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Apoio financeiro: Mineradora Curimbaba. 
 
 

Atualmente, no Brasil, importa-se cerca de 90% da demanda nacional de 
potássio para uso na agricultura. Com o objetivo de reduzir essa dependência 

nacional, pesquisas estão sendo implementadas para obtenção desse 
elemento com base em minerais contidos em rochas brasileiras. A proposta 
desta pesquisa foi avaliar a eficácia dos produtos F1 e F2, que são resíduos 

obtidos através do processo de produção da mineradora Curimbaba, de Poços 
de Caldas-MG, como fontes de potássio para cultura do eucalipto. O projeto foi 
instalado em estufa plástica no Departamento de Solos e Recursos Ambientais, 

da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu-FCA/UNESP. O 
delineamento experimental utilizado foi o de Blocos Casualizados, com quatro 

repetições, num esquema fatorial (3X4), sendo 3 fontes de potássio (KCl, F1 e 
F2) e quatro doses (0, 1/2, 1 e 2 vezes a dose de K2O recomendada para a 
cultura). Os teores de K2O nos produtos correspondem a 60,0% no KCl, 11,0% 

no F1 e 8,42% no F2. As mudas foram plantadas em vasos de 50 litros 
preenchidos com solo devidamente corrigido e adubado com sulfato de 

amônio, superfosfato triplo e mais as diferentes doses dos produtos testados. 
Após 5 meses de crescimento, os tratamentos KCl (1 e 2 vezes a dose 
recomendada de K2O) e F2 (equivalente à dose de K2O recomendada) foram 

os mais responsivos para o fornecimento de K, sem diferir significativamente 
entre si. A aplicação do resíduo F1 proporcionou um menor crescimento em 

altura e diâmetro das plantas, além de menor concentração de potássio nas 
folhas. 
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