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Resumo 
 

Com o objetivo de avaliar a eficiência de uma rocha fonolito moída e 

fornecer K para a cultura do café, o presente 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 MC YOORIN F2) e três doses (75, 150 e 300 

kg ha-1 de K O), 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 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. Obteve-se as maiores produtividades com a dose de 150 

kg ha-1 de K O. A aplicação de MC YOORIN F2 aumenta a produtividade de 

café em coco semelhante ao KCl na dose de K
2
O recomendada para a cultura. 
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Introdução 

 
A cultura do café está entre as principais culturas agrícolas do Brasil. 

E para que o café continue gerando divisas para o País, novas tecnologias 

devem ser estudadas para melhorar tanto a produtividade quanto a qualidade 

de bebida, podendo, assim, vencer barreiras impostas pelos importadores. 

A produção brasileira de café está em torno de 43 milhões de sacas 

de 60 Kg do grão beneficiado, sendo que a produtividade média      é de 

aproximadamente 22 sacas de 60 kg ha-1, porém existem estudos 

comprovando que o cafeeiro tem potencial produtivo de 100 sacas de 60 

kg ha-1. Mas para que ocorra tal produção, o manejo da adubação deve  ser 

realizado adequadamente, especialmente a adubação com K, pois sua 

extração se compara ao N, nutriente exigido em maior quantidade pelas 

plantas. O K é um nutriente de extrema importância, pois confere maior 

resistência a doenças, atua como regulador de turgescência e participa da 

formação do grão do café, proporcionando uma melhor qualidade de bebida 

para plantas bem nutridas com o nutriente. 

Os sintomas de deficiência aparecem primeiramente nas folhas, 

ocasionando o amarelecimento das pontas e bordos, que posteriormente 

secam e caem. Os ramos com frutos podem secar do ápice para base, a 

porcentagem de grãos chochos pode aumentar, culminando em plantas menos 

tolerantes às adversidades. Devido a todos esses problemas, a demanda de 

fertilizantes pelos cafezais torna-se cada vez mais importante. 

Outro nutriente que vem sendo estudado na cultura do café é o silício 

(Si), por ser um nutriente benéfico às plantas. Apesar do café não ser um 

cultura acumuladora de Si, sabe-se que o elemento, especialmente associado 

ao K, pode influenciar na qualidade de bebida no sentido que uma menor 

incidência de doenças preserva o enfolhamento do cafeeiro, proporcionando 

maior uniformidade de grãos, os quais estão diretamente relacionados com 

a qualidade de bebida do café (Chalfoun e Carvalho, 2002). 

Assim sendo, tem-se utilizado diversos tipos de fertilizantes 

alternativos para fornecer K e Si, entre eles o “pó-de-rochas” potássicas, 

que nada mais é que a utilização de rochas finamente moídas como fonte 

de nutrientes. 
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Portanto, objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o efeito de 

uma Rocha Fonolito moída (“MC YOORIN F2”) como fonte de K para a 

cultura do café. 

 
Material e métodos 

 
O presente experimento foi desenvolvido no Sítio Monte Alegre, 

pertencente à Unimesp Agropecuária, Pirajú-SP. O solo da área experimental 

foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico (Embrapa, 1999). 

Conduziu-se o experimento nas safras 2008/2009 e  2009/2010.  O 

talhão onde se instalou o experimento era constituído por cafeeiros   (C. 

arabica L.) da cultivar Mundo Novo, implantados em 02/2006, no 

espaçamento 3,50 x 0,70 m. 

Em agosto de 2008 foi coletado solo nas camadas 0-0,20 m e 0,20-
0,40 m. Realizou-se a análise química do solo, obtendo-se os seguintes 
resultados, utilizando a metodologia proposta por Raij et al. (2001): 
profundidade 0-0,20 m: pH (CaCl2 ) = 5,1; M.O. = 16 g dm-3; Presina = 
23 mg dm-3; K = 1,1 mmolc dm-3; Ca = 39 mmolc dm-3; Mg = 15 mmolc 
dm-3; H+Al = 31 mmolc dm-3, CTC = 87 mmolc dm-3 e V% = 64. Para a 
profundidade 0,20-0,40 m: pH (CaCl2 ) = 4,7; M.O. = 13 g dm-3; Presina 
= 9 mg dm-3; K = 1,0 mmolc dm-3; Ca = 30 mmolc dm-3; Mg = 11 mmolc 
dm-3; H+Al = 39 mmolc dm-3, CTC = 81 mmolc dm-3 e V% = 52. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em 
esquema fatorial 2 x 3 + 1, com quatro repetições. Os tratamentos foram 
compostos por duas fontes de K (KCl – 58% de K

2
O e F2 – 8,42% de K

2
O) 

e três doses (1/2, 1 e 2 vezes a dose de K
2
O recomendada para a cultura do 

café, ou seja, 75, 150 e 300 kg ha-1 de K O) e mais uma testemunha (sem 

aplicação de K). 

Cada parcela foi constituída por três fileiras de plantas, com 6,3 m de 

comprimento. As parcelas foram separadas umas das outras por uma planta, 

no sentido da fileira, e uma linha. A área considerada útil foi a fileira central, 

excluindo uma planta de cada extremidade. 

A fonte alternativa de K estudada no presente trabalho foi a rocha 

fonolito moída F2 (MC YOORIN F2). Esse produto foi obtido junto à 

Mineração Curimbaba, localizada na região de Poços de Caldas-MG. O 

produto MC YOORIN F2 nada mais é que o produto de rochas fonolito 

finamente moídas destinadas a fornecerem nutrientes às culturas, 

especialmente K. 
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A aplicação dos tratamentos foi realizada em 10/2008 e repetida em 

11/2009. Distribui-se os fertilizantes uniformemente sob a projeção da saia 

dos cafeeiros. O manejo fitossanitário foi realizado de acordo com os 

critérios do produtor. 

Foram determinados os teores foliares de macronutrientes e Si do 3º 

par de folhas a partir do ápice de ramos frutíferos, na altura média da planta, 

coletado no início do verão de cada ano agrícola (Raij et al., 1997). Os teores 

de macronutrientes foram determinados segundo metodologia descrita por 

Malavolta et al. (1997). A mesma metodologia foi empregada para determinar 

o teor de macronutrientes nos grãos de café em coco, colhidos em julho de 

ambos os anos. O teor de Si foi determinado segundo técnica adaptada por 

Korndörfer et al. (2004). 

A produtividade foi medida em cinco plantas escolhidas ao acaso 

dentro da área útil de cada parcela. Após a secagem, os grãos foram pesados e 

a umidade foi corrigida para 12% (base úmida). Dessa forma, extrapolaram- 

se os dados para kg ha-1 de café “em coco”. Posteriormente, calculou-se a 

produtividade relativa através da relação entre a produtividade em cada 

tratamento e a produtividade no controle, de acordo com o proposto por 

Barnes e Kamprath (1975). 

Foi calculado, também, o Índice de Eficiência Agronômica (IEA), por 

meio da relação percentual entre a produtividade propiciada pelas fontes de 

K, aplicadas na mesma dose, subtraindo-se de ambas a produtividade do 

tratamento sem adubação potássica (Goedert e Lobato, 1984). Dessa forma: 

IEA (%) = [(Y2 – Y1) / (Y3 – Y1)] x 100, onde: Y1 = produtividade de grãos 

no controle; Y2 = produtividade de grãos obtida com a fonte testada (MC 

YOORIN F2) em cada uma das doses; Y3 = produtividade de grãos obtida 

com a fonte referência (KCl) na dose correspondente. Salienta-se que o valor 

de Y1 foi obtido pela média de 8 parcelas do tratamento controle. 

Por fim, verificou-se a quantidade de macronutrientes exportados 

pelos grãos de café em coco, multiplicando-se a produtividade de cada 

parcela pelos respectivos teores de macronutrientes nos grãos, sendo os 

valores convertidos para kg ha-1. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância. As médias 

das doses foram submetidas à análise de regressão, adotando-se como 

critério para escolha do modelo matemático a magnitude dos coeficientes 

de regressão significativos a 5% de probabilidade obtida pelo teste t (DMS). 

 
Resultados e discussão 



II CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM 

12 A 17 DE MAIO DE 2013 – POÇOS DE CALDAS/MINAS GERAIS 

344 

 

 

2 

 

A utilização das fontes de K (KCl e F2) não influenciaram os teores 

de P, N, Ca, Mg e S no experimento (Figuras 1 e 2). Entretanto, os mesmos 

dentro das faixas recomendadas para a cultura (Raij et al., 1997). Na safra 

2008/2009 houve incremento de K com a aplicação das duas fontes, porem 

o KCl proporcionou um incremento maior. No ano 2008/09, a aplicação de 

doses crescentes de K incrementou o teor desse nutriente nas folhas do 

cafeeiro, independentemente da fonte utilizada (F2 ou KCl), porém com 

resultados superiores quando se utilizou o KCl (Figura 1). Apesar de se 

utilizar uma quantidade maior da rocha, em relação ao KCl, para se obter o 

maior teor de K foliar, deve-se salientar que o F2, apesar de apresentar menor 

teor de K
2
O, tem uma solubilidade menor que a do KCl por se tratar de um 

pó-de-rocha, sendo disponibilizado mais lentamente às plantas. Já no 2º ano, 

não houve efeito significativo dos tratamentos no teor do elemento (Figura 

1). A ausência de resposta pode ser explicada pelo teor de K no solo estar 

adequado para a cultura. Outra explicação aceitável para esse fato seria que 

no primeiro ano agrícola a produtividade superou a do segundo ano (Figura 

4), havendo maior exigência de K no primeiro ano pelas plantas de café, com 

a finalidade de enchimento de grãos. Em outras palavras, houve uma maior 

exportação de K pelos grãos no primeiro ano agrícola, com uma tendência 

linear para ambas as fontes (Figura 5). Esses resultados estão de acordo com 

Silva et al. (2001), os quais comentam que esse comportamento deve-se à 

maior absorção e, consequentemente, maior exportação de nutrientes pela 

safra de alta produção. Observa-se, ainda, que o teor de K é ótimo na dose 

de 150 kg ha-1 de K O e que os teores de K na dose 0 encontravam-se abaixo 

da faixa considerada adequada para a cultura, indicando que a não aplicação 

desse nutriente acarretou deficiência do mesmo na cultura do café (Figura 1). 

O teor de Si foi apenas no 1º ano agrícola, pela fonte MC YOORIN 

F2 (Figura 3). O fato deve-se à presença de Si na composição da fonte 

(aproximadamente 53%), podendo, juntamente com o K, beneficiar a 

cultura do café, principalmente na defesa fitossanitária. A produtividade 

foi influenciada pelos tratamentos em ambos anos (Figura 4). De maneira 
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geral, a fonte KCl apresentou os melhores resultados quanto à produtividade. 

Na Tabela 1, observa-se que os maiores incrementos para produtividade 

relativa de grãos de café em coco ocorreram com a aplicação da dose de 

150 kg ha-1 de K O na forma de F2 no primeiro 1º ano. A aplicação da fonte 

MC YOORIN F2 proporcionou produtividade 1,5 vezes maior em relação 

às parcelas sem aplicação de K. Nessa mesma dose, o F2 proporcionou 

aumento de produtividade maior que o KCl. O IEA, no 1º ano agrícola, 

foi maior para a fonte F2 em todas as doses aplicadas, exceto na dose de 

300 kg ha-1 de K O. Em relação ao ano agrícola seguinte, o F2 foi mais 

eficiente em fornecer K às plantas do que o KCl apenas na dose 150 kg ha-1
 

de K
2
O. Assim sendo, pode-se inferir que a fonte F2 pode ser utilizada como 

fonte de K para a cultura do café, com resultados semelhantes aos do KCl. 
Guelfi-Silva et al. (2013), estudando a nutrição e eficiência da adubação 

proporcionada pela aplicação de fontes alternativas de K, concluíram que 

o pó-de-rochas pode ser usado como fonte do nutriente, apresentando bom 

IEA na dose recomendada de K
2
O. 

Em relação à exportação de nutrientes pelos grãos de café, pode-se 

dizer, de modo geral, que a quantidade dos mesmos, independente da aplicação 

ou não de K foi, em ordem decrescente, no 1º ano K>N>Mg>Ca>S>P, e no 

2º ano K>N>Ca>Mg>P>S (Figuras 5 e 6), semelhante ao observado por 

Raij (2007) e Matiello et al. (2010). 
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Figura 1. Teores de N, P e K nas folhas da cultura do café em função de 

fontes e doses de K, em dois anos agrícolas. ** é significativo 

a 1% de probabilidade pelo teste F. (―) e (♦) indicam a fonte 

F2; (---) e (□) indicam a fonte KCl. Barra vertical indica a DMS 

(P=0,05). 
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Figura 2. Teores de Ca, Mg e S nas folhas da cultura do café em função de 

fontes e doses de K, em dois anos agrícolas. (―) e (♦) indicam 

a fonte F2; (---) e (□) indicam a fonte KCl. Barra vertical indica 

a DMS (P=0,05). 
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Figura 3.    Teor de Si nas folhas da cultura do café em função de fontes  e 

doses de K, em dois anos agrícolas. * é significativo a 5% de 

probabilidade pelo teste F. (―) e (♦) indicam a fonte F2; (---) 

e (□) indicam a fonte KCl. Barra vertical indica a DMS 

(P=0,05). 
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Figura 4. Produtividade de grãos em coco da cultura do café em função de 

fontes e doses de K, em dois anos agrícolas. * é significativo a 

5% de probabilidade pelo teste F. (―) e (♦) indicam a fonte 

F2; (---) e (□) indicam a fonte KCl. Barra vertical indica a DMS 

(P=0,05). 
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Figura 5. Exportação de N, P e K pelos grãos em coco da cultura do café em função 

de fontes e doses de K, em dois anos agrícolas. * e ** são 

significativos a 5 e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

(―) e (♦) indicam a fonte F2; (---) e (□) indicam a fonte KCl. Barra 

vertical indica a DMS (P=0,05 
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Tabela 1.  Aumento da produtividade e produtividade relativa de grãos  de café 

em coco em função de fontes e doses de potássio e índice de 

eficiência agronômica (IEA) de três doses da  fonte 

  MC YOORIN F2 em comparação com KCl.  

(1)Aumento de produtividade em relação à média de produtividade no controle. (2)Produtividade relativa 

obtida em relação à média do controle (controle = 100%). 

 
Conclusões 

 

As maiores produtividades de grãos de café em coco são obtidas com a 

dose de 150 kg ha-1 de K O, independentemente da fonte utilizada. A aplicação da 

rocha fonolito moída MC YOORIN F2 aumenta a produtividade de café em coco, 

com incrementos semelhantes aos proporcionados pelo KCl na dose de K
2
O 

recomendada para a cultura. O produto é eficiente em fornecer K para a cultura 

do café. 
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