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RESUMO O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
disponibilidade de K em solo da Zona da Mata, 
adubado com diferentes doses de biofertilizantes, 
comparando com fertilizantes minerais. Conduziu-se 
um experimento no município de Paudalho – PE, em 
condições de campo aberto cultivado com feijão caupi 
(Vigna unguiculata). Utilizando seis tratamentos de 
fertilização, sendo três doses de biofertilizantes, a dose 
recomendada para a cultura, de acordo com o Instituto 
Agronômico de Pernambuco - IPA, o dobro e o triplo 
da recomendação; duas doses de fertilizante mineral, a 
dose recomendada e o dobro, e pó de rocha com P e K 
aplicado na dose recomendada para a cultura. Utilizou-
se uma área de 640 m2 onde foram distribuídas 28 
parcelas, com os tratamentos de fertilização. 
Determinou-se o teor de K no solo, pela metodologia 
da Embrapa, 1999 [1]. 

Palavras-Chave: Rochas potássicas, Vigna 
unguiculata, adubo orgânico.

Introdução

O caupi (Vigna unguiculata L. Walp) é uma 
leguminosa que é considerada como a principal cultura 
de subsistência do semiárido nordestino, pela elevada 
produção de grãos, conteúdo energético, sais minerais 
e vitaminas (Souza, 1991) [2]. O potássio é um dos dez 
elementos mais abundantes na crosta terrestre, contudo 
somente na natureza ocorre sob a forma de compostos. 
Além dos típicos minerais de minério, formados por 
cloretos e sulfatos, o potássio encontra-se na 
composição de inúmeros outros; com teores acima de 
10 % de K2O, em nove dezenas; entre 2 % e 10 % de 
K2O, em mais duas centenas, em particular nos do 
grupo dos feldspatos alcalinos e das micas 
(Nascimento & Lapido-Loureiro, 2004)[3].

Podem ser destacadas, também, as rochas 
metamórficas onde o potássio pode ser encontrado, 
como na ardósia (muscovita, clorita e quartzo), nos 
filitos (muscovita, clorita e quartzo) e em micaxistos 
(ou muscovita, clorita biotita em palhetas) (Ruberti et
al., 2003)[4]. O trabalho objetivou avaliar a 
disponibilidade de fósforo e potássio em solo da Zona 
da Mata de Pernambuco, cultivado com feijão caupi e 
adubado com diferentes doses de biofertilizantes de 
rochas, comparando com fertilizante mineral, e o pó de 
rocha.

Material e Métodos

Foi utilizado o biofertilizante de rocha fosfatada 
com apatita de Irecê (BA), biofertilizante potássico 

com biotita de Santa Luzia (PB). Portanto está sendo 
utilizado um biofertilizante misto, contendo P e Ca 
proveniente da apatita, K e Mg da biotita, S (SO4

-2) da 
oxidação do enxofre elementar por Acidithiobacillus 
thiooxidans

O experimento foi conduzido em campo cultivado com 
feijão caupi, cultivar IPA 206, no município de Paudalho, 
localizado na Zona da Mata de Pernambuco, numa área de 
640 m2, onde foram distribuídas 28 parcelas de 8m x 2m, 
com 5 leirões de 32 metros cada. Utilizou-se três fontes de 
nutrientes: (a) mistura de biofertilizante com P (BP) e 
biofertilizante com K (BK); (b) mistura com os fertilizantes 
solúveis: superfosfato simples (SFS), sulfato de amônia 
(SA) e cloreto de potássio (KCl), e (c) Pó de Rocha com P 
e K. O biofertilizante foi aplicado em três níveis (o nível 
recomendado, o dobro e o triplo da recomendação para a 
cultura). O fertilizante mineral foi aplicado em dois níveis 
(o nível recomendado e dobro da recomendação para a 
cultura). Já a mistura de pó de rocha foi aplicada apenas na 
dose recomendada de acordo com o IPA. 

Utilizou-se um sistema de irrigação por gotejamento. A 
recomendação de adubação foi seguida pelo manual de 
adubação e calagem para o estado e Pernambuco, do 
Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, 2002.[5]

Resultados e Discussão

Os resultados encontrados apontam que a 
disponibilidade de potássio no solo foi favorecida pela 
aplicação do fertilizante mineral, utilizando o dobro da 
dose recomendada para a cultura. 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos 
com biofertilizantes, em relação ao tratamento onde se 
adicionou o fertilizante mineral na dose recomendada.

Fato notável nos trabalhos conduzidos com cana-de-
açúcar (Stamford et al., 2007)[7], melão [8]e alface [9] em 
condições de campo, diferindo dos tratamentos com o pó-
de-rocha. Este incremento de potássio no solo é explicado 
por [10] e [11]onde afirmam que as formas de potássio no 
solo, apresentam um equilíbrio, onde as plantas absorvem 
K da solução, tamponado pelas formas trocáveis, que são 
fontes imediatas para as plantas, supridas pelas formas de 
K-não trocáveis, consideradas reservas utilizadas em longo 
prazo para as plantas; embora sendo lentamente liberado 
para o solo, poderá ser absorvido pelas plantas [12].

Investiga-se com freqüência, a quantidade de K extraído 
pelas plantas, por esta ser superior às formas trocáveis [13] 
e as formas não trocáveis que contribuem 
significativamente para o total do K absorvido pelas 
plantas [14] Entretanto, a contribuição de formas não 
trocáveis, no suprimento às plantas, está relacionada com a 
presença de minerais primários e secundários como fonte 
de potássio no solo [15]



Os tratamentos onde se aplicou o pó de rocha com P 
e K, mostrou-se menos eficiente na disponibilidade de 
K no solo estudado, não diferindo estatisticamente do 
tratamento controle (testemunha).

Conclusões

A adição dos diferentes Biofertilizantes 
proporcionou resultados semelhantes a aplicação do o 
fertilizante Cloreto de Potássio, na disponibilidade  de 
potássio ao solo;

O uso apenas de Pó de rocha, não afetou na 
disponibilidade de potássio ao solo.
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Tabela: Efeito da fertilização com biofertilizantes e fertilizantes minerais, em diferentes doses, na disponibilidade de K em solo 
da Zona da Mata de Pernambuco.

Fertilização K no solo

Biofertilizante 100 kg ha-1 3,800 ab

Biofertilizante 200 kg ha-1 3,673 ab



Biofertilizante 300 kg ha-1 4,100 ab

Fertilizante Mineral 100 kg ha-1 4,150 ab

Fertilizante Mineral 200 kg ha-1 4,802 a

Pó e Rocha PK 100kg ha-1 2,594 b

Testemunha 2,896 b

Cv: 25%. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
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