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RESUMO 

A utili zação de pó de rocha em s istemas de produção agricola constitui-se numa a lternat iva altamente 
interessante do ponto de vista económico c ambiental. Esse estudo in v..:stigou a viabilidade técnica da utilização 
de carbonatito como correti vo c fo rnecedor de potáss io à cultura da soja . Os resul tados mostram que o 
carbonatito é um ctici cnte suplemento de potássio e que já no pri meiro culti vo os resultados de sua utilização são 
positivos. Os resultados também indicam a importància do tipo de solo na bio-disponibilidadc de potássio. 

Pa lav ras-chave: bio-disponibilidade, absorção, estabil idade, solubi lidade . 
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1. INTRODUÇÂO 

Os fertili zantes industriais, de alta solubilidade, têm s ido largamente empregados em áreas agrícolas c estima-se 
que, no Brasi l, cm 1997, cerca de lO milhões de toneladas de fertilizantes tenham sido utilizados nos 40 milhões 
de hectares cultivados com grãos, pam alcançar e levados patamares de produção c prod uti vidade. Nessa área , 
predominam os latossolos, solos cm estág io avançado de intcmperismo, e que se caracterizam pela presença de 
óxidos de fe rro c alumínio. Esses so los são ác idos, pobres cm nutri entes minerais (P, K, Ca e Mg), bai xa 
capacidade de adsorção de cátions c de permeabilidade elevada. Os insumos aplicados na forma de sais solúveis 
são, em parte, perdidos por lixiviaçào, que é mais elevada no período chuvoso, quando as atividades agrícolas 
são mais intensas, visto que no Brasil predomina a agricultura de sequeiro. O processo de lixiviaçào promove o 
carreamento desses sais solúveis pe las águas de drenagem c contribui para a eutro fização de cursos d'água. 
Assim, a agri cultura tropical de sequeiro. fo rtemente dependente de fertilizantes, dev ido às características 
naturais dos so los c do regime de chuvas, consti tui ati v idade que causa impactos de ordem económica perda de 
insumos por li xiviação c ambientais - poluição de águas subterrâneas c de supcrt1c ie. 

Uma alternati va atraente ao uso de fertilizantes industriais é a utilização de pó de rocha, pois se constitui cm 
fonte de nutrientes para as plantas culti vadas durante longos períodos, promove o aumento da capacidade de 
troca de cátions (CTC) dos solos, devido à formação de novos minerais de a rgil a durante o processo de alteração 
do fert i I izantc. 

O emprego do modelo de reminera li zação do solo, através do uso de pó de rocha, constitui-se também numa 
alterna ti v a viável em termos económicos c eco lógicos devido ao baixo custo do processo de beneficiamento, que 
envolve apenas moagem das rochas usadas na composição do produto, c devido à liberação gradual de nutrientes 
que diminui as perdas por lixiviaçào c favorece uma ação de longo prazo do insumo ap licado. Além disso, a 
elevada demanda da agricultura brasileira por fertilizantes, a qual não consegue ser atend ida pela indústria 
naciona l, poderá ser atendida pelo uso de um produto obtido a partir do benefic iamento simples de matérias
primas de ampla distribuição gcográ tka, diminuindo-se os gastos com importação, os desequilíbrios da balança 
comercial bras il e ira c ampliando as alternativas para o mercado consumidor. 

No Bras il , dentre as rochas ígneas disponíveis com potencial para utilização na agricultura destacam-se os 
carbonat itos, que são formados por mais de 50%, de ca rbonatos, o que lhes atribui uma composição mineralógica 
próxima aos calcários c mármores usados como wrrctivos de acidez do solo. Adicionalmente, os carbonatitos 
apresentam signiticativas vantagens em relação aos calcários , quais sejam, além do cá lcio e magnésio (presentes 
na calcita e dolomita), os carbonatitos frcqlientcrnente contêm altos teores de potássio (presente na tlogopita e 
biotita), de fósfóro (presente na apatita) c micronutrientes. 

Além disso, os carbonatitos também contO::m elevados teores de elementos terras raras, presentes tanto em 
minerais específicos (monazita . bastnaes ita c si nchisita), como na estrutura da apatita. Os elementos terras raras, 
que são cons iderados por alguns como ddctérios, têm sido, atualmentc, utilizados na agricultura chinesa com 
índice de sucesso muito elevado. Na mina da Ultra fértil , cm Catalão, além do minério de terras raras (monaz ita), 
têm-se apat ita com cerca de I% de elementos terras raras na sua estrutura. 

2. OBJETIVO 

Esse estudo lói projetado com o intuito de se obter resultados quantitati vos à cerca da viabilidade técnica para 
utili zação dos carbonatitos cm sistemas de produção agrícola. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O de lineamento experimental escolhido fói um fatorial com 3 repetições, nas quais os vasos foram distribuídos 
ao acaso, cm casa de vegetação. Cada vaso recebeu 3,2 kg de solo (peso seco). Os experimentos envolveram dois 
tipos de so los: um latosso lo vermelho distrofcrrico c um g leissolo háplico. Características químicas selecionadas 
dos dois solos são mostradas na Tabela I. 
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1 uímicas dos solos 
H AI 1 Ca+M~ I H+AI p I K mat. orl! 

SOLO H20 I CaCh I KCI cmo!Jk~ mwkg % 
Latossolo 4,84 I 4,09 I 405 I 10 I 0,30 I 7,40 o 59 I t6,oo 3 19 
Gleissolo 4.95 ] 3.95 1 3,77_ 2,77 I 0,81 I 9,38 1,01 1 22,00 2,95 

A caracterizaçlo mineralógica dos solos estudados (Figura I) assim como os dados mostrados na Tabela I 
inferem diferenças tisico-químicas importantes entre O!> mesmos. Observa-se que o gleissolo possui um pH cm 
água ligeiramente mais elevado, porém um teor de AI trocável bem mais elevado. Os teores de Ca+Mg também 
são mais elevados nesse solo, assim como os teores de P c K. Enquanto que a físico-química do Latossolo é 
dominada por óxido e hidróxido de Fe, o Gleissolo é dominado por hidróxidos de AI. 
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Figura I. Difratogramas de raios X do Latossolo (LE) e do Glcissoto 

As variáveis do estudo foram: 
• 2 rochas (calcário-COe carbonatito - C I) 
• 3 níveis de adubação com P (PO~ zero; PI- 50 rnglkg c P2= 100 mg/kg) 
• 2 níveis de adubação com K (KO • zero e K I• 40 mglkg) 
• 2 solos (lntossolo- Sl e gleissolo - S2) 

O desenho experimental do estudo foi um fatorial distribuído em 3 blocos inteiramente casualisados perfazendo 
um total de 72 unidades experimentais (2 rochas x 2 solos x 2 níveis de K x 3 níveis de P x 3 repetições). Além 
dessas unidades foram adicionados vasos controle (sem adição de calcário ou carbonatito, com adição de 
calcário ou carbonati to mas sem micronutrientes e com adição de calcário ou carbouatito mas sem plantas). As 
difrações de raios X do calcário (CO) utilizado c do carbonatito (C I) são mostradas na Figura 2. 
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Figura 2. Difratogramas de ra1os X do Calcário (CO) e do Carbonatito (C I) 

O calcário utilizado foi o dolomítico com alto poder rcativo com PN de 81,7% c PRNT de 60,5%. Constitui-se 
de CaO (28,9%), MgO ( 12,1%). O carbonatito também tem um PRNT de 60% e é caracterizado pelos teores de 
CaO (30,0%), MgO (13,4%), P20 5 (4,9%) na apati ta c K20 (1,5%) na llogopita. 

Tanto o calcário como o carbonatito foram utilizados na dose de 5 ton/ha, que foram misturados aos solos, em 
sacos plásticos, 30 dias antes da semeadur.l. Esse período ficou caracterizado como o primeiro período de 
incubação, durante o qual os solos foram mantidos à capacidade de campo e agitados frequentemente na estufa. 
Para o suprimento dos niveis de Pede K foram utilizados o HJJ>O. e o KCI, respectivamente. O fornecimento de 
N e micronutrientes foi igualmente suprido para todas as unidades experimentais, pela utilização de sais de 
sulfato, com exccção quanto ao suprimento de B, paro~ o qual foi utilizado o ácido bórico. Os teores de O, Zn, Cu, 
Mo c Mn foram de 0,5, 4, 2, 0,25, 3 mg/kg, respectivamente. O teor total de S foi de 15 mglkg. 

O experimento foi condu7ido cm casa de vegetação equipada com sistema de refrigeração consistindo de 
temostato, regulado para acionar o sistema a partir de 27 •c, humidificação e ventilação forçada. O suprimento 
de água destilada às plantas também foi feito diariamente a todas as unidades experimentais, mantendo.sc os 
vasos a 85% da Capacidade de Campo. 

A variedade de soja precoce "Conquista" foi utili zada no experimento, sendo inoculada com o rizobium 
japonicum na conccntraçílo de 50 mg/kg. O teor de N foi de lO mglkg. O plantio ocorreu no dia 3 de maio de 
2004, quando foram semeadas 6 sementes por vaso. !\pós a emergência das plântulas que ocorreu após 5-7 dias 
do plantio, foi feito o desbaste para 4 plântulas por vaso. Após a floração, aos 45 dias do plantio, as partes aéreas 
das plantas foram cortadas, secas em estufa a 65°C, pesadas em balança analítica e sofreram digestão ácida para 
análise de nutrientes por ICP-1\ES. 
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Os vasos contendo os solos foram deixados secar na estufa para retirada das raizes. Após a retirada das raizes, 
estas foram lavadas, secas em estufa a 65"C, pesadas e também sofreram digestão ácida para análise de 
nutrientes por ICP-AES. 

4. RESULTA DOS 

Os efeitos da adição de calcário (CO) e de carbonatito (C I) na produção de matéria seca - parte aérea - da soja, 
são mostrados na figura 3. Esses resultados ind.icam a imponãncia da correção de ambos os solos e da adiç.'lo de 
enxofre e micronutrientes na produção. Os resultados também indicam a superioridade do Glcissolo (S2) cm 
comparação ao Latossolo (SI) na produção de matéria seca Os efeitos das rochas na produção de matéria seca 
de raizes de soja foram análogos aos da parte aérea. 
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Figura 3. Produção de matéria seca da parte aérea da soja. 

li 

N- solo natural; NA -solo + S + micronutrientes; CO- solo + calcário; CI - solo + carbonatito; COA - solo+ 
calcário+ S t- micronutrientes; CIA- solo + carbonatito + S + micronut.rientes; COKP- solo + calcário + S + 
micronutrientes + K + P; C I KP- solo + carbonatito + S +micronutrientes + K -t- P. 
As análises estatísticas dos experimentos com soja foram realizadas no sistema SAS. A Tabela 2 reswne os 
resultados estatlsticos obtidos para as variáveis: matéria seca - parte aérea e raizes, concentrações de K, Ca e Mg 
na parte aérea e nas raizes da soja. 

Os resultados na Tabela 2 indicam que não houve diferença significativa quanto à produção de matéria seca entre 
o calcário e o carbonatito. Portanto, em se tratando de cultivo cm solos de cerrado que se caracterizam por acidez 
e relativamente alto teor de Al, esse resultado aponta para o potencial de neutral ilação do carbonatito que é uma 
vantagem dessa rocha, se comparado a outras, quanto ao seu uso como corretivo, essencial em solos de cerrado. 

A Tabela 2 também revela que os teores de K foram significativamente mais altos, tanto na parte aérea (a<O,Ol) 
quanto nas raízes da soja (a<O,OS), nos vasos tratados com carbonatito do que com calcário, o que indica que já 
no primeiro cultivo a solubilidade da flogopita do carbonalito foi suficientemente alta para suprimento de K à 
cultura. 
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Tabela 2. Análise i · estat sllca do cultivo com so1a 

Variável SOJA 
parte aérea 

~ '-0.87 /cv=8.78 
Matéria 
Seca S2 >Sl (<0.0001) 

~ '-0.94/cv=7.66 

Kl>KO (<0.0001) 
K C I>CO (0.0003) 

S2>S l (0.0138) 
CxK (0.0011) 
Sltl< (0.0002) 
r' 0.85 /cv=5.27 

Ca 
KO>K I (<0.0001) 
CxK (<0.0001) 
CO>Cl (0.0033) 
SxK (0.0083) 
~ 0.92/cv =6.39 

Mg CO>C I (<0.0001) 
S2>SI (<0.0001) 
KO>KI (<0.0001) 

.. 
numeros em ( ) = probabthdade de P>F 
rz =coefic iente de correlação 
cv = coeficiente de variação. 

raízes 
r' =0.66/cv= I 0.34 

S2>SI (<0.000 1) 
SxK (0.0953) 
r' =0.73/cv=34.62 

S2>Sl (<0.0001) 
KI>KO (<0.000 1) 
C I>CO (0.0282) 
SxK (0.0370) 

r = 0.61 /cv=IO.OO 

Sl>S2 (<0.0001) 

r''-0.90 /cv= l6.76 

CO>Ct (<0.0001) 
S2>SI (<0.0001) 
KO>Kl (<0.0001) 
CxS (0.0046). 

Como era de se esperar com base nas análises dos solos (Tabela I), a superioridade do Gleissolo foi altamente 
significativa com relação a todas as variáveis da Tabela 2. 

Houve efeito altamente siginificativo dos tratamentos com a fonte solúvel de K (KCI). A interaçllo do uso do 
carbonatito com a fonte solúvel é mostrada na Figura 4. 
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Figura 4. lnteração dos tratamentos com KCI e com as rochas 

Os resultados mostrados na Tabela 2 c na Figura 4 revelam que a diferença significativa entre as rochas, quanto 
ao teor de K na parte aérea da soja, ocorreu quando não houve suprimento de K pela fonte solúvel. No entanto, 
quando houve suprimento de K, as diferenças praticamente se anularam. 
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A Tabela 3 mostra o balanço de massa do K nos tratamentos. Considerando-se o tratamento COKO, ou seja, 
concentração de K advi ndo tão somente dos solos. estima-se que a soja foi capaz de extrair 35 c 31 % do K 
contido no latossolo (SI), para os suprimentos máximo c nulo de r. respectivamente c 3X e 31 'Yu de K extraído 
do gleissolo (S2). para os suprimentos máximo e nulo de r, respectivamente. 

Tabela 3. Balanço de massa de K mg/vaso) nos tratamentos. 

ROCHA SOLO 
Tratamento com K Nivel de K extraído extraído 

solúvel total (P2) (PO) 

CO=O SI =51.20 KO=O 51,20 17,94 15.83 
C O= O s 1=51.20 Kl=I2X,OO 179,20 37,7'1. 27,30 
CO=O S2=70,40 KO=O 70,40 26,60 21 ,82 
CO=O S2=70,40 Kl=l28,00 19X,40 50.73 34,65 

c 1=97,92 Sl =51 ,20 Ko~o 149,12 20,27 20.17 
C1 ~97,92 S1 =51 ,20 K1=12X,OO 277.12 38,63 30.24 
C1 =97 ,92 S2=70.40 KO=O 16X.32 35,33 25,21 
CI ~97,92 S2=70.40 Kl=I2X,OO 296,32 51,12 37,74 

Quando o KCI é adicionado as unidades experimentais que receberam cakário. o K extraído equivale a 41% no 
caso de suprimento máximo de r c 15% no caso de suprimento nulo de P no latossolo enquanto que para o 
gleissolo, o K extraído equivale a 25% no caso de suprimento máximo de r e 17% no caso de suprimento nulo 
de P. No entanto. os teores absolutos de K extraído são maiores quando a fonte solúvel de K é adicionada, e 
portanto, não é possível inferir nesse caso que a soja extrai K a porcentagens constantes. especialmente quando 
outra fonte participa do suprimento total. 

Os resultados mostrados na Tabela 2 também indicam que os teores de Cu c Mg da soja nos tratamentos com 
calcário foram s ignificativamente superiores aos tratamentos com carbonatito. como era de se esperar, o que 
restringe uma diferença significativa entre as rochas no teor de matéria seca. 

5. CONCLUSÃO 

A principal conclusão desse experimento é que o carbonatito constitui-se numa fonte de K :i curto prazo e que 
essa rocha possui um potencial de neutral ização de acidez razoável podendo ser aproveitada como fonte de K 

altemativa, especialmente em so los das regiões de cerrado. 
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