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O Brasil é um dos maiores importadores mundiais de fertilizantes e o 4o maior 
consumidor dos mesmos. Só de KCl, em 2009, o Brasil consumiu cerca de 3,2 

milhões de toneladas. Para diminuir a dependência nacional do K utilizado na 
agricultura, a pesquisa vem buscando opções para obtenção desse nutriente com 
base em minerais contidos em rochas brasileiras, especialmente mediante a 

moagem de rochas potássicas. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a eficácia de uma rocha fonolito moída em fornecer K para a cultura do 

café. Para tanto, o experimento foi desenvolvido em uma propriedade no 
município de Pirajú-SP, sendo conduzido nos anos agrícolas de 2008/09 e 
2009/10. Os tratamentos foram duas fontes de K (KCl e rocha fonolito moída F2) e 

três doses (75, 150 e 300 kg ha-1 de K2O), correspondente à ½, 1 e 2 vezes a 
dose de K2O recomendada para a cultura, aplicadas em um cafezal cultivar Mundo 
Novo, já formado e produtivo, e mais uma testemunha (sem aplicação de K). O 

delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 
x 3 + 1, com quatro repetições. As avaliações mais importantes foram teor foliar de 

N, P, K, Ca, Mg, S e Si, teor desses mesmos nutrientes, exceto Si, nos grãos de 
café em coco e exportação de nutrientes pelos grãos. As doses aplicadas 
influenciaram significativamente o teor foliar de K no ano agrícola 2008/09, com 

resultados maiores para o KCl. Não houve efeito significativo dos tratamentos 
sobre o teor foliar de K no ano agrícola 2009/10. Os teores foliares de todos os 

nutrientes estavam dentro da faixa considerada adequada para a cultura. Para 
teor de nutrientes dos grãos, os tratamentos afetaram apenas o teor de K e de Ca 
no primeiro ano agrícola estudado e o teor de Ca no segundo ano agrícola. Os 

tratamentos proporcionaram efeito significativo para exportação de todos os 
nutrientes estudados, exceto o Ca no primeiro ano agrícola. Os tratamentos 

influenciaram significativamente a produtividade em ambos os anos agrícolas. O K 
e o N foram os nutrientes exportados em maior quantidade pelos grãos de café. A 
aplicação do produto F2 aumenta a produtividade de café em coco semelhante ao 

KCl na dose de K2O recomendada para a cultura, sendo um produto eficiente em 
fornecer K à cultura do café, além de também aumentar o teor de Si nas folhas.  
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