); 2:1 (minerais 2:1 

removidos com cristais de NaHSO4); Resd (Fração residual). 3Teor de mica na fração argila estimado a partir do K extraído 

com NaHSO4, considerando a concentração média de 77 g kg-1 de K no mineral. 4Teor de feldspato potássico na fração argila 

estimado a partir do K extraído com HF, considerando a concentração média de 129 g kg-1 de K no mineral. 

 

Foram removidas baixas quantidades de material pelo NaHSO4, em média 31 g kg-1, e pelo HF, em 

média 53 g kg-1, com pouca variação entre as amostras (Tabela 7). Apesar da pouca representatividade em massa, 

a contribuição destas espécies minerais na reserva de K da fração argila foi significativa (Tabela 9), com teores 

totais médios de 1.494 mg kg-1 K no tratamento com NaHSO4 e 1.512 mg kg-1 K no tratamento com HF.  

 

Tabela 8. Teores totais de K obtidos em espécies minerais da fração argila dos solos1. 

Amostra2 Ox Ct/Gb 2:1 Resd MPFI3 

 ................................................................................ mg kg-1 ................................................................................. 

1  (controle) 9 130 1048 1488 2536 

2  (controle) 9 169 1245 1494 2739 

3  (80res) 9 154 1430 1490 2920 

4  (80res) 8 160 1484 1511 2995 

5  (160res) 8 131 1518 1501 3019 

6  (160res) 8 149 1631 1521 3152 

7  (80acu) 7 145 1493 1499 2992 

8  (80acu) 8 142 1505 1522 3027 

9  (160acu) 7 145 1652 1504 3156 

10  (160acu) 8 154 1680 1533 3213 

11  (mata) 7 147 1631 1540 3171 

12  (mata) 8 146 1609 1544 3153 
1Óxidos de ferro (Ox); caulinita e gibssita (Ct/Gb); minerais 2:1 (2:1); fração residual (Resd) - teores de K calculados com base 

na liberação do nutriente pela ação de cada tratamento na amostra concentrada pela extração anterior. 2Amostras ímpares e 

pares se referem às camadas de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente, que permaneceram em efeito residual (res) ou iniciaram 

o efeito acumulativo de adubação potássica (acu) em 2015. 3MPFI - Minerais Primários Facilmente Intemperizáveis, representa 

o somatório de 2:1 e Resd. 
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Tabela 9. Porcentagem da reserva total de K da fração argila do solo associada a espécies minerais1. 

Amostra K total Ox Ct/Gb 2:1 Resd 

   (mg kg-1) ..................................................................... % ..................................................................... 

1  (controle) 462 1 40 15 40 

2  (controle) 455 1 45 15 36 

3  (80res) 494 1 44 21 34 

4  (80res) 503 1 41 17 42 

5  (160res) 556 1 38 21 38 

6  (160res) 553 1 40 19 36 

7  (80acu) 570 1 41 21 32 

8  (80acu) 549 1 38 19 37 

9  (160acu) 682 1 40 22 33 

10  (160acu) 630 1 41 21 33 

11  (mata) 570 1 41 24 30 

12  (mata) 569 1 42 25 28 
1Óxidos de ferro (Ox); caulinita e gibssita (Ct/Gb); minerais 2:1 (2:1); fração residual (Resd) – cálculo das porcentagens: 
[(quantidade da fração mineral (g kg-1)*teor total de K na fração espefícica (mg kg-1))/10000]. 2Amostras ímpares e pares se 

referam às camadas de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente, que permaneceram em efeito residual (res) ou iniciaram o efeito 

acumulativo de adubação potássica (acu) em 2015. 

 

Resultados semelhantes foram obtidos por Martins et al. (2004) em vários solos paranaenses, sendo que 

num Latossolo Vermelho com 780 g kg-1 de argila os autores quantificaram liberação de até 3.173 mg kg-1 de K 

no tratamento com NaHSO4, e reserva total do nutriente de 4.276 mg kg-1, obtida pela extração com HF.  

Era esperada ou ausência de liberação ou quantidades irrisórias de K pelo DCB, devido a pequena 

probabilidade de associação do cátion com óxidos de Fe de maior cristalinidade (Tabela 8). No entanto, o 

comportamento pode ser atribuído à dissolução de aluminossilicatos no processo, como observado por Curi (1983) 

e Melo et al. (2002), ou mesmo partículas de mica, como relatado por Jackson et al. (1986) em solos 

estadunidenses, e Barbosa et al. (1991) em Latossolos do grupo bambuí, Minas Gerais. 

A abundância de caulinita nas frações argila dos solos foi confirmada pela grande redução em massa 

(640 g kg-1 em média) verificada durante a extração sequencial de minerais (Tabela 7). Estes teores são próximos 

aos encontrados por Melo et al. (2003) em Latossolos Vermelhos distróférricos, oriundos da Formação Serra Geral, 

e concordantes com as reflexões de caulinita e gibssita na fração argila (Figura 18). Esses minerais mostraram 

pouca associação com K (Tabela 8), com teor médio de 148 mg kg-1 K e pouca variação entre as amostras. A 

quantidade de K associado a minerais como a caulinita é irrisória em solos muito intemperizados (UDO, 1978). 

No entanto, a liberação de K associado a caulinita (tratamento com NaOH 5 mol L-1) foi significativa tendo em 

vista a elevada quantidade do mineral na fração argila do solo (Tabela 9). 

O grau de cristalinidade da caulinita tende a ser baixo em solos tropicais muito intemperizados 

(HUGHES; BROWN, 1979; SINGH; GILKES, 1992; TRAKOONYINGCHAROEN et al., 2006). Essa reduzida 

cristalinidade pode ser estar relacionada com a presença de Fe ou interestratificados no filossilicato, o que reduz 

sua área superficial (BRINDLEY et al., 1986). Schultz et al., (1971); Melo et al., (2002); Darunsontaya et al., 

(2010) demonstram a ocorrência de K associado a caulinitas pouco cristalinas, formadas em solos muitos 

intemperizados. A liberação de K pode ser atribuída à ocorrência de camadas residuais de mica oclusas no interior 

da estrutura cristalina do mineral (LEE et al., 1975; SINGH; GILKES, 1992), ou mesmo à presença de 

interestratificações com mineirais 2:1 (DELUCA; SLAUGHTER, 1985; TRAKOONYINGCHAROEN et al., 

2006). Resultados semelhantes foram relatados por Darunsontaya et al. (2010), que avaliaram a cristalinidade e a 
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presença de K em cristais de caulinita oriundos de Latossolos tailandeses derivados de rochas basálticas, em 

comparação com solos derivados de rochas clásticas. Segundos Darunsontaya et al. (2010), a fração argila de 

determinados Latossolos apresentou interestratificações de ilita associada à caulinita com baixos teores de K, não 

detectados por DRX. 

A identificação da caulinita em difratogramas de raios-X geralmente é feita pela distância basal 

referente ao plano 00l, que costuma ser igual a 0,715 nm (BRINDLEY; BROWN, 1980). No entanto, reflexões 

entre 0,720-0,750 geralmente são associadas com a presença de caulinita. Essa variação pode ocorrer devido à 

variação no número de planos ordenados sobrepostos (MOORE; REYNOLDS, 1997), ou mais comumente, devido 

a presença de interestratificatos 2:1 na caulinita. A formação destes interestratificados pode ocorrer de diversas 

formas e se dá durante a pedogênese, na qual processos de evolução e transformação mineralógica incompletos 

permitem a coexistência da mesma camada de minerais expasíveis e não-expansíveis (WILSON, 1999). 

A hipótese de que a caulinita pode estar associada a minerais 2:1 é reforçada por algumas das reflexões 

de caulinita encontradas entre 0,720-0,730 nm neste estudo (Figuras 19; 20). Bortoluzzi et al. (2005) indentificaram 

interestratificados caulinita-esmectita nestas reflexões, na fração argila de um Argissolo. Melo et al. (2001; 2002) 

trabalharam com a fração argila de solos cauliníticos, constataram liberação de K da caulinita e concluíram que as 

menores partículas de caulinita apresentaram menor temperatura de desidroxilação, cristalinidade, e maiores teores 

de K. Righi et al. (1999) também constataram a presença de interestratificados caulinita-vermiculita em solos 

italianos originados de basalto, sendo sua formação atribuída ao relevo da área estudada e a condição de drenagem 

interna.  

A formação de sodalita [Na4(SiAlO4)3Cl] (d: 0,628; 0,362 nm – cod amcsd: 0003407) após o tratamento 

com NaOH 5 mol L-1 ocorreu como esperado. Este mineral foi formado provavelmente pela condição alcalina no 

meio e excesso de Na. A lavagem do material residual com HCl 0,5 mol L-1 possibilita a remoção total do artefato 

(NORRISH; TAYLOR, 1961; JACKSON et al., 1986, com adaptações). No entanto, o uso de 180 mL na lavagem 

promoveu perda acentuada de massa, o que impossibilitou o prosseguimento da extração sequencial, para a qual 

era necessário no mínimo 0,4 g de material. Com isso, foram empregados 90 mL de HCl 0,5 mol L-1 (duas lavagens 

de 45 mL), e a massa obtida foi suficiente para a continuidade do procedimento. No entanto, a menor quantidade 

de ácido clorídrico utilizada não removeu completamente a sodalita formada. De qualquer forma, sua presença nos 

difratogramas de raios-X não interfere no estudo das espécies minerais da fração argila associadas ao K, e assim 

técnicas de difração diferencial não foram utilizadas a fim de retirar os reflexos no mineral sódico. 

O cultivo pode ter influenciado a presença de reflexões de minerais micáceos (d: 1,00 nm), que podem 

ou não estar interestratificados, observada nas camadas de 0,2-0,4 m de algumas das amostras. Nas menores doses 

de KCl utilizadas e durante os períodos com efeito residual, a interação das raízes com o solo na camada de 0,0-

0,2 m pode ter acelerado a liberação de K em formas associadas a minerais micáceos e outros minerais 2:1. Com 

a maior liberação de K, necessária para equilibrar o poder tampão do elemento no solo, a degradação destes 

minerais 2:1 pode ter sido acelerada, o que reduziu suas quantidades e cristalinidades a ponto de não serem mais 

identificados por DRX convencional. A baixa concentração do mineral, a presença de partículas pequenas e 

intemperizadas ou a presença de camadas expandidas no interior do mineral podem ter interferido no aparecimento 

de reflexões de mica por DRX, como observado por Fanning et al. (1989). 

Um indicador de que o manejo pode ter interferido nos minerais 2:1 da fração argila é a menor 

quantidade de K na extração de minerais 2:1 com NaHSO4 nas amostras de argila do tratamento controle em 
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relação as demais amostras analisadas (Tabela 8). Isso sugere que a liberação de K da fase mineral esteve mais 

relacionada com estes minerais 2:1 do que com caulinitas e possíveis feldspatos, sendo que nas extrações desses 

últimos não houve grande variação entres os teores de K associados aos minerais. Paola et al. (2015) estudaram a 

liberação de K em camadas de ilita da fração argila de solos da região de Campanha, Itália, e concluíram que 

alterações do mineral decorrentes da extração pelas raízes de milho podem ocorrer no período de uma safra. Paola 

et al. (2015) também relataram que a fertilização potássica não influenciou a composição ou estrutura dos minerais 

2:1 no período de uma safra, sendo que a maior parte dos íons K adicionados ao sistema foram rapidamente 

absorvidos pelas plantas. Resultados da alteração da mineralogia da fração devido à absorção pelas plantas foram 

observados em condições de laboratório (NOROUZI; KHADEMI, 2010) e de campo (CALVARUSO et al., 2009), 

geralmente em solo rizosférico (BOURBIA et al., 2013; KHORMALI et al., 2015). 

A ausência de picos em 1,00 nm nas amostras do tratamento controle corrobora a hipótese de que a 

acentuada depleção de formas de K pelo efeito residual acelerou a degradação de minerais micáceos. No entanto, 

a ausência de picos em 1,00 nm na amostra da mata nativa leva a hipótese de que podem existir diferenças entre 

os materiais de origem do solo da mata nativa e da área experimental. Uma possível explicação para a reflexão em 

1,00 nm no solo da área experimental é a presença de amígdalas contendo sericita (variedade de muscovita), 

originada por alterações hidrotermais. Esses minerais na rocha, junto à presença de agregados intersticiais com 

feldspatos potássicos e sódicos contendo potássio, mesmo em pequenas quantidades, podem explicar a presença 

do mineral no solo. Apesar de os solos da área experimental e da mata nativa estarem em altitudes próximas (597 

e 590 m, respectivamente), os posicionamentos no relevo que influenciam a geoquímica e formação de minerais 

no solo, bem como as condições de coleta e procedimentos analíticos, podem estar relacionados com a presença 

ou com a ausência das reflexões em 1,00 nm encontradas na fração argila. 

Não foram mais observadas reflexões em 1,00 nm após o tratamento com NaHSO4, o que indica a 

remoção dos prováveis minerais micáceos, bem como redução da intensidade e da largura à meia altura das 

reflexões em 1,40 nm, o que denota remoção parcial dos minerais 2:1HE (Figura 19; 20). Foi identificado um 

artefato de Si e S em algumas das lâminas orientadas com argila após a extração com NaHSO4. O precipitado 

apresentou baixíssima cristalinidade, confirmado pela ampla largura à meia altura de sua reflexão. Melo et al. 

(2003) observaram a formação do mesmo artefato e relataram que sua presença dificultou a identificação de 

reflexos de minerais micáceos que resistiram ao tratamento com NaHSO4. Como seus reflexos ocorrem entre 20-

27 º2θ, a presença do artefato não foi contemplada nas Figuras 19 e 20. Além de reflexos mal definidos de minerais 

2:1HE, foram identificados reflexos de anatásio (d: 0,350 nm) após o tratamento com NaHSO4, esperados devido 

à elevada resistência desse mineral. Melo et al. (2003) também constaram a presença de anatásio e outros minerais 

de titânio no resíduo da extração com NaHSO4 em solos argilosos cauliníticos. Silva Filho, (1978) e Melo et al., 

(2003) também identifiram minerais micáceos na fração argila de solos derivados de basalto.  

A pequena variação entre os teores de K extraídos após digestão fluorídrica (Tabela 8) provavelmente 

esteve relacionada com a alta resistência dos minerais contendo K que resistiram ao tratamento com NaHSO4. 

Como os feldspatos não são afetados por esse tratamento, presume-se que a maior parte dos teores de K extraídos 

com HF após o emprego de NaHSO4 estejam associados a fedspatos. No entanto, foram observados reflexos do 

mineral 2:1HE após o tratamento com NaHSO4, o que indica que parte do K liberado durante a extração fluorídrica 

estava associado a minerais 2:1HE, de modo a superestimar as concentrações de Feldspato-K calculadas na Tabela 
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7. Além disso, a contribuição em massa da fração extraída com HF não chega a 6%, e nesta massa estão 

contemplados minerais como o anatásio, que não possuem K vinculado à estrututa cristalina. 

 

4.4. Reserva mineral de K e formas menos disponíveis 

O solo possui baixa reserva natural de K, devido ao seu material de origem e avançado grau de 

intemperização. A pouca expressão de minerais fontes de K na composição mineralógica das frações do solo 

também corrobora os baixos teores totais do elemento. A pequena variação entre os teores totais de K nas frações 

do solo das 12 amostras selecionadas (Tabela 10) está atrelada com a homogeneidade das propriedades químicas 

e mineralógicas, uma vez que a reserva de K se mantem essencialmente associada a formas minerais (PASRICHA, 

2002). 

 

Tabela 10. Teores totais de K nas frações de amostras de terra. 

Amostra1 Areia Silte Argila 

 ........................................................................... mg kg-1 ........................................................................... 

1  (controle) 177 785 462 

2  (controle) 190 809 455 

3  (80res) 179 850 494 

4  (80res) 193 792 503 

5  (160res) 166 889 556 

6  (160res) 194 769 553 

7  (80acu) 173 868 570 

8  (80acu) 184 836 549 

9  (160acu) 169 872 682 

10  (160acu) 179 755 630 

11  (mata) 261 880 570 

12  (mata) 168 873 569 
1Amostras ímpares e pares se referam às camadas de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m, respectivamente, que permaneceram em efeito residual 

(res) ou iniciaram o efeito acumulativo de adubação potássica (acu) em 2015. 

 

A fração areia apresentou os menores teores do nutriente, provavelmente devido à sua constituição 

mineralógica essencialmente quartzosa, que abriga minerais estáveis com poucos teores de K. Teores semelhantes 

foram obtidos por Melo et al. (2000) em Latossolos Vermelhos com predomínio de quartzo e traços de hematita 

na fração areia. Melo et al. (2000) atribuíram o pouco da reserva encontrada a agregados de caulinita ou de ferro 

e silício unidos a íons de alumínio, identificados por microssonda de dispersão de raios-X. Outra provável hipótese 

para explicar os teores de K na fração areia é a presença de agregados de silte e/ou argila que podem ter 

permanecido na fração mais grossa durante a separação. Todavia, devido à elevada estabilidade dos minerais que 

compõe a fração areia, a liberação de K estrutural desta fração deve ser restrita e praticamente inutilizada pelas 

plantas, mesmo ao longo de vários anos de cultivo. 

Em média, os teores totais de K nas frações argila e areia corresponderam a 67 e 22% dos teores obtidos 

na fração silte, respectivamente (Tabela 10), independentemente da camada amostrada. A maior reserva de K na 

fração silte pode estar associada à presença de minerais micáceos e minerais 2:1HE em maior quantidade. As 

maiores quantidades absolutas de K na fração silte em relação as frações argila e areia em Latossolos Vermelhos 

foram verificadas por diversos autores (RICCI et al., 1989; SILVA et al., 1995; MELO et al., 2003).  
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Mesmo sendo identificados apenas reflexos basais difusos, principalmente em função das elevadas 

intensidades de reflexos de quartzo nesta fração (Figura 17), o estudo detalhado da contribuição em reserva 

potássica de espécies minerais na fração silte poderia elucidar quais espécies minerais contribuem em maiores 

proporções para a reserva de K. Nesse caso, é indicado o método de extrações sequenciais de minerais proposto 

por Melo et al. (2000), especialmente para a fração silte. Embora o silte tenha apresentado os maiores teores 

absolutos de K total, a fração argila passou a representar a fração com maior reserva de K quando se estabeleceu 

a participação relativa de cada fração do solo (Figura 21). 

Melo et al. (2000) também não identificaram reflexos definidos de minerais micáceos por DRX na 

fração silte de solos cauliníticos muito intemperizados. No entanto, os autores observaram liberação de K nos 

tratamentos sequenciais de remoção de espécies minerais desta fração, principalmente após o uso de NaHSO4 e 

HF, o que leva a crer que a maior parte da reserva potássica nesta fração pode estar contida em formas estruturais 

do cátion. Em muitas das amostras, apenas a microscopia eletrônica de varredura foi capaz de identificar a presença 

de minerais fontes de K na fração silte (MELO et al., 2000). Silva et al. (1995) identificaram minerais micáceos 

na fração silte do mesmo Latossolo utilizado no presente estudo. Segundo Silva et al. (1995), a presença de 

minerais 2:1HE era suficientemente alta na fração argila, permitindo sua identifação, já na fração silte, foram 

verificados reflexos basais de micas, e a quase ausência de minerais 2:1HE.  

 

 

Figura 21. Teores absolutos (a; c) e relativos (b; d) de potássio total (EPA3052), nas frações areia, silte e argila das camadas 
0,0-0,2 e 0,2-0,4 m em solo da área experimental (a; b) e da mata nativa (c; d). 
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As distribuições percentuais médias de K total foram 65% na argila, 33% no silte e 2% na areia na 

camada de 0,0-0,4 m em amostras de solo da área experimental. Por outro lado, foram 61% na argila, 36% no silte 

e 3% na areia em amostras de solo de mata nativa (Figura 21). A resistência dos minerais e o grau de intemperismo 

sofrido são os principais fatores que determinam quais minerais se concentram nas frações do solo (JACKSON; 

SHERMAN, 1953). Neste sentido, tanto o conhecimento da distribuição das frações granulométricas do solo, 

quanto a composição mineralógica, são cruciais para predição da reserva e possiblidade de liberação de K 

(MENGEL; KIRKBY, 1972).  

A predominância da fração argila em Latossolos é comum (GHIDIN, et al. 2006 e SCHAEFER et al., 

2008). Na fração argila, a reserva de K esteve associada principalmente à caulinita, traços de minerais 2:1, minerais 

2:1HE e possivelmente feldspatos potássicos (Tabela 9). A caulinita, apesar de estabelecer pouca associação com 

K, foi representativa em termos de reserva devido à sua abundância na fração argila. Outras espécies minerais 

como filossilicatos 2:1HE, ou micas, mesmo não identificadas em todas as amostras representativas, também 

contribuiram para a reserva de K na fração argila, como verificado pelos teores do cátion nos extratos (Tabela 8). 

A presença de minerais 2:1HE é relatada por diversos autores que estudaram Latossolos brasileiros 

ácidos altamente intemperizados (TIÊ-BI-YOUAN et al., 1983; ANTONELLO, 1984; KER, 1995; GHIDIN et al., 

2006). A presença de polímeros hidróxi [Al6(OH)15]
3+ além de estabilizar minerais 2:1 termodinamicamente 

instáveis nas condições do meio, também altera a dinâmica de potássio e atributos químicos como a CTC do solo 

(MEUNIER, 2007). O alto grau de polimerização torna o mineral 2:1HE mais resistente do que a caulinita em 

certas situações (KARATHANASIS, 1988). A reserva de K em minerais 2:1HE pode se apresentar em camadas 

oclusas de mica, com K retido nos poros ditrigonais e periodicidade insuficiente para serem detectadas por DRX 

(HARRIS; HOLLIEN, 1988). Os teores de K nas partículas são geralmente muito baixos em caulinitas, no entanto, 

partículas menores e pseudomorfas tendem a apresentar teores significativos (PIRES et al., 2007). A associação 

do K ao filossilicato 1:1 pode ocorrer devido a oclusões de mica em sua estrutura (LEE; JACKSON, 1973), a 

cargas negativas residuais herdadas de caulinitas provenientes de biotitas (LEE et al., 1975) ou camadas de 

muscovita (SINGH; GILKES, 1992).  

A reaplicação de K em 2015 não aumentou os teores totais do nutriente, que em média se mantiveram 

em 781 mg kg-1 de K em toda a área experimental, semelhante ao teor de 803 mg kg-1 obtido em solo de mata 

nativa, e aos teores obtidos por diversos autores em Latossolos Vermelhos (MARTINS et al., 2004; 

SRIRIVASARAO et al., 2007; STEINER, 2010). A ausência de incremento nos teores totais a partir da dose 

residual de 120 kg ha-1 K2O pode ser explicada a partir da maior produtividade das culturas nas áreas onde se 

aplicaram as maiores doses de K, que consequentemente gerou maior exportação do nutriente ou pela improvável 

possibilidade de formação de minerais potássicos a partir de fontes adicionadas ao solo (RAIJ, 2011). 

Kaminski et al. (2007) observaram redução dos teores totais de K na ordem de 160 mg kg-1, em função 

da ausência de adubação potássica ao longo de dez anos de cultivo a campo num Argissolo Vermelho distrófico 

com 1.189 mg kg-1 de K total (extração com HF). Kaminski et al. (2007), constataram redução de até 50% nos 

teores não trocáveis de K (extraídos com HNO3 1 mo L-1) em cinco cultivos sucessivos sob efeito residual de 

adubação potássica. 

Os menores teores totais de K nas parcelas que se mantiveram em efeito residual desde o início do 

experimento e nas que receberam baixas doses no nutriente em ciclos acumulativos provavelmente estiveram 

relacionados com a redução de minerais 2:1 nas frações mais finas do solo (Figura 22). A liberação de K e a 
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desestruturação de minerais contendo o nutriente provavelmente estão relacionadas com a maior exaustão de 

formas trocáveis e não trocáveis de K ao longo de anos de cultivo. A liberação de K total provavelmente esteve 

atrelada à presença de minerais micáceos presentes na fração argila de Latossolos, mesmo não detectados por DRX 

devido a fatores com baixo grau de cristalinidade, tamanho reduzido e pouca quantidade (Melo et al., 2002). 

Em comparação com teores nas amostras de terra de mata nativa, o uso do solo para atividade agrícola 

reduziu os teores naturais de reserva do nutriente na camada de 0,0-0,2 m, apenas onde as adubações potássicas 

em ciclos acumulativos foram iguais ou menores do que 80 kg ha-1 K2O. Já doses iguais ou maiores do que 120 

kg ha-1 K2O promoveram a manutenção das reservas na mesma camada ao longo do tempo (Figura 22). Por isso 

foram divididos dois grupos de doses históricas de K, independentemente da reaplicação do fertilizante potássico 

em 2015, para o estudo das correlações entre teores de K relacionados com as plantas de soja e as formas extraídas 

do solo (APÊNDICE C5). No estudo, o grupo com as menores doses de KCl contiveram amostras do tratamento 

controle e das doses de 40 e 80 kg ha-1 K2O, enquanto o outro grupo foi composto pelas amostras com as maiores 

doses (120, 160 e 200 kg ha-1 K2O). 

Foi observada redução dos teores não trocáveis nas menores doses residuais do nutriente 

independentemente do método de determinação dos teores trocáveis de K. A reaplicação de KCl em 2015 não 

aumentou os teores não trocáveis de K, que permaneceram iguais aos teores obtidos nas parcelas que 

permaneceram em efeito residual de K (Figura 22). A redução de formas não trocáveis possivelmente esteve 

associada com a menor quantidade de K+ em solução nas parcelas com histórico de adubação com baixas doses 

ou ausência total de adição do nutriente (controle). A contínua extração dos cultivos reduziu os teores de formas 

mais disponíveis de K, adsorvidos com baixa energia de ligação nos sítios de troca. Com isso, ocorreu liberação 

de formas de K retidas com mais energia a minerais de argila do solo, para que fosse estabelecido o equilíbrio 

químico do cátion (GOMMERS et al. 2005; SIMONSSON et al. 2007). 

A remoção de K associado mais fortemente à fase mineral é baseada num forte gradiente gerado no 

microambiente rizosférico, necessário para o abastecimento nutricional das plantas (NACHTIGALL; VAHL, 

1991; RAHEB; HEIDARI, 2012; PAOLA et al., 2016). Para isso, tanto ácidos orgânicos liberados pelas raízes, 

quanto a própria extrusão de prótons para a absorção de cátions, aceleram a liberação de formas não trocáveis de 

K (MELO et al., 2005). Nessas situações, a reserva mineral de K pode ser reduzida, principalmente em função da 

depleção de formas não trocáveis (BORTOLUZZI, et al. 2005). Rosolem et al. (1988) verificaram liberação de 

formas não trocáveis de K de um Latossolo cultivado com soja apenas quando os teores trocáveis foram inferiores 

a 60 mg kg-1.  

Nas camadas de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m em solo de mata nativa, foram encontrados 72 e 22 mg kg-1 de K 

quando a subtração dos teores extraídos por HNO3 1 mol L-1 foi feita pelos teores obtidos pela resina de troca 

iônca, e 73 e 35 mg kg-1 quando a subtração foi feita pelos teores obtidos por Mehlich-1. A ausência de manutenção 

dos teores não trocáveis do solo da área experimental em relação ao solo da mata pode ser explicada pelo efeito 

residual na área durante 2008-2015. Assim, fica evidente que o cultivo em baixas doses exauriu formas não 

trocáveis de K de maneira mais acentuada do que nos tratamentos com as maiores doses, principalmente em 

superfície (0,0-0,2 m).  

Nas maiores doses de KCl (120, 160 e 200 kg ha-1 K2O) foi observado maior número de correlações 

positivas significativas entre as quantidades de K extraídas por extratores de teores trocáveis e extratores de teores 

não trocáveis de K, em relação ao controle e as menores doses (40 e 80 kg ha-1 K2O). Com aumento da concentração 
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de HNO3 empregado na extração de formas não trocáveis de K houve extração de maiores quantidades do nutriente 

do solo. Quando a subtração dos teores extraídos por HNO3 foi feita em relação aos teores extraídos com a resina 

de troca iônica, não foi possível identificar formas não trocáveis nas concentrações de HNO3 de 0,25 e por vezes 

0,50 mol L-1(Figura 22). Esse comportamento esteve relacionado com o maior poder de extração da resina de troca 

iônica em relação ao Mehlich-1 nas condições avaliadas. Como não foi empregado um extrator de referência, não 

se pode afirmar que a resina trocadora de íons foi capaz de acessar formas não trocáveis de K, porém mais 

disponíveis, ou se o duplo ácido Mehlich-1 não extraiu todas as formas trocáveis do cátion.  

A menor quantidade de formas não trocáveis nas parcelas com histórico de adubação das menores doses 

também foi verificada por Silva et al. (1995), no mesmo experimento. No entanto, ao longo dos dez primeiros anos 

de cultivo (sendo os cinco primeiros anos em efeito acumulativo do nutriente e os cinco últimos em efeito residual), 

mesmo as parcelas que recebiam as maiores doses de K manifestaram contribuição de até 80 mg kg-1 de K oriundo 

de formas não trocáveis, com base no balanço do nutriente no sistema (SILVA et al., 1995). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Rosolem et al. (2012) num Latossolo Vermelho, no qual as formas não 

trocáveis foram as principais fontes de K para as plantas e as doses residuais de KCl aumentaram as quantidades 

de K acumuladas nas plantas. 

O maior número de correlações positivas significativas entre os teores não trocáveis e os teores 

absorvivos (extração) pela soja nas maiores doses residuais de fertilizante potássico (APÊNDICE C5), foi 

observado nas concentrações de HNO3 de 2 e 4 mol L-1, que manifestaram os coeficientes mais elevados 

independentemente se a subtração dos teores extraídos com ácido nítrico foi feita pelos teores extraídos por 

Mehlich-1 ou por resina de troca iônica. Este comportamento, inverso ao esperado, pode ser justificado pelo maior 

crescimento das plantas em condições de maior biodisponibilidade de K. A carência de K nas menores doses 

residuais pode ter limitado o potencial de extração das plantas, pelo menor desenvolvimento de raízes e acúmulo 

de massa seca, que por ser menor, impediu as plantas de manifestarem consumo de luxo.  
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Figura 22. Teores médios de K total (extraído com HNO3 + HF) e K não trocável (extraído com cinco concentrações de HNO3: 

0,25; 0,50; 1,00; 2,00 e 4,00 mol L-1) na TFSE em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente: (- 

K1) sem aplicação, com coleta em julho de 2015 (a, b); (- K2) sem aplicação, com coleta em dezembro de 2015 (c, d); (+ K) 

com aplicação, com coleta em dezembro de 2015 (e, f). 
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As plantas bem desenvolvidas, que manifestaram elevada produção de massa seca, provavelmente se 

nutriram com formas não trocáveis em maiores proporções quando comparadas às plantas onde foi observada 

deficiência visual do nutriente (controle, 40 e 80 kg ha-1 – APÊNDICE C2). Além disso, a depleção prévia de 

formas não trocáveis nas menores residuais, devido aos 13 cultivos realizados em efeito residual durante 2008-

2015, provavelmente reduziu a biodisponibilidade de formas não trocáveis do nutriente. 

Os menores coeficientes de correlação entre os teores trocáveis (Mehlich-1 e resina) e os teores 

extraídos pelas plantas ou contidos em tecidos vegetais, nas menores doses residuais, contradizem a hipótese de 

que formas não trocáveis poderiam contribuir de modo mais acentuado em parcelas onde as reservas de K 

estivessem mais exauridas (APÊNDICE C5). Portanto, é possível inferir que as reservas não trocáveis de K no 

solo não foram altas o suficiente para sustentarem cultivos em efeito residual. Nesse caso, a manutenção dos teores 

não trocáveis de K no solo e a grande capacidade de cultivares de soja em utilizar formas não trocáveis de K 

(Rosolem et al., 1988; 1993 e 2012) devem ser considerados durante o cálculo da adubação potássica a ser 

empregada. 

Steiner et al. (2015) observaram redução de 201 kg ha-1 de K não trocável num Latossolo Vermelho 

distroférrico com 680 g kg-1 de argila, ao longo de 12 anos em efeito residual, seguida de reduções de 182 e 70 kg 

ha-1 de K não trocável, com doses anuais de 30 e 60 kg ha-1 ano-1, ao longo dos doze anos. Para Steiner et al. 

(2015), foram necessárias doses superiores a 90 kg ha-1 ano-1 K2O para que os teores não trocáveis não 

diminuíssem. 

A extração com HNO3 1 mol L-1 é o método mais rápido e simples para estimar a quantidade de formas 

não trocáveis de K no solo (MARTIN; SPARKS, 1983; NACHTIGALL; VAHL, 1991; MELO et al., 1995). O 

extrator provoca reações de troca com cátions e quando em concentrações elevadas, como 4 mol L-1, promove a 

dissolução de determinados minerais do solo por hidrólise, sem afetar minerais micáceos de frações grosseiras, 

como a areia (SIMARD et al., 1992; MELO, 1994). Portanto, os elevados teores de K extraídos com NaHSO4 em 

relação a extração com HNO3 4 mol L-1 podem ser um forte indicativo da presença de minerais micáceos na fração 

argila. 

Em solos muito intemperizados, a ausência ou a presença restrita de adubação potássica geralmente 

provocam a diminuição de teores disponíveis de K, resultando o declínio de formas não trocáveis, principalmente 

daquelas associadas a regiões externas (posições planares e de borda) da entrecamada 2:1 ou regiões de fraturas, 

extraídas nas menores concentrações de HNO3 fervente. Além disso, os solos tropicais úmidos apresentam maior 

sensibilidade a fertilização potássica durante os cultivos, em relação a solos situados em regiões de climas 

temperados. Alterações na dinâmica das formas de K, reserva mineral e atributos mineralógicos podem estar 

relacionadas com a adubação potássica (VELDE; PECK, 2002; PERNES-DEBUYSER et al., 2003; 

DARUNSONTAYA et al., 2012). Moterle et al. (2016) verificaram depleção de formas não trocáveis de K 

(tetrafenilborato de sódio) e transformação de ilita em vermiculita em amostras de um Argissolo sob efeito residual 

de adubação potássica. Moterle et al. (2016) concluíram que apesar das formas estruturais não terem diminuído 

drasticamente ao longo do período avaliado (1991-2006), o cultivo e a fertilização empregada no sistema alteram 

as formas do nutriente e o tipo de associação com a fase mineral, sendo que a partir de determinadas doses de K, 

a fertilização pode preservar formas menos disponíveis evitar alterações mineralógicas que venham a reduzir os 

teores de reserva do nutriente. 
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As produtividades médias históricas de soja, milho (2ª safra) e trigo no Paraná, baseadas nos últimos 

oito anos de medições, foram 3000, 4580 e 2470 kg ha-1 (CONAB, 2016). Essas espécies exportam em média 20, 

3,2 e 3,2 kg t-1 de K nos grãos (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2013). Nas sete safras de soja, duas safras de milho, e 

três safras de trigo durante os sete anos em efeito residual, a exportação média de K foi aproximadamente 474 kg 

ha-1, sendo 89% deste valor referente apenas à soja. Essa remoção de K do sistema supera a quantidade de formas 

trocáveis do nutriente determinadas em 2015, mesmo nas parcelas que recebiam as maiores doses residuais. 

Portanto, é plausível assumir que formas não trocáveis abasteceram o reservatório químico de formas trocáveis, 

necessário para o tamponamento de K no solo, sendo este efeito pronunciado até mesmo nas parcelas que 

receberam altas doses de KCl. 

 

4.5. Atributos Químicos e Extratores de teores trocáveis 

Não houve efeito dos tratamentos ou das épocas de coleta (p > 0,05) para os atributos químicos: pHCaCl2, 

carbono orgânico, P, Ca2+, Mg2+, Al3+, H+Al, CTC e V%, cujos respectivos valores médios foram: 4,3; 14,8 g kg-

1; 31,2 mg kg-1; 24,5; 11,7; 9,2; 66,0; 104,2 mmolc dm-3 e 37% para as amostras coletadas em julho de 2015, e 4,4; 

15,5 g kg-1; 30,2 mg kg-1; 23,3; 11,0; 9,0; 71,1; 107,6 mmolc dm-3 e 34% para as amostras coletadas em dezembro 

de 2015.  

De modo geral, o único atributo químico que sofre variações significativas com as doses de KCl é o K 

trocável, como verificado por Prado et al. (2004) num Latossolo Vermelho distrófico e Teixeira et al. (2001) num 

Latossolo Vermelho eutrófico, utilizando a resina de troca iônica como extratora dos teores disponíveis de K. 

Resultados similares foram encontrados por Araújo et al. (2012), num Latossolo Vermelho distrófico típico, no 

qual apenas os teores trocáveis de K (resina de troca iônica) foram influenciados pelas doses de KCl. No entanto, 

Moreira et al. (2015) cultivaram soja num Neossolo Quartzarênico com temperatura e grau de umidade do solo 

controlados, observaram diminuição dos teores de P e aumento da V%, com o aumento das doses de KCl. Segundo 

Moreira et al. (2015), os teores de P foram reduzidos devido ao incremento em produtividade e exportação de 

nutrientes da leguminosa, promovido pelas maiores doses de K, bem como, o aumento da substituição iônica de 

Al3+ e Mg2+ por K+ nos sítios eletronegativos do solo, que corroboraram a elevação da V%. 

Houve incremento linear dos teores trocáveis de K com a reaplicação do nutriente após sete anos em 

efeito residual, independentemente do extrator utilizado. Os teores trocáveis de K após a adubação foram maiores 

em comparação aos teores médios nas parcelas em julho de 2015 e nas subparcelas em dezembro de 2015, que 

permaneceram em efeito residual potássico (Figura 23). O incremento nos teores trocáveis de K nas parcelas e 

subparcelas em efeito residual foi quadrático quando se utilizou Mehlich-1 como extrator e linear quando se 

utilizou a resina de troca iônica. As quantidades médias de K trocável extraídas por Mehlich-1 foram 

respectivamente 47, 51, 58, 70, 83 e 86% das quantidades extraídas pela resina de troca iônica, no controle, e nas 

doses de 40, 80, 120, 160 e 200 kg ha-1 K2O, das amostras coletadas em dezembro de 2015. Medeiros et al. (2010) 

relataram o comportamento inverso, com a resina extraindo menores teores de K trocável em solos pouco 

desenvolvidos do estado da Paraíba, quando comparados com solos mais desenvolvidos. Medeiros et al. (2010) 

atribuíram este comportamento aos elevados teores de argila e de minerais do tipo 2:1 destes solos, que 

provavelmente possuíam maior reserva e teores não trocáveis de K. 



66 

 

 

 

Figura 23. Teores médios de K trocável extraídos por Mehlich-1 (a) e resina trocadora de íons (b) em função do efeito residual 

de doses de KCl em duas épocas de coleta e da reaplicação do nutriente: (+ K) com aplicação; (- K) sem aplicação. 

 

Os teores de K extraídos com a resina de troca iônica e com ácidos diluídos fornecem resultados 

semelhantes aos obtidos com o acetato de amônio em solos tropicais (Raij, 1991). Isso foi confirmado pela elevada 

correlação positiva (0,95**) que estes extratores apresentaram entre si. Contudo, foram verificadas maiores 

correlações entre teores trocáveis de K e teores extraídos pelas plantas com as menores doses do nutriente, nas 

quais os coeficientes observados para Mehlich-1 e resina foram 0,83** e 0,86**, respectivamente. Já para as 

maiores doses, foram observados 0,68** e 0,78**, respectivamente (APÊNDICE C5). Estes resultados podem ser 

explicados pela absorção de formas de K não acessíveis pelos extratores de teores trocáveis, principalmente nas 

maiores doses, em que foram observados coeficientes de correlação maiores e em maior número entre os teores de 

K extraídos com várias concentrações de HNO3 e os teores extraídos pelas plantas. 

Nas menores concentrações de K no solo, a resina conseguiu extrair teores trocáveis de K até duas vezes 

superiores em relação aos obtidos com Mehlich-1. Já nas maiores concentrações, as quantidades extraídas por 

Mehlich-1 foram apenas 15% menores em relação às quantidades extraídas pela resina de troca iônica. O 

mecanismo de extração de formas trocáveis da solução duplo-ácida Mehlich-1 baseia-se na dissolução de íons H+ 

e sua respectiva troca com íons K+ adsorvidos à superfície eletronegativa de partículas coloidas minerais ou 

orgânicas (SILVA et al., 2009). Já a resina de troca iônica extrai cátions do complexo sortivo devido a sua elevada 

CTC em relação ao solo. Com isso, é possível que nas condições de baixos teores disponíveis a resina trocadora 

de íons consiga extrair formas não acessadas pelo Mehlich-1 pelo contínuo gradiente de dessorção de K que é 

gerado a favor da resina devido a sua CTC. Além disso, mesmo que a resina e Mehlich-1 não possuam seletividade 

específica para o K, a CTC do solo, os cátions que ocupam o complexo de troca e a própria liberação potencial de 

H+ da solução duploácida para a solução do solo são fatores que interferem em sua capacidade de extração (Figura 

23). Portanto, embora a sensibilidade do extrator Mehlich-1 seja maior para teores trocáveis, é possível que os 

teores trocáveis extraídos sejam subestimados, principalmente quando a saturação por potássio em solos argilosos 

for baixa. 
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Os teores trocáveis de K em superfície (0,0-0,2 m) permaneceram maiores em relação aos teores em 

subsuperfície (0,2-0,4 m) – (Tabela 4). Este comportamento era esperado, tendo em vista a aplicação superficial, 

ausência de revolvimento do solo e manutenção de resíduos vegetais em superfície, práticas características do 

sistema de semeadura direta. Com isso, é formado um gradiente decrescente de matéria orgânica que eleva a 

capacidade de retenção de cátions, como o K+ (SILVA; MENDONÇA, 2007). Além disso, os ácidos orgânicos 

podem funcionar como ligantes, o que reduz perdas de K por lixiviação (ROSOLEM et al. 2006), e os ânions 

orgânicos, que geralmente se ligam a cátions polivalentes, migram para subsuperfície, aumentado a saturação de 

K na CTC em camadas superficiais (FRANCHINI et al. 1999). Maiores teores trocáveis de K em superfície 

também foram encontrados por Garcia et al. (2008), num Argissolo paulista, sendo atribuídos à capacidade de 

reciclagem e conversão pelas raízes de formas pouco disponíveis de K para formas bioacessíveis. 

Os menores teores trocáveis de Ca e de Mg observados com as doses residuais de KCl (Figura 24) 

estiveram relacionados com a saturação residual por K no complexo de troca, sendo que para Mg, a redução dos 

teores foi proporcionalmente maior (30% - comparando os teores médios no tratamento controle e na maior dose 

de KCl) em relação a redução dos teores de Ca (21%), com a aplicação do fertilizante potássico. O KCl apresenta 

solubilidade de 0,34 g mL-1 (SILVA; LOPES, 2011). Portanto, os 532 mm (532 L m2) de pluviosidade ocorrida 

entre a aplicação do fertilizante e a segunda coleta de solo (18/12/2015) foram suficientes para solubilizar as doses 

de KCl aplicadas, que no máximo estava presente na concentração de 20 g m2 (referentes à maior dose – 200 kg 

ha-1 K2O). 

O aumento de K+ em solução com a refertilização após sete anos em efeito residual provavelmente 

alterou o poder tampão de K, o que tem efeito direto na retenção eletrostática do íon a na absorção pelas raízes. É 

possível que maiores proporções de K disponibilizado via adubação tenham sido absorvidas pelas plantas nas 

menores doses de KCl empregadas, tendo em vista os baixos teores biodisponíveis e a baixa saturação por K, o 

que reduziu a ação de íons K+ na dessorção de Ca e de Mg trocáveis. Somado a isso, pelo fato de a saturação por 

K na CTC ser menor em relação às saturações por Ca e por Mg, seu efeito na mobilização destes cátions não foi 

tão acentuado com a reaplicação de KCl após sete anos em efeito residual. Os teores trocáveis de Mg foram 

reduzidos (p < 0,05) apenas após reaplicação de 40, 80 e 120 kg ha-1 K2O (Figura 24). A ausência de redução nos 

teores de Mg com as doses de 160 e 200 kg ha-1 K2O provavelmente esteve relacionada com os menores teores 

trocáveis de Ca e de Mg nas parcelas que recebiam as maiores doses de KCl. Nesta condição, além de as plantas 

terem absorvido quantidades superiores de K (Figura 24), o equilíbrio químico entre a fase sólida e solúvel não 

permitiu que mais íons bivalentes fossem trocados por íons K e migrassem para solução. 

A série preferencial de retenção de cátions nos solos varia em função das quantidades dos íons, das 

características iônicas, como valência, energia de hidratação e raio iônico hidratado (SPOSITO, 2004), além de 

características do solo, como mineralogia da fração argila (GOULDING, 1983). O raio iônico hidratado do Ca2+ é 

menor do que o do Mg2+, o que favorece a adsorção de Ca2+ ao complexo de troca e torna o Mg2+ mais susceptível 

a ser substituído por íons K+. Isso pode justificar a maior redução de teores trocáveis de Mg em relação aos teores 

trocáveis de Ca, com a reaplicação de potássio após o efeito residual (Figura 24), bem como reforça a importância 

de se considerar a interação K-Mg no manejo nutricional, haja vista a maior sensibilidade que o Mg apresentou à 

adição de K no solo. Alvarenga et al. (1988) também observaram aumento da relação Ca/Mg na camada de 0,0-

0,4 m de um Latossolo Vermelho distrófico muito argiloso, com aumento das doses de K até 480 kg/ha K2O. 
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Alvarenga et al. (1988) inferiram que a competição por sítios de troca foi maior entre K e Mg em relação a 

competição entre K e Ca, com tendência semelhante para amostras da camada 0,4-1,2 m. 

 

 

Figura 24. Teores trocáveis de Ca (a) e Mg (b) no solo em função do efeito residual de doses de KCl em duas épocas de coleta 
e da reaplicação do nutriente: (+ K) com aplicação; (- K) sem aplicação. 

 

As relações Ca+Mg/K diminuiram em função do aumento na ocupação por K no complexo de troca. A 

reaplicação do fertilizante potássico elevou os teores do nutriente, independentemente do extrator utilizado (Figura 

25). Os valores médios das relações (Ca+Mg)/K obtidos nas maiores doses de K foram 7,4 e 6,4, considerando os 

teores de K extraídos por Mehlich-1 e resina de troca iônica, respectivamente, sendo valores considerados baixos 

por Rosolem et al. (1992) e por Mascarenhas et al. (2000). Em ambos os trabalhos, os autores constataram maiores 

produtividades com relações entre 23 e 31. No entanto, apesar de ser constatada relação entre os valores de 

(Ca+Mg)/K e o equilíbrio nutricional de Ca, Mg e K em tecidos vegetais, a diminuição observada no solo não 

reduziu os teores de Ca e de Mg em trifólios para abaixo dos teores críticos de 7,3 e 3,6 g kg-1, propostos por 

Harger (2008), tampouco influenciou a produção de massa seca de partes aéreas ou as produtividades, que 

estiveram relacionadas com o teor de K no solo e suas formas. 
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Figura 25. Teores trocáveis de K obtidos por Mehlich-1 (a) e resina trocadora de íons (b), e relação (Ca+Mg)/K no solo em 

função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente: (+ K) com aplicação; (- K) sem aplicação. 

 

As equações não lineares de decaimento exponencial das relações (Ca+Mg)/K implicam uma forte 

relação das doses de K com a saturação por cátions de caráter básico no solo (Figura 25). Em termos de 

produtividade, relações (Ca+Mg)/K médias, com e sem reaplicação, foram 18 e 34, considerando Mehlich-1 como 

extratores e teores trocáveis, e 12 e 18, considerando a resina como extratora de teores trocáveis, respectivamente. 

Essas relações foram suficientes para atingir 90% da produtividade máxima. Oliveira et al. (2001) constataram 

que o desbalanço nutricional foi evidente quando os valores da relação (Ca+Mg)/K trocável no solo eram maiores 

que 30, pelas acentuadas reduções das relações foliares de Ca e Mg com o K para soja, em função da aplicação de 

K. De qualquer forma, as relações encontradas estãos próximas das relações ideais segundo Mascarenhas et al. 

(2000) e Rosolem et al. (1992), e a redução das relações Ca+Mg/K com as doses de KCl não influenciou as 

produtividades.  

As menores relações (Ca+Mg)/K quando se utilizou a resina de troca iônica como extrator de K trocável 

ocorreram devido às maiores quantidades de K extraídas. A reaplicação de KCl após o período residual, nas doses 

de 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 K2O, reduziu (p < 0,05) as relações (Ca+Mg)/K. Independentemente dos extratores 

de teores trocáveis de K, com a aplicação de fertilizante potássico após um período de sete anos em efeito residual, 

houve redução (p < 0,05) das relações (Ca+Mg)/K nas doses de 40, 80, 120 e 160 kg ha-1. Isso ocorreu devido a 

grande quantidade de K solúvel presente no solo após a adição e dissolução do KCl. Na dose de 200 kg ha-1, a 

ausência de diferença pode ser explicada pela elevada saturação por K que o solo apresentava, em virtude das 

doses históricas aplicadas, antes do início do período residual.  

 

4.6. Nutrição Potássica da Soja 

Com base em resultados coletados na estação meteorológica da Embrapa Soja durante a condução do 

experimento, a pluviosidade acumulada no período da safra correspondeu a 1006 mm. As temperaturas médias 
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mínimas e máximas foram 20,1 ºC e 29,3 ºC, respectivamente, suficientes para atender os requerimentos 

pluviométricos e térmicos da soja (FARIAS et al., 2007).  

A leguminosa apresentou bom desenvolvimento inicial de partes aéreas independentemente dos 

tratamentos. De maneira geral, não houve problemas com pragas, doenças e plantas invasoras durante o ciclo. No 

entanto, ao final da fase vegetativa surgiram sintomas de deficiência de K nos tratamentos com histórico de 

adubação inferior a 80 kg ha-1 K2O. Os sintomas foram mais graves nas subparcelas que permaneceram em efeito 

residual, sendo que as plantas afetadas apresentaram redução no porte, amarelecimento nos ápices dos limbos 

foliares, depois nas bordas, seguido de necrose na mesma ordem de progressão (APÊNDICE C2).  

Os sintomas foram destacados no terço superior da planta, ao contrário do que se encontra na literatura 

(MENGEL et al., 2001; EPSTEIN; BLOOM, 2004). Isto ocorreu devido ao fato de que o cultivar BRS1010 

apresenta ciclo indeterminado. Nesta condição, a gema terminal manteve-se ativa após a entrada da planta na fase 

reprodutiva, mesmo com vagens em desenvolvimento ou desenvolvidas nos terços médios e inferiores. Com a 

contínua formação de folhas novas, flores e vagens no terço superior, houve desequilíbrio na relação fonte/dreno, 

como citado por Malavolta (2006), em que o requerimento nutricional de órgãos reprodutivos foi priorizado, 

acarretando sintomas de deficiência em folhas novas.  

 

4.6.1. Trifólios 

Os teores de N, P, S, Zn, Mn, Fe e Cu em trifólios não diferiram com os tratamentos, sendo os teores 

médios, respectivamente: 55,5; 4,6; 2,4 g kg-1 e 42,2; 108,7; 137,5; 9,7 mg kg-1 de massa seca, que se mantiveram 

dentro ou acima da classe de teores considerada suficiente (HARGER, 2008). 

Ao contrário da soja, plantas que não são autossuficientes na absorção de N pela fixação biológica do 

nutriente podem ser mais sensíveis à variação nos teores foliares de N por conta do manejo nutricional. O K 

mantém relações de funcionalidade com o N durante processos como a fotossíntese, em que o cátion promove a 

entrada de H+ pela membrana dos tilacóides e estabiliza o pH transmembrana para biossíntese de ATP durante a 

fotofosforilação e fixação de CO2 (MARSCHNER, 2012), ou mesmo, durante a biossíntese proteica, na qual o K 

não apenas ativa a nitrato redutase, mas é fundamental para biossíntese desta enzima. Sua presença neste processo 

evita a formação excessiva de compostos nitrogenados solúveis (KOCH; MENGEL, 1974; PETTIGREW, 2008). 

A carência ou o excesso de potássio biodisponível também poderia influenciar indiretamente os teores 

de alguns nutrientes. Por exemplo, a absorção de fósforo poderia aumentar com a baixa biodisponibilidade de K, 

uma vez que menores teores de K trocável induzem a maior absorção de Mg, e este cátion atua como carregador 

de P. Este sinergismo ocorre pela ativação de ATPases da membrana, fundamentais para absorção de P 

(MALAVOLTA, 2006). A disponibilidade de K também poderia influenciar a absorção de elementos benéficos. 

Por exemplo, em solos com excesso de sais, os teores de Na costumam ser maiores em relação aos de K, o que faz 

as plantas absorverem K preferencialmente por sítios de alta afinidade, aumentando de maneira indireta a absorção 

de Na (WAKELL, 2013). 

Os teores de Ca e Mg em trifólios diminuíram com o aumento das doses residuais de K. Para Ca, a 

redução linear ocorreu independentemente da aplicação de K após sete anos em efeito residual. Já para Mg, além 

do efeito das doses residuais, a reaplicação de 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 K2O acentuou a redução (p < 0,05) dos 

teores de Mg em trifólios (Figura 26). 
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Figura 26. Concentrações de Ca (a) e Mg (b) em trifólios de soja em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação 

do nutriente após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

Quando em altas concentrações na solução do solo, o K+ pode inibir competitivamente a absorção de 

Ca2+ e de Mg2+ (EPSTEIN, 2004). A absorção preferencial de K+ ocorre pelo fato de o nutriente ser monovalente 

e possuir menor grau de hidratação (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2011), e disso resulta maior velocidade de 

absorção. Apesar de a relação entre Ca2+ e Mg2+ ser antagônica, o excesso de Mg2+ na rizosfera tem pouca 

influência na absorção de K+ (PRADO, 2008), o que acentua a importância da especificidade dos transportadores 

para absorção de cada cátion. 

A influência da reaplicação de K na redução não linear dos teores de Mg em trifólios, frente a redução 

linear observada para Ca, provavelmente esteve relacionada com seu maior efeito antagônico sobre o Mg, quando 

comparado com Ca (MARSCHNER, 2012). Os menores teores de Mg em relação ao Ca no solo e nos tecidos 

vegetais de plantas fazem com que o Mg seja afetado mais intensamente que o Ca quando existe excesso de K na 

solução do solo. Mesmo em efeito residual, doses elevadas como 200 kg ha-1 K2O mantiveram os teores trocáveis 

de K altos. Com isso, a reaplicação de KCl após sete anos não foi suficiente para aumentar a saturação por potássio 

a níveis que reduzissem de maneira significativa os teores trocáveis de Mg. Oliveira et al. (2001) também 

observaram que o aumento do K disponível no solo intensificou o efeito competitivo sobre a absorção de Ca e de 

Mg pela soja, sendo mais efetivo sobre o Mg. 

Além da diminuição da absorção de Ca2+ e Mg2+ pela competição com K+, menores teores destes cátions 

bivalentes em plantas bem nutridas em K podem ocorrer devido ao efeito de diluição provocado pelo maior 

crescimento de plantas (ROSOLEM, 2005). Nestas situações, a redução da concentração de Ca e de Mg nos tecidos 

geralmente não reduz a produtividade, exceto quando os teores de K forem excessivamente altos.  

A diminuição não linear dos teores de B em trifólios com o aumento das doses residuais de KCl (Figura 

27) ocorreu independentemente da reaplicação do fertilizante potássico. A interação entre boro e potássio nas 

plantas costuma ser sinérgica devido à participação mútua destes nutrientes em processos fisiológicos (RANADE-

MALVI, 2010). O B atua no crescimento de meristemas, biossíntese da hemicelulose e parede celular, 

funcionamento da membrana plasmática, metabolismo de carboidratos e mobilização de auxinas (TARIQ; MOTT, 

2007). O Ca atua na formação do pectato de cálcio, presente na lamela média, fundamental para formação e 
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estabilidade da parede celular, além da formação do tubo polínico e estabilização de membranas. Além disso, o 

Ca é fundamental para o equilíbrio das relações entre cátions e ânions no citoplasma, osmorregulação, extensão 

celular e sinalização biológica (MARSCHNER, 1995). Somado a isto, Ca e B estão geralmente localizados nos 

mesmo compartimentos celulares, desempenhando funções estruturais similares, como relatado por Bergmann 

(1992). Portanto, a redução nos teores de B pode ter ocorrido pela menor absorção de Ca2+, manifestada pelas 

plantas conduzidas com as maiores doses residuais de K, o que reduziu o requerimento por B. Outra hipótese é de 

que o aumento em biomassa promovido pelas maiores doses de K tenha diluído os teores de B na planta; além 

disso, a ausência de redução para outros nutrientes encontrados em quantidades sememelhantes em tecidos foliares 

pode ser explicada pela baixa mobilidade do B que não permitiu a redistribuição do nutriente para trifólios do terço 

superior. 

 

 

Figura 27. Concentrações de B em trifólios de soja em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente 
após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

Houve interação entre o efeito residual de doses de K e a reaplicação de KCl, para o teor de K em 

trifólios. As curvas de regressão não lineares mostram aumento nos teores de K em trifólios após reaplicação das 

doses de 80 e 120 kg ha-1 K2O. No entanto, não houve variação nos teores de K em trifólios quando o histórico de 

adubação era igual ou maior a 160 kg ha-1 K2O, e igual ou menor a 40 kg ha-1 K2O. O aumento da 

biodisponibilidade de K no solo promoveu incremento na absorção de K e aumento no teor do nutriente nos 

trifólios, de 9,1 g kg-1 (controle) até os valores máximos de 25,6 e 24,24 g kg-1 com e sem aplicação de fertilizante 

potássico. Essa mudança representa a transição de teores baixos para muito altos, para trifólios coletados sem 

pecíolo (HARGER, 2008). Teores entre 13 e 17 g kg-1 K em trifólios costumam estar relacionados com as maiores 

produtividades de grãos de soja (BORKERT et al., 1993). Na dose de 40 kg ha-1 K2O, provavelmente o incremento 

com a refertilização não foi suficiente para elevar a saturação por K no complexo de troca ao ponto de as plantas 

absorverem quantidades significativamente superiores ás das plantas que permaneceram em efeito residual. Nas 

doses iguais ou maiores a 160 kg ha-1 K2O, a elevada saturação por potássio residual na CTC do solo possibilitou 

o suprimento de K às plantas, tornando a reaplicação ineficiente para elevar os teores do nutriente em trifólios. 
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Figura 28. Concentrações de K em trifólios de soja em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente 

após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

Cultivares modernos de ciclo indeterminado e alto potencial produtivo possivelmente apresentam maior 

requerimento por potássio. Clover e Mallarino (2013) encontraram concentrações críticas (abaixo das quais já 

existe perda em produtividade) variando de 20 a 23 g kg-1 de K, para diversas amostras de tecido de soja coletadas 

no estado de Iowa. Mills e Jones (1996) verificaram que as maiores produtividades de soja eram obtidas com teores 

foliares de K entre 17 e 25 g kg-1, ao passo que para Sabbe et al. (2011), as maiores produtividades foram obtidas 

entre 15 e 22 g kg-1 K. Kuhihara et al. (2013) sugeriram teores de 15 a 17 g kg-1 de K para soja cultivada nos 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O requerimento nutricional de plantas de soja pode variar em 

função de fatores genéticos e climáticos, além do manejo empregado (MUNDSTOCK; THOMAS, 2005), o que 

dificulta a padronização da avaliação nutricional para a espécie. 

As plantas nutridas deficientemente com K apresentaram relações Ca/K, Mg/K e (Ca+Mg)/K maiores 

em comparação com as plantas que se desenvolveram com as maiores doses de residuais de KCl, 

independentemente da aplicação de fertilizante potássico (Figura 29). Segundo Mascarenhas et al. (2000), em 

condições ótimas de biodisponibilidade de K, a relação Ca+Mg/K varia de 1,1 a 1,4 em trifólios de soja. Portanto, 

nas condições com e sem aplicação de KCl, as doses que manifestaram as relações (Ca+Mg)/K consideradas 

adequadas variaram de 32 a 56 e 45 e 75 kg ha-1 K2O, respectivamente, bem abaixo das doses nas quais foram 

obtidas as maiores produtividades. As reduções nas relações (Ca+Mg)/K foram mais acentuadas até a dose residual 

de 120 kg ha-1 K2O, e a partir deste valor a reaplicação não exerceu influência tão marcante sobre essas relações, 

que atingiram seus mínimos de 0,52 e 0,59, na presença e na ausência de reaplicação de fertilizante potássico, 

respectivamente. O maior efeito antagônico do K sobre a absorção de Mg foi constatado pela tendência ao aumento 

da relação Ca/Mg, que variou de 1,6 a 1,9 em média, com o controle e a maior dose empregada, com tendência a 

estabilização em doses iguais e maiores a 80 kg ha-1 K2O.  
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Figura 29. Relações Ca/K, Mg/K, Ca+Mg/K e Ca/Mg em trifólios de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da 
reaplicação do nutriente após sete anos: (a) com reaplicação; (b) sem reaplicação. 

 

4.6.2. Partes aéreas 

Os teores de N, P, Ca, S, B e Cu não diferiram em partes aéreas com os tratamentos, sendo que os teores 

médios foram 24,4; 2,5; 7,8; 1,2 g kg-1 e 28,9; e 7,1 mg kg-1, respectivamente. Houve redução dos teores de Zn, 

Mn e Fe com a aplicação de fertilizante potássico, provavelmente devido ao efeito de diluição provocado pelo 

maior crescimento das plantas que receberam adubação potássica (Figura 30).  

 

 

 

Figura 30. Teores de Mn (a), Zn (b) e Fe (c) em partes aéreas de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da 
reaplicação do nutriente após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. Faixa ótima de teores segundo Harger 

(2008). 

 

Independentemente da reaplicação de KCl houve diminuição linear dos teores de Mg em partes aéreas 

com o aumento das doses residuais de K (Figura 31). Isso provavelmente ocorreu devido ao efeito antagônico que 

o K apresenta sobre o Mg. A aplicação de fertilizantes potássicos e calcários com baixos teores de MgO costuma 

induzir a deficiência de Mg em plantas cultivadas, que ocorre por inibição da absorção de Mg2+ e favorecimento 

da entrada de K+ ou de Ca2+ (MARSCHNER, 2012). Para soja, a presença de Mn2+ na rizosfera também pode 
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reduzir a absorção de Mg2+ pela competitividade por transportadores de membrana, sem prejudicar a absorção de 

K+ (HEENAN; CAMPBELL, 1981). No entanto, os teores biodisponíveis de Mn no solo não foram determinados, 

o que impossibilita afirmar que o Mn tenha interferido na absorção de Mg. A alta correlação negativa entre as 

quantidades de K acumulado e os teores de Mg em partes aéreas de soja é reflexo tanto da interação antagônica 

destes nutrientes quanto da diluição pelo maior crescimento das plantas cultivadas com as maiores doses residuais 

de K.  

 

 

Figura 31. Teores de Mg em partes aéreas de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente 

após sete anos: (+ K) com aplicação e (- K) sem aplicação (a); correlação entre o teor de Mg em partes aéreas e os teores de K 

acumulado em parte aéreas (b). 

 

O efeito residual das doses de K influenciou os teores do nutriente em partes aéreas da soja, 

independentemente da aplicação, sendo observado aumento crescente nos teores do nutriente com as doses. Houve 

diferenças na extração de K em função da reaplicação de KCl para doses iguais ou superiores a 80 kg ha-1 K2O 

(Figura 32). O incremento não linear com tendência ao máximo observado com a aplicação de KCl está relacionado 

com a biomassa seca produzida, que provavelmente atingiu valores próximos ao potencial genético do cultivar em 

campo convencional (sequeiro e espaçamento de 0,45 m entrelinhas). Em contrapartida, plantas que permaneceram 

em efeito residual manifestaram incremento linear para os teores de K extraídos devido às saturações crescentes 

por K que as maiores doses residuais deixaram na CTC do solo. No entanto, o teor de K biodisponível não foi 

suficiente para produção de elevadas quantidades de biomassa seca, mesmo na maior dose residual, o que justifica 

o comportamento linear no intervalo de doses residuais estudado.  
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Figura 32. Teores de K em partes aéreas de soja (a) e quantidades de K acumuladas em partes aéreas de soja (b), em função 

do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

Para o estudo de correlação entre teores de K extraídos pelas plantas e pelos extratores de formas do 

nutriente, foram tomadas médias (com e sem reaplicação de KCl após o efeito residual) das menores (controle, 40 

e 80 kg ha-1 K2O) e maiores (120, 160 e 200 kg ha-1 K2O) doses empregadas. Tanto para as menores quanto para 

as maiores doses foram obtidas altas correlações positivas entre os teores de K extraídos pelas plantas e os teores 

extraídos pelos extratores de teores trocáveis no nutriente no solo: Mehlich-1 (0,83** e 0,68**) e resina de troca 

iônica (0,86** e 0,78**) - (APÊNDICE C5). Embora os coeficientes tenham sido significativos, a resina de troca 

iônica foi mais eficiente em extrair teores biodisponíveis nas maiores doses de KCl utilizadas. Isso pode estar 

relacionado com a forma de ação do extrator, sendo que apenas a acidificação do meio promovida pelo extrator 

Mehlich-1 pode não ter sido suficiente para extrair todas as formas trocáveis do nutriente. Quanto às extrações de 

formas não trocáveis, de forma geral foi obtido maior número de correlações significativas, nas maiores doses de 

KCl (APÊNDICE C5). Portanto, é provável que nessas condições, pela elevada taxa de absorção da espécie, a 

contribuição de formas não trocáveis no total absorvido pelas plantas tenha sido maior em relação à contribuição 

nas menores doses residuais. 

Houve interação entre o efeito residual de doses de KCl e a reaplicação do fertilizante potássico, para 

massa seca de partes aéreas produzidas. Foi observado incremento de massa seca de partes aéreas produzidas 

apenas em doses iguais ou superiores a 80 kg ha-1 K2O. Nos tratamentos em que se manteve o efeito residual de 

potássio houve incremento linear nas massas secas que as partes aéreas produziram, com média de 8 t ha-1. Esse 

pequeno incremento ocorreu em função das maiores saturações por K que permaneceram no complexo de troca 

catiônica com as maiores doses residuais de KCl. A disponibilização de potássio pela reaplicação do fertilizante 

após sete anos com o sistema em efeito residual do nutriente foi efetiva para aumento da produção de biomassa, 

apesar da ausência de aumento em doses maiores a 80 kg ha-1 K2O, nas quais houve tendência a estabilização em 

10,2 Mg ha-1 (Figura 32). 

A máxima produção de matéria seca em plantas de soja costuma ocorrer em R6, devido ao completo 

desenvolvimento das vagens e outros tecidos vegetais, a partir do qual permanece inalterada (LAZARINI et al., 
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2000). Um dos fatores que mais influencia a produção de biomassa seca total da soja é a época de semeadura, 

sendo sua contribuição mais pronunciada do que o próprio ciclo de maturação do cultivar (CRUZ et al., 2010). 

Kurihara et al. (2013) obtiveram massa seca de partes aéreas (estágio fenológico R6) de soja estimada em 8,3 Mg 

ha-1, para uma produtividade esperada de 4 Mg ha-1 de grãos. Também foi constatado uma eficiência de uso de K 

de 87±17 kg kg-1 em R6 (biomassa seca de partes aéreas), e 73±18 kg kg-1 em R8 (grãos), com extrações e 

exportações médias de K de 152 e 54 kg ha-1 (KURIHARA et al., 2013). 

 

 

Figura 33. Biomassas secas produzidas em partes aéreas de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação 

do nutriente após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

As eficiência de uso de K (EUK - kg de biomassa seca/kg de K extraído) em R5.5 para as plantas do 

tratamento controle foram três vezes maiores (em média 150 kg kg-1) do que os das plantas cultivadas com as 

maiores doses (em média 53 kg kg-1), independentemente da reaplicação de K. Portanto, as plantas desenvolvidas 

nas maiores doses residuais tendem a perder a eficiência de conversão do nutriente em biomassa, principalmente 

em função da excessiva extração que a espécie apresenta (GOMMERS et al., 2005).  

 

4.6.3. Grãos 

Os teores de Ca, P, Fe, B e Cu em grãos não diferiram (p > 0,05) em função dos tratamentos, com teores 

médios de 2,5; 5,4 g kg-1 e 66; 28; e 11 mg kg-1, respectivamente. Esses resultados são concordantes com os teores 

encontrados por Moreira et al. (2016) e EMBRAPA (2014) em grãos de cultivares tropicais de soja. Fatores 

ambientais e biológicos, como a disponibilidade dos nutrientes no solo, são as principais fontes de variação dos 

teores de nutrientes em grãos de soja (SCHULTZ; FRENCH, 1978). 

O P acumula rapidamente em sementes de soja durante a fase de maturação, principalmente na forma 

de ácido fítico, em associação com outros cátions, como potássio, magnésio, ferro e zinco (WILCOX et al., 2000; 

RABOY, 2009). A ausência de variação nos teores de P em grãos provavelmente esteve relacionada com a 

homogeneidade dos teores disponíveis do nutriente (Mehlich-1) na área experimental, bem como, a pouca 
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influência que a adubação potássica tem na absorção e transporte de P, corroborada pela ausência de variação de 

seus teores de trifólios e partes aéreas.  

Apesar dos efeitos indiretos que a presença de K pode provocar na absorção de nutrientes (MENGEL 

et al., 2001), evidências da influência da adubação potássica nos teores de micronutrientes em grãos de soja são 

raras. As máximas concentrações de Fe e Cu em sementes de soja costumam ocorrer ao final do período 

reprodutivo (SLIPCEVIC et al., 1993). Os teores de Fe e Cu em trifólios foram suficientes para a boa nutrição das 

plantas, baseando-se na classiicação de Harger (2008). Estes micronutrientes não apresentam mobilidade restrita 

no floema (MARSCHNER, 2012), o que garante sua redistribuição para as sementes. A redução dos teores de Ca 

e B nos trifólios em função do aumento das doses residuais de K provavelmente esteve associada com a reduzida 

mobilidade destes nutrientes no floema (MARSCHNER, 2012). Com isso, apesar de a redução observada em 

trifólios ser indicativo de que o excesso de K no solo pode interferir na absorção de Ca e B, seus conteúdos em 

partes aéreas não diferiram com os tratamentos e foram suficientes para atender a demanda durante o enchimento 

de grãos. Mesmo a redução média de 24% nos teores trocáveis de Ca no solo, com o aumento das doses residuais 

de K, também não foi suficiente para que sua classificação fosse baixa, em solos com CTC maior que 80 mmolc 

dm-3, baseando-se em Sfredo et al. (2006). 

Houve efeito das doses residuais de K nos teores de Mg, S, Zn e Mn em grãos (p < 0,01) - (Figura 34). 

Para S foram verificados aumentos de 8,3 e 10,5%, com e sem a reaplicação de K, respectivamente, entre o controle 

e a maior dose de KCl aplicada. No entanto, o efeito foi independente da reaplicação de fertilizante potássico. 

Assim como para S, houve aumento dos teores de Mn em grãos com o aumento das doses residuais de K, porém, 

para o micronutriente foi observada tendência a estabilização nas maiores doses. Para Zn, verificou-se redução dos 

teores em grãos com aumento das doses de KCl, com tendência a estabilização em doses iguais ou maiores a 120 

kg ha-1 K2O. A reaplicação de fertilizante potássico acentuou a redução dos teores de Zn a partir da dose de 80 kg 

ha-1 K2O.  
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Figura 34. Teores de S (a), Mg (b), Zn (c) e Mn (d) em grãos de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da 

reaplicação do nutriente após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

O aumento nos teores de Mn pode estar relacionado com sua atuação fisiológica junto ao potássio na 

glicólise e no ciclo de Krebs (RANADE-MALVI, 2010). A maior disponibilidade e absorção de K, pelas maiores 

doses residuais do nutriente, pode ter intensificado a atividade metabólica das plantas, o que acarretou maiores 

absorção e acúmulo de Mn em grãos. 

A absorção, a assimilação e a redistribuição de S em plantas de soja se processam com rapidez 

(GARSED; READ, 1977). O S é fundamental para a síntese proteica, o que pode ser confirmado pelo reduzido 

acúmulo de proteínas em grãos de plantas com deficiência do nutriente (MARSCHNER, 2012). O K, além de atuar 

na ativação enzimática de muitas enzimas que contém S, está envolvido em vários estágios do processo de 

tradução, incluindo a união do RNAt com os ribossomos (WYN JONES et al., 1983). Com isso, é possível que 

exista sinergismo entre o acúmulo de K e S em órgãos de armazenamento, comprovado pelo aumento médio de 

7,5% na exportação de S em kg Mg-1 de grãos (Tabela 11), comparando o controle com a dose de 200 kg ha-1 K2O. 

A redução observada dos teores de Zn provavelmente ocorreu devido ao maior tamanho e massa de 

grãos produzidos nas maiores doses de K, cujos efeitos na qualidade física de grãos foram ainda mais acentuados 

onde se reaplicou KCl após o período em efeito residual (APÊNDICES C3; C4). São escassos os pesquisadores 

que demonstram a interação entre K e Zn na nutrição da soja (RANADE-MALVI, 2010). 

O Mg apresenta alta mobilidade no floema, e seu movimento na planta costuma ser similar ao dos 

bioprodutos da fotossíntese (MENGEL et al., 2001). A seiva do floema geralmente é rica em K+ e Mg2+; com isso, 

tecidos de armazenagem que são supridos prioritariamente pela seiva do floema, como grãos, apresentam elevadas 
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concentrações destes cátions (WHITE, 2012). Addiscott (1974) relatou que a translocação de Mg2+ no floema foi 

estimulada por quantidades crescentes de K. Com isso, a maior absorção de K nas plantas que receberam as 

maiores doses de KCl pode ter aumentado os teores de K no floema e acentuado a translocação de Mg para os 

grãos. Apesar de o K ter promovido redução dos teores trocáveis de Mg no solo proporcionalmente maior em 

relação a redução do Ca, os teores permaneceram na faixa alta (> 8 mmolc dm-3) segundo critérios de Sfredo et al. 

(2006). O movimento do Ca2+ para os grãos é fortemente dependente da intensidade da transpiração da planta e 

caminhamento no xilema, devido a sua restrita mobilidade no floema (WHITE, 2012). Com isso, sua concentração 

em grãos é menor (MOREIRA et al., 2016) e menos influenciada pelos teores de K. 

Tanto o efeito residual das doses de K (p < 0,01) quanto a aplicação de fertilizante contendo o nutriente 

(p < 0,05) influenciaram os teores médios de N (Figura 35). A redução dos teores de N em grãos com o aumento 

das doses residuais de K provavelmente ocorreu devido a maior produção das plantas que se desenvolveram com 

maior disponibilidade de K no solo. Apesar de o acúmulo de N ter sido menor nas plantas que não receberam K, 

a menor quantidade de grãos produzida em função da baixa disponibilidade de K e da elevada mobilidade do N 

no floema possibilitaram a translocação de N dos tecidos para os grãos em quantidades que superaram as das 

plantas que receberam as maiores doses K e possuíam maior número e massa de grãos (Figura 35). 

 

 

Figura 35. Teores de N em grãos de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente após sete 

anos: (+ K) com reaplicação e (- K) sem reaplicação (a); correlação entre exportação de K e teores de N em grãos de soja (b). 

 

Houve aumento dos teores de K em grãos em função as doses residuais de KCl, independentemente da 

reaplicação (P < 0,05) após sete anos em efeito residual (Figura 36). Apesar de o sistema permanecer sem adição 

de K via adubação por mais de sete anos, a adubação após esse período nas respectivas doses previamente 

utilizadas não promoveu aumento dos teores em grãos. Este comportamento pode estar relacionado com a 

manutenção de teores biodisponíveis satisfatórios no solo, em formas trocáveis e não trocáveis supridas pelo efeito 

residual das adubações e pelas reservas do nutriente. Resultados semelhantes foram obtidos por Parvej et al. (2015), 

que estudaram a influência do hábito de crescimento de cultivares de soja na sensibilidade à deficiência de K e 
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verificaram incremento nos teores de K em grãos até valores de 19,8 g kg-1, em plantas que cresciam em condições 

com elevada disponibilidade de K. 

 

 

Figura 36. Teores de K em grãos de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente após sete 

anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

O K apresenta elevada mobilidade no floema, o que garante sua redistribuição durante a formação e 

enchimento dos grãos (MARCHNER, 2012). Além disso, sua absorção costuma exceder o requerimento 

nutricional durante o ciclo leguminosa, desde que existam formas biodisponíveis no solo (GOMMERS et al., 

2005). O aumento dos teores de K em grãos de soja também foi observado por Clover e Mallarino (2013) que 

verificaram incremento na exportação de K com a fertilização potássica em 11 dos 20 experimentos conduzidos 

no estado de Iowa, EUA. Segundo Clover e Mallarino (2013) as doses que maximizaram a concentração de K em 

grãos e exportação do nutriente foram muito próximas para a soja, ao passo que para o milho a variabilidade foi 

grande, confirmando o maior potencial de resposta e concentração de K em grãos da soja. 

Foi observada tendência à estabilização dos teores de K em grãos a partir da dose de 120 kg ha-1 K2O. 

Nesta condição, os teores do cátion se mantiveram entre 18 e 20 g kg-1, intervalo considerados adequado para soja 

e próximo à capacidade máxima de acúmulo e exportação via grão em cultivares tropicais com características 

botânicas semelhantes às do cultivar utilizado (MALAVOLTA et al., 1997; MOREIRA et al., 2016). As maiores 

produtividades médias obtidas com e sem reaplicação de K após o efeito residual foram 3.702 e 3.501 kg ha-1, 

respectivamente. Baseando-se nos modelos não lineares adotados, produtividades relativas de 90% seriam obtidas 

com doses de 45 e 87 kg ha-1 K2O, com e sem reaplicação, respectivamente.  

Houve incremento em produtividade com as doses residuais de K (P < 0,01), sendo que a reaplicação 

de KCl após sete anos em efeito residual acentuou as respostas nas doses de 40 e 80 kg ha-1 K2O (Figura 37). A 

exaustão de formas não trocáveis foi menor quando se adubou com doses iguais ou maiores a 120 kg ha-1 K2O 

(Figura 22). Pelo fato de formas não trocáveis de K estarem associadas de maneira mais forte à fase sólida, sua 

absorção tende a ser menor em relação a formas trocáveis. Neste sentido, com o efeito residual das menores doses 

de KCl, a depleção de formas de K foi mais acentuada, e a disponibilização do cátion via fertilizante exerceu efeito 
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marcante. Resultados semelhantes foram obtidos por Borkert et al. (1993) e Lana et al. (2003) que também 

observaram incremento em produtividade com doses até 90 kg ha-1 K2O. De modo geral, as culturas respondem 

positivamente à adubação potássica quando os teores de K no solo são inferiores a 70 mg dm-3 (resina de troca 

iônica) - (MEURER; INDA JÚNIOR, 2004). Borkert et al. (1993) e Rosolem e Nakagawa (2001) observaram 

respostas à adubação potássica pela soja quando os teores em Latossolos eram menores que 40 e 47 mg dm-3 K 

trocável (Mehlich-1). Nas amostras coletadas em julho de 2015, os teores trocáveis de K para as doses iguais ou 

maiores a 120 kg ha-1 K2O eram superiores a 71 mg dm-3 por Mehlich-1 e 112 mg dm-3 por resina de troca iônca, 

o que justifica a ausência de resposta à adubação. Em parcelas com doses residuais iguais ou menores a 80 kg ha-

1 K2O, os teores trocáveis foram menores que 36 (Mehlich-1) e 70 (resina de troca iônica) mg dm-3, corroborando 

as respostas obtidas para a reaplicação de 40 e 80 kg ha-1 K2O. 

 

 

Figura 37. Produtividade de soja, em função do efeito residual de doses de KCl e da reaplicação do nutriente após sete anos: 
(+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. 

 

Foi observado efeito significativo das doses residuais de KCl na massa de 100 grãos, independentemente 

da reaplicação de fertilizante. Pela curva de regressão não-linear observam-se respostas crescentes em massa de 

grãos pelo aumento das doses. A aplicação de fertilizante potássico promoveu aumento significativo de 4,3% na 

massa produzida pelo mesmo número de grãos. Esta variável de interesse apresentou alta correlação positiva com 

a produtividade obtida (APÊNDICE C5), o que ressalta sua contribuição para produtividade. 
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Figura 38. Massa de 300 grãos de soja em função do efeito residual de doses de KCl com e sem reaplicação do nutriente após 

efeito residual (a); correlação entre massas de 300 grãos e produtividades de soja (b). 

 
O efeito residual das maiores doses de K promoveu a manutenção de altos teores do nutriente no solo, 

que foram determinantes durante os processos de síntese proteica, de acúmulo de carboidratos e de mobilização 

de fotoassimilados pelo floema (FONTES, 2001). Essa forma de atuação do nutriente na fisiologia da soja explica 

a relação positiva que houve entre a massa de grãos e a produtividade, concordando com resultados de outros 

autores (KHAN et al., 2004; MOTERLE et al., 2009). A deficiência em K geralmente afeta a qualidade de sementes 

de soja (SNYDER, 1996). Petter et al. (2014) verificaram aumento na massa de grãos de soja com o incremento 

de doses de KCl, sendo a dose de 133 kg ha-1 responsável pelo valor máximo em massa de 1.000 grãos (151 g). 

Toledo et al. (2011) constataram efeito positivo de doses de KCl na massa de grãos de soja produzida num 

Latossolo com baixos teores de K. Foi verificada diferença na velocidade de maturação e qualidade de grãos nas 

parcelas que possuíam o histórico de adubação com doses menores que 120 kg ha-1 K2O (APÊNDICEs C1, C3 e 

C4). Estas constatações são concordantes com os padrões observados por França Neto et al. (1991), em que as 

qualidades sanitárias, físicas e fisiológicas de sementes de soja foram superiores nos tratamentos com doses 

maiores a 80 kg ha-1 K2O. Borkert et al. (1987) também verificaram efeitos negativos do uso de baixas doses de 

KCl (menores a 80 kg ha-1 K2O) na soja e no trigo, como atraso na maturação e perda de qualidade de grãos. 

Plantas cultivadas em solos com baixa disponibilidade de K são mais suscetíveis a reduções na taxa fotossintética 

e estresses oxidativos em ambiente celular (CAKMAK, 2005). Neste tipo de condição é comum que a soja produza 

grãos pequenos, enrugados e deformados, além de apresentar atraso na fenologia e elevada sensibilidade a pragas 

e doenças (BORKERT, 1989).  

A produtividade e os teores de K em trifólios (padrão para diagnose foliar) apresentaram 

comportamento não linear com tendência ao máximo com o aumento dos teores trocáveis de K no solo (Figura 

39). Teores de K extraídos pela resina de troca iônica próximos a 70 mg dm-3 garantiram 90% da produtividade 

máxima, o que está em acordo com os resultados obtidos por Meurer e Inda Júnior (2004). Para Mehlich-1, teores 

próximos a 50 mg dm-3 já foram suficientes para garantir 90% da produtividade máxima, sendo que, 

independentemente da reaplicação de K, teores trocáveis iguais ou maiores a 110 mg dm-3 (Mehlich-1) e 145 mg 

dm-3 (resina) não promoveram aumento da concentração de K em trifólios de soja.  
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Figura 39. Produtividades de soja (a, c) e teores de K nos trifólios (b, d) em função do teor trocável de K no solo com (a, b) e 

sem (c, d) reaplicação de K após sete anos em efeito residual. 

 

Aos 59 dias após a semeadura, estima-se que a soja tenha absorvido aproximadamente 50% dos teores 

totais acumulados (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2014). Com base nos resultados de teores acumulados em R5.5 

foram estabelecidas quantidades médias que as plantas absorveram em R2 (59 dias após a semeadura – data na 

qual foi feita a segunda coleta de solo). Essas quantidades foram somadas com os teores trocáveis de K no solo no 

estágio R2 (dezembro 2015) e comparadas com os teores trocáveis iniciais (julho de 2015) e teores não trocáveis 

(dezembro 2015) de K no solo, para obtenção da contribuição de formas não trocáveis na nutrição da soja, 

desconsiderando perdas por lixiviação e por escorrimento superficial (Figura 40). 

 



85 

 

 

 

Figura 40. Teor de K extraído com Mehlich-1 (a, b) e resina de troca iônica (c, d) em função do efeito residual de doses de K 

e da reaplicação do nutriente após sete anos: (+ K) com reaplicação; (- K) sem reaplicação. K não trocável calculado pela 
subtração da quantidade extraída com HNO3 1 mol L-1 pela quantidade extraída com Mehlich-1 (a, b) ou resina de troca iônica 

(c, d). K acumulado estimado com base no teor de K em partes aéreas e na produção de massa seca em R5.5, multiplicando-se 

pelo fator de correção 0,5. 

 

A contribuição de formas não trocáveis de K à nutrição da soja fica evidente quando se utiliza Mehlich-

1 como extrator de teores trocáveis no solo, pois esses teores somados aos teores acumulados nas plantas são 

superiores aos teores iniciais em julho de 2015, mesmo nas subparcelas que não receberam a reaplicação de K 

(Figura 40). Já com a resina de troca iônica, os teores trocáveis extraídos simulam melhor a contribuição de K à 

nutrição da soja, pelo fato de o extrator acessar formas que Mehlich-1 não acessa e pelos baixos teores de K não 

trocáveis calculados. De qualquer forma, as plantas absorvem formas que não são acessadas pelos extratores de 

teores trocáveis em todas em situações, sendo que as diferenças tendem a aumentar após reaplicação de K, 

provavelmente pela rápida solubilização do fertilizante e pela absorção pelas plantas, ou então pela rentenção de 

K em formas não acessadas pelos extratores. 

 

4.7. Balanço de K no Sistema Solo-Planta 

A reaplicação de KCl após o efeito residual influenciou as quantidades exportadas de K de maneira 

mais acentuada nas doses de 80 e de 120 kg ha-1 (Tabela 11). Um dos fatores que mais influencia a participação 

de formas não trocáveis de K na nutrição de espécies cultivas é a produtividade, que quando alta, favorece a 
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passagem de K não-trocável para a solução do solo pela maior absorção do nutriente, o que intensifica o 

intemperismo de minerais fonte do nutriente (MARTINS, 2004). No tratamento controle e na dose de 40 kg ha-1 

K2O, a baixa biodisponibilidade de K tornou altas as porcentagens de exportação devido às pequenas quantidades 

de K absorvidas em relação às maiores doses (Tabela 11). Com a reaplicação de 80 e 120 kg ha-1 K2O foi observado 

elevado incremento nas quantidades de K absorvidas pelas plantas, o que garantiu produtividades relativas médias 

iguais ou maiores a 90% e não elevou de maneira significativa os teores exportados em grãos em relação às plantas 

que permaneceram em efeito residual, devido à limitação biológica em termos de acúmulo de K em grãos de soja.  

 

Tabela 11. Quantidades de macronutrientes absorvidos e exportados pela soja. 

Parte da planta N P K Ca Mg S 

 ....................................................................... g kg-1 ou kg ha-1 ....................................................................... 

 Controle 

Parte aérea 166⇞ 165↧ 16⇞ 17↧ 54⇞ 48↧ 58⇞ 53↧ 45⇞ 45↧ 7⇞ 7↧ 

Grãos 144 120 15 11 32 29 7 5 7 5 5 4 

Exportação (%) 92 73 94 64 59 60 12 9 15 11 71 57 

 40 kg ha-1 K2O 

Parte aérea 193 176 18 18 81 76 58 59 44 43 9 9 

Grãos 171 157 17 14 49 38 8 7 9 7 7 5 

Exportação (%) 94 89 94 78 60 50 14 12 20 16 78 55 

 80 kg ha-1 K2O 

Parte aérea 243 202 26 19 141 95 82 57 55 40 12 10 

Grãos 211 195 19 17 63 50 9 8 11 9 8 7 

Exportação (%) 87 96 73 89 45 53 11 14 20 23 67 70 

 120 kg ha-1 K2O 

Parte aérea 250 198 26 21 189 120 90 64 51 41 13 10 

Grãos 202 195 19 19 67 63 9 9 11 11 8 7 

Exportação (%) 81 98 73 90 35 53 10 14 22 27 62 70 

 160 kg ha-1 K2O 

Parte aérea 261 194 26 21 196 157 81 62 48 39 12 11 

Grãos 199 189 20 19 70 61 9 9 11 10 8 8 

Exportação (%) 76 97 77 90 36 39 11 15 23 26 67 73 

 200 kg ha-1 K2O 

Parte aérea 260 203 28 22 217 173 80 60 44 39 12 11 

Grãos 200 191 19 19 68 65 8 9 11 10 7 8 

Exportação (%) 77 94 68 86 31 38 10 15 25 26 58 73 
⇞Colunas com reaplicação de KCl; ↧Colunas sem reaplicação de KCl em dezembro de 2015. 

 

A eficiência de uso de K diminuiu com as doses de KCl, sendo que a reaplicação acentuou a diminuição 

dos coeficientes, como constatado pela diferença entre os modelos que melhor se ajustaram aos resultados (Figura 

39). Isso ocorreu devido a maior absorção de K pelas plantas que receberam reaplicação de KCl (Tabela 11). A 

biodisponibilidade de K é um dos fatores que influencia a produtividade, sendo que existe um limite biológico 

para a participação do nutriente no aumento da produtividade (MARSCHNER, 2012). A elevada absorção de K 

pela soja corrobora a redução da eficiência de uso de K (que representa a conversão de kg do nutriente em kg de 

grãos), pois nas maiores doses ocorreu decréscimo da porcentagem de K exportada, e maiores quantidades 

permaneceram em tecidos vegetais que foram cicladas no sistema. 
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Figura 41. Eficiência de uso de K (a) e exportação de K (b) em função do efeito residual de doses de KCl com e sem reaplicação 
do nutriente após efeito residual. 

 

A exportação de K por unidade de grãos produzida aumentou de maneira linear com as doses de KCl, 

independentemente da reaplicação do nutriente após o efeito residual (Figura 39) e sendo isso relacionado com a 

elevada mobilidade do íon no floema. Provavelmente, o aumento das doses não implicaria necessariamente na 

continuidade de um aumento linear nos teores de K exportados por tonelada de grãos, devido à capacidade 

biológica de armazenamento do cultivar. No entanto, o modelo se justifica no intervalo estudado.  

O balanço de K durante a safra 2015/16 mostra que a exportação de K pela colheita só foi inferior aos 

teores do nutriente adicionados a partir da dose de 80 kg ha-1 de K2O (Tabela 12). Em efeito residual este balanço 

permaneceu negativo em todas as doses residuais, o que evidencia a constante exaustão que o solo vem sofrendo. 

A depleção de formas trocáveis de não trocáveis de K provavelmente não se limita às menores doses do nutriente, 

pois as maiores produtividades e a elevada exportação de K pela soja cultivada com altas doses de KCl também 

acelera a depleção de formas não trocáveis. Bhattacharyya et al. (2006) também observaram balanço geral negativo 

de K em solos da Índia na sucessão soja-trigo e concluíram que a sustentabilidade destes sistemas de produção 

pode ser ameaçada caso as doses de K não sejam revistas. 

Steiner et al. (2015) também verificaram balanço positivo de K no sistema apenas em doses iguais ou 

superiores a 120 kg ha-1 K2O, num Latossolo Vermelho distroférrico de textuta muito argilosa, cultivado com soja 

no verão. Com a reaplicação de KCl houve incremento de 6% nos teores não trocáveis de K (HNO3 1 mol L-1) 

independentemente da dose empregada. Já nas subparcelas onde foi mantido o efeito residual houve redução dos 

teores não trocáveis nas doses residuais menores ou iguais a 80 kg ha-1 K2O. He et. al. (2012) observam balanço 

negativo para K de até 175 kg ha-1 ano-1, na ausência de adubação potássica. Calonego e Rosolem (2013), 

observaram perdas de 32 a 95 kg ha-1 de K em sistemas de produção sob semeadura direta por três anos, mesmo 

com a aplicação de 100 kg ha-1 de KCl. 
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Tabela 12. Balanço de K durante a safra 2015/16 em função da reaplicação ou não de KCl em sistema sob efeito residual de 

potássio. 

Dose K2O  

 

Entrada de K1  

 

Saída de K2  Balanço de K 

geral3  

ΔKt M4 ΔKt R5 Balanço de K 

no sistema 

 Adubação Exportação     
........................................................................................................................ kg ha-1 safra-1 

........................................................................................................................ 
Efeito acumulativo 

0 0 32 -32 -3 -2 -35(6)   -34(7) 

40 33 49 -16 2 9 -14      -7 

80 66 63 3 31 28 -28      -25 

120 100 67 33 33 26 0        7 

160 133 70 63 43 38 20       25 

200 166 68 98 36 24 62       74 

Efeito residual 

0 0 29 -29 -2 -2 -31      -31 

40 0 38 -38 -2 2 -40      -36 

80 0 50 -50 3 4 -47      -46 

120 0 63 -63 8 9 -55      -54 

160 0 61 -61 12 9 -49      -52 

200 0 65 -65 11 7 -54      -58 
1K adicionado ao sistema por adubações durante a safra; 2K exportado pelos grãos; 3balanço de K geral = entrada 

– saída do nutriente; 4teores trocáveis de K do solo no período de maior acúmulo das plantas – teores trocáveis de 

K no solo antes da adubação (Mehlich-1); 5idem ao anterior (resina de troca iônica); 6balanço de K no sistema = 

entrada – saída + ΔKt M; 7balanço de K no sistema = entrada – saída – ΔKt R. 

 

Calonego e Rosolem (2013) ressaltaram a importância do manejo adequado de K em solos muito 

intemperizados, a fim de evitar a depleção de reservas. Calonego e Rosolem (2013), em outro experimento, 

verificaram reduções de até 160 kg ha-1 durante o ciclo do milho e 150 kg ha-1 durante o ciclo da soja, e atribuíram 

às perdas por lixiviação, acentuadas pela pluviosidade de 750 e 610 mm durante o ciclo das espécies. No entanto, 

estas perdas podem ser menores para sistemas em semeadura direta sem pousio, pelo fato de o K permanecer 

imobilizado em tecidos vegetais na maior parte do tempo. 

Mesmo com adição de fertilizantes potássicos, a contribuição de formas de K não acessadas por 

extratores convencionais é comumente relatada (KAMINSKI et al. 2007; SIMONSSON et al., 2009; 

DARUNSONTAYA, et al. 2012). Simonete et al. (2002) relataram contribuição de 30% do K acumulado pelas 

plantas de arroz em solos gaúchos, mesmo sob efeito residual de adubação potássica. Para espécies que apresentam 

alto requerimento em K, como a soja, Rosolem et al. (1993) apontaram que a principal fonte de K para a espécies 

provém de formas não trocáveis em cinco Latossolos. 

Variações entre as quantidades excedentes de K de 3 a 98 kg ha-1 foram verificadas com a aplicação de 

doses iguais ou superiores a 80 kg ha-1 K2O. No entanto, o balanço no sistema só passou a ser positivo em doses 

iguais ou maiores a 120 kg ha-1 K2O, o que indica que essa dose poderia ser indicada para a manutenção das 

reservas do nutriente no sistema. No entanto, doses superiores a 120 kg ha-1 K2O provavelmente não seriam 

economicamente viáveis, uma vez que não promoveram aumento de produtividade e poderiam provocar perdas de 

K no sistema. 

A provável contribuição de formas não trocáveis para nutrição da soja nas maiores doses de KCl foi 

corroborada pelas correlações positivas significativas observadas com os teores extraídos pelas plantas e extraídos 

do solo (APÊNDICE C5). Outro indicativo da contribuição de formas não trocáveis de K à nutrição da soja foram 
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as elevadas produtividades em condições de balanço negativo de K, principalmente em doses iguais ou superiores 

a 80 kg ha-1 K2O. 
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5. CONCLUSÕES 

i. O basalto apresentou baixos teores de K provavelmente associados a feldspatos sódicos 

contendo K, que se relacionam com a baixa reserva natural do nutriente no solo, associada 

majoritariamente à fração argila, em minerais 2:1HE, caulinitas e minerais micáceos.  

 

ii. Num longo prazo, doses inferiores a 80 kg ha-1 K2O no cultivo da soja reduziram a reserva 

mineral de K do Latossolo. A reserva de K da fração argila associada a minerais 2:1 e a 

cristalinidade de ilitas foram reduzidas por mais de 30 anos em efeito residual do nutriente. 

 

iii. A resina de troca iônica extraiu formas de K não extraídas por Mehlich-1, principalmente 

quando os teores do nutriente eram baixos no solo. A participação de formas de K extraídas 

com HNO3 à nutrição da soja é mais acentuada quando se utiliza Mehlich-1 como extrator de 

formas trocáveis. 

 

iv. O aumento da biodisponibilidade de K no solo reduziu os teores de Ca e Mg em trifólios e de 

N e Zn em grãos, bem como, aumentou os teores de Mg, S e Mn em grãos. 

 
v. A produtividade de soja em sistemas sob efeito residual de adubação potássica foi afetada, 

mesmo com doses residuais elevadas. A aplicação de 80 kg ha-1 K2O para uma safra de soja 

foi suficiente para garantir 90% da produtividade máxima. 

 
vi. A exaustão de formas de K em efeito residual do nutriente foi acentuada. São recomendados 

120 kg ha-1 K2O para preservação de formas não trocáveis. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Material de origem 

 

 

Apêndice A1. Fotografias da coleta, moagem e peneiramento do material de origem do solo (basalto). 

 

 

Apêndice A2. Superfície do material de origem (basalto) mapeada. 
 

Apêndice A3. Concentrações médias1 de elementos no pó de basalto. 

Composto elementar 2Concentração (%) 

SiO2  51,83±0,25  

TiO2  1,98±0,002  

Al2O3  11,29±0,05  

Fe2O3  13,06±0,09  

MnO  0,24±0,002  

MgO  1,62±0,01  

CaO  9,21±0,04  

Na2O  3,17±0,02  

K2O  0,90±0,004  

P2O5  0,30±0,003  
1Média aritmética (n = 3) ± desvio padrão; 2Concentrações obtidas no extrato de amostras digeridas segundo USPEA (1996). 
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Apêndice A4. Mapas de distribuição espacial quantitativa de zircônio (a); titânio (b); silício (c); enxofre (d); sódio 

(e); níquel (f); fósforo (g); potássio (h); cobre (i); zinco (j); manganês (k); cálcio (l); magnésio (m); alumínio (n) e 

ferro (o). 
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APÊNDICE B. Mineralogia e reserva de K no solo 

 

 

Apêndice B1. Coleta de amostras de terra em julho de 2015 (a, b, c); Emergência da soja em outubro de 2015 (d; 

e) em parcelas divididas (f). 
 

 

Apêndice B2. Frações: areia (a), silte (b), argila sem tratamento (c), argila após a remoção de óxidos de Fe (d), 

argila após a remoção de caulinita e gibsita (e) e argila após a remoção de minerais 2:1 (f). 

 

a b c 

d e f 
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Apêndice B3. Lâminas desorientdas da fração argila.  
 

 

Apêndice B5. Extração (a) e filtragem (b) do extrato contendo K não trocável, feita com HNO3 fervente. 
 

Apêndice B6. Teores não trocáveis de K1 obtidos com HNO3 em molaridades crescentes em função da época de 

coleta de solo e aplicação de fertilizante potássico. 

K2O 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 

kg ha-1 ................................................................  mg kg-1 ................................................................ 

  efeito resisual1  

controle 15,7 21,5 22,2 31,0 34,2 

40 15,8 21,6 25,2 33,2 39,3 

80 18,6 25,9 34,4 42,5 48,1 

120 39,6 46,3 52,8 56,8 57,9 

160 38,6 41,4 45,5 51,8 55,4 

200 40,37 46,7 51,8 55,6 60,5 

  efeito residual2  

controle 15,1 23,6 29,6 33,1 40,9 

40 15,8 17,1 23,0 29,9 40,0 

80 16,3 21,7 31,9 40,4 54,3 

120 29,3 39,1 52,3 53,1 57,2 

160 40,0 42,5 49,7 47,9 54,6 

200 45,0 45,9 53,3 55,5 56,3 

  efeito acumulativo3  

controle 14,5 18,2 26,0 30,8 37,8 

40 16,9 21,6 26,6 35,3 43,9 

80 15,7 27,1 33,0 42,8 49,1 

120 36,6 41,6 49,3 51,3 54,6 

160 40,8 44,2 53,7 57,6 63,0 

200 47,1 49,6 57,1 58,3 62,5 
1Obtidos pela diferença entre os teores extraídos com HNO3 e os teores extraídos com Mehlich-1. 
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Apêndice B7. Teores não trocáveis de K1 obtidos com HNO3 em molaridades crescentes em função da época de 

coleta de solo e aplicação de fertilizante potássico. 

K2O K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 

kg ha-1 ...............................................................  mg kg-1 ................................................................ 

  efeito resisual1  

controle 0,0 0,0 3,6 10,4 13,6 

40 0,0 0,0 4,4 10,0 15,6 

80 0,0 4,3 10,2 15,8 17,4 

120 7,0 10,7 12,3 16,8 20,4 

160 19,5 22,6 26,4 29,6 36,6 

200 22,9 27,6 30,6 33,9 35,6 

  efeito residual2  

controle 0,0 0,1 3,9 8,9 13,7 

40 0,0 0,0 2,0 7,1 13,4 

80 0,0 2,1 7,4 12,1 16,2 

120 0,7 3,5 9,6 11,8 14,6 

160 13,1 15,6 22,8 21,0 27,7 

200 21,4 22,4 29,7 31,9 32,8 

  efeito acumulativo3  

controle 0,0 0,0 3,7 7,2 13,0 

40 0,0 0,0 2,7 7,2 13,2 

80 0,0 4,2 8,2 13,1 16,7 

120 6,0 10,4 15,7 17,8 21,1 

160 15,9 19,4 28,9 32,8 38,1 

200 23,9 26,5 33,9 35,1 39,4 
1Obtidos pela diferença entre os teores extraídos com HNO3 e os teores extraídos com resina de troca iônica. 
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APÊNDICE C. Nutrição potássica da soja e dinâmina do nutriente no sistema solo-planta 

 

 

Apêndice C1. Fotografias da área experimental em vários estágios fenológicos da soja. 
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Apêndice C2. Sintomas de deficiência de K em soja e milho cultivados na área experimental. 
 

 

 

Apêndice C3. Qualidade de grãos de soja em função de doses residuais de K em subparcelas que receberam 

fertilizante potássio em outubro de 2015. 
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Apêndice C4. Qualidade de grãos de soja em função de doses residuais de K em subparcelas que permaneceram 

em efeito residual de adubação potássica pelo oitavo ano seguido. 
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Apêndice C5. Coeficientes de correlação de Pearson entre variáveis relacionadas com a dinâmica de K no sistema solo-planta. 

Variável K trif1 K pa2 K grão3 
Extração 

K4 

Exportação 

K5 

Massa 

grãos6 
Produtv7 

Kt 

Mehlich-18 

Kt 

Resina9 

Knt M 

0,2510 

Knt M 

0,511 

Knt M 

1,012 

Knt M 

2,013 

Knt M 

4,014 

Knt R 

0,2515 

Knt R 

0,516 

Knt R 

1,017 

Knt R 

2,018 

Knt R 

4,019 

 Menores doses de K2O20 

1 - 0,69** 0,74** 0,80** 0,88** 0,76** 0,76** 0,90** 0,92**     0,52**  0,79**    

2  -  0,94** 0,77** 0,83** 0,81** 0,67** 0,71**       0,60**    

3   - 0,53** 0,72** 0,41* 0,47* 0,67** 0,67**     0,50*  0,63**   0,46* 

4    - 0,82** 0,79** 0,80** 0,83** 0,86**     0,41*  0,78** 0,42* 0,44* 0,52* 

5     - 0,83** 0,95** 0,84** 0,88**     0,48*  0,68**    

6      - 0,89** 0,71** 0,70**       0,53**    

7       - 0,73** 0,79**       0,55**    

8        - 0,94**  0,42*     0,87** 0,64** 0,58** 0,44* 

9         -  0,45*   0,52**  0,84** 0,50*   

10          - -         

11           - 0,86** 0,85**       

12            - 0,86** 0,42*      

13             -       

14              -  0,46*    

15               -     

16                - 0,70** 0,56** 0,44* 

17                 - 0,87** 0,67** 

18                  - 0,83** 

19                   - 

 Maiores doses de K2O21 

1 - 0,48*  0,49*  0,47*  0,58** 0,47*     0,52** 0,46* 0,54** 0,63** 0,59** 0,63** 

2  -  0,84**    0,66** 0,60** 0,48* 0,43*    0,58** 0,45* 0,42* 0,44* 0,42* 

3   -  0,48*    0,41* 0,48* 0,41* 0,50* 0,55**       

4    -    0,68** 0,78** 0,48*   0,58** 0,58** 0,48* 0,41* 0,43* 0,50* 0,49* 

5     - 0,59** 0,83**        0,42* 0,49* 0,54** 0,52** 0,46* 

6      - 0,75**        0,51* 0,67** 0,63** 0,54** 0,65** 

7       -         0,47* 0,44*   

8        - 0,89** 0,60** 0,54**  0,62** 0,60** 0,74** 0,62** 0,69** 0,74** 0,69** 

9         - 0,57**  0,52** 0,70** 0,63** 0,57**  0,49* 0,57** 0,50* 

10          - 0,87** 0,76** 0,61** 0,67** 0,68** 0,50* 0,58** 0,55** 0,53** 

11           - 0,75** 0,43* 0,43* 0,56** 0,53** 0,56** 0,48* 0,41* 

12            - 0,64** 0,69**   0,55** 0,43* 0,43* 

13             - 0,83**    0,58** 0,47* 

14              -   0,50* 0,56** 0,65** 

15               - 0,85** 0,83** 0,80** 0,77** 

16                - 0,92** 0,88** 0,86** 

17                 - 0,89** 0,91** 

18                  - 0,93** 

19                   - 

1K em trifólios; 2K em partes aéreas; *, **: correlação significativa a p<0,05 e a 0,01, respectivamente; valores com p>0,05 não foram apresentados. 




