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RESUMO

Com o objetivo de estudar o efeito de
doses e modos de aplicação de potássio

na produtividade  e qualidade de sementes
de soja, foram instalados dois ensaios, em

Lavras (Podzólico Vermelho-Amarelo,
argiloso) e Uberaba (Latossolo Vermelho-

Escuro, franco-arenoso), ambos com baixa
disponibilidade de K solúvel. O

delineamento experimental utilizado foi o
de blocos ao acaso, com quatro

repetições, em esquema fatorial (3X4)+1,
envolvendo três modos de aplicação

(plantio, parcelado e cobertura), quatro
doses (40, 80, 120 e 160 kg.ha-1 de K20), e

testemunha, sem K. Em Uberaba, foi
observado o efeito da interação entre

modos de aplicação e doses de K sobre a
produtividade de grãos, uma vez que

quando o nutriente foi aplicado em
cobertura houve resposta a doses, no

entanto, quando a adubação foi feita no
plantio ou parcelada, não foram

observadas respostas às doses. Ainda em
Uberaba, a aplicação de K,

independentemente das doses ou dos
modos, promoveu aumento na

produtividade de grãos, óleo e proteína. Em
Lavras, as aplicações de K no plantio ou
parcelado, independentemente da dose,

promoveram aumento na produtividade de
grãos, quando comparadas com a

aplicação em cobertura. Já  o teor de óleo
foi afetado pela interação entre doses e

modos de aplicação, uma vez que a
aplicação no plantio promoveu resposta

crescente, e as aplicações em cobertura e
parcelada, resposta decrescente.
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ABSTRACT

With the objective of studying the effect of
doses and modes of application of K on
yield and quality of soybean seeds, two
trials were set up in Lavras (Red-Yellow
Podzolic , clayey) and Uberaba (Dark-Red
Latosol sandy-loam) , both with low
availability of soluble K . The experimental
design utilized was in randomized blocks
with four replicates in factorial scheme
(3x4)+1, encompassing three modes of
application ( planting , split and top
dressing) , four doses (40, 80, 120 and
160 kg.ha-1 of K20) and check, without any
K . In Uberaba, the effect of interation
between application modes and K doses
on grain yield was observed, since, when
the nutrient was applied at top dressing
there was response to the doses,
however, when  fertilization was made at
the planting or split was no responses to
the doses were observed, and the
application of K, regardless of the  doses
or modes, promoted increase in grain, oil
and protein  yields . In Lavras , the
applications of K at planting or split
independent of the dose promoted
increase in grain yield  as compared with
the top dressing . Oil content was affected
by the interaction between doses and
modes of application  since the application
at planting promoted growing response
and top dressing and split applications,
decreasing response.
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1 INTRODUÇÃO

Embora tenha sido introduzida no Brasil há pouco mais de 100 anos, a
soja [Glycine max (L.) Merrill] expandiu-se rapidamente e hoje já representa mais
de um terço da produção brasileira de grãos. A maior expansão da cultura ocorreu
a partir dos anos 70, com a abertura das áreas sob cerrado, principalmente em
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo que grande parte
destas áreas apresentam acidez elevada e baixa disponibilidade de nutrientes,
principalmente P e K (LOPES, 1982).

No caso do K, aliado à baixa disponibilidade, existe a possibilidade de
perdas, por lixiviação, principalmente em solos com textura mais arenosa,
reforçando a importância de se estudarem formas alternativas de aplicação do
nutriente. Trabalhos relacionados à definição de doses e modos de aplicação do
K são encontrados, como por exemplo o de  Mascarenhas et al. (1981) que cita
respostas esporádicas à aplicação de K em soja, mesmo estando os teores
deste elemento no solo abaixo de 48 ppm e justifica o fato de o extrator “Carolina
do Norte” retirar do solo apenas o K disponível no momento e não aquele que
poderia ser liberado durante o ciclo da cultura.

Fernandes  et al. (1993) trabalhando num LV, textura média, verificaram
diferentes capacidades de exploração do K dos solos pelas diversas cultivares
de soja, sendo que em solos esgotados a planta interferiu significativamente na
dinâmica do nutriente. Os autores citam ainda que, na maioria dos experimentos
com adubação potássica, mesmo em solos com baixos teores trocáveis deste
elemento, não se tem encontrado resposta. Tal tendência pode ser explicada
pela grande capacidade que a leguminosa tem de absorver o nutriente do solo e
a possibilidade da cultura utilizar-se de formas não trocáveis, que seriam liberadas
durante o seu ciclo.

A adubação potássica na cultura da soja pode proporcionar alterações
na composição química das plantas e dos grãos. A esse respeito, Sale e Campbell
(1986), trabalhando em casa de vegetação, observaram que aplicação de doses
crescentes de K propiciou aumento no teor de óleo e diminuição no de proteína,
e atribuíram os resultados ao fato de que, quando houve deficiência de K
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observou-se estreitamento da relação C/N nos componentes não estruturais da
semente durante os estágios mais avançados do enchimento de vagem. Dentro
desse mesmo enfoque, trabalhando com doses crescentes de K em um LV, com
baixos teores de K solúvel, Tanaka et al. (1997), observaram que doses crescentes
de K, aplicadas a lanço, promoveram um crescimento linear no teor do nutriente
na folha e diminuição nos teores foliares de Ca e Mg, tendência atribuída ao
antagonismo entre o macronutriente primário e os secundários, principalmente o
Mg. Com relação às características agronômicas das sementes, os autores
observaram resposta positiva dos teores de óleo e peso de 100 sementes e
resposta inversa dos teores de proteína às doses crescentes do macronutriente.
A germinação e o vigor de sementes não foram afetadas pelos tratamentos. Por
outro lado, dados obtidos por Kanthack (1995), em um LV, textura arenosa indicam
que a aplicação de K  no plantio, em cobertura ou parcelado não diferiram  com
relação à produção de soja e aos teores de óleo e de proteína nos grãos. Sousa,
Lobato e Miranda (1993) afirmaram que a aplicação de adubos potássicos nos
solos de cerrado deve ser feita preferencialmente a lanço, pois estes solos
possuem baixa CTC e a alta concentração do nutriente provocada por grandes
doses, distribuídos em pequeno volume do solo favorece as perdas por lixiviação.

Heckman e Kamprath (1995), trabalhando em solos com textura arenosa
utilizando doses crescentes de K aplicadas no plantio, parcelado e em cobertura,
observaram efeito linear das doses de K no acúmulo e concentração do nutriente
no tecido vegetal. A produtividade obtida nos tratamentos em que o nutriente foi
aplicado todo no plantio mostrou-se ligeiramente superior à aplicação parcelada,
o que, segundo os autores, pode ser explicado pelo fato de a soja apresentar
maior acúmulo de K no início do ciclo, favorecendo a aplicação antecipada do
macronutriente.

Desta forma, em razão de controvérsias sobre o assunto, o presente
trabalho foi conduzido com o objetivo de verificar o efeito de doses e modos de
aplicação de K sobre a produtividade, teor de óleo e proteína nos grãos e qualidade
de semente de soja.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Foram conduzidos dois ensaios, no ano agrícola 1998/99,  nos municípios
de Uberaba, longitude  47°55 W, latitude 19°45’ S e altitude de 760 m,  na “Fazenda
Escola da Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba” em Latossolo
Vermelho (LV), textura franco-arenosa, e em Lavras,  longitude 45°00 W, latitude
21°41’ S e altitude 895 m, “Fazenda Vitorinha”, FAEPE/UFLA em Podzólico
Vermelho-Amarelo (PVA), textura argilosa, cujas características físicas e químicas
podem ser visualizadas na tabela 1.

TABELA 1 - Resultados das análises química e granulométrica  dos solos por ocasião da
semeadura, Lavras, 2000

oloS HP P K aC gM lA lA+H BS T V .o.m .grA etlis aierA

md.gm 3- md.)c(lomc 3- %

VL 0,6 2 34 9,1 7,0 1,0 8,2 8,2 6,5 05 1,2 02 8 27

AVP 4,6 4 44 0,6 1,1 0,0 6,2 2,7 8,9 37 9,2 83 12 04

O experimento de Uberaba foi semeado em 28 de novembro e colhido em
9 de abril, com ciclo de 132 dias;  já em Lavras, a semeadura ocorreu em 25 de
novembro e a colheita em 14 de abril, com ciclo de 140 dias. A cultivar utilizada
foi a Conquista, com ciclo de maturação semitardio.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos
ao acaso em esquema fatorial (4x3)+1 envolvendo quatro doses
(40, 80, 120 e 160 kg de K20.ha-1) e três modos de aplicação de K : plantio, cobertura
aos trinta dias e parcelado (20 kg no plantio + 20 kg em cobertura, 40 kg no
plantio + 40 kg em cobertura, 40 kg no plantio + 80 kg em cobertura e 40 kg no
plantio + 120 kg em cobertura) mais uma testemunha como tratamento adicional
(zero de K20), totalizando 13 tratamentos, com 4 repetições. As parcelas foram
constituídas de 6 linhas espaçadas de 0,50 m, com 5,0 m de comprimento, sendo
utilizadas como área útil as quatro linhas centrais, eliminando-se, a título de
bordadura 0,50 m de cada extremidade , totalizando-se 8 m2. O desbaste foi
realizado aos quinze dias após semeadura, uniformizando a população para
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300.000 plantas por hectare. Trinta dias após a emergência  procedeu-se à
aplicação das doses de K recomendadas para os tratamentos em cobertura e
parcelado.

Foram avaliadas as características agronômicas, produtividade de grãos,
teores e rendimentos de óleo e de proteína, germinação e vigor de sementes
avaliadas através do teste padrão de germinação e envelhecimento acelerado,
cujas médias foram comparadas pelo teste Scott Knott e análise de regressão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de produtividade de grãos podem ser visualizados nas
tabelas 2, 3 e 4  (Figura 1). No ensaio de Uberaba, observou-se interação
significativa entre doses e modos de aplicação de K. Desdobrando-se essa
interação verificou-se  que os resultados significativos somente foram observados
com a aplicação do K em cobertura como pode ser visto na Figura 1.
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Figura 1 - Produtividade de grãos obtida em Uberaba em função de doses de K aplicadas em
cobertura. UFLA, Lavras, 2000

Fonte: UFLA (2000)
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Levando-se em conta que o solo  testado  apresenta  textura franco-
arenosa, esses resultados podem ser esperados, pois esta textura facilita uma
maior perda do nutriente por lixiviação, quando utilizados no plantio. Considerando-
se que a maior taxa de absorção de K dá-se na fase vegetativa, em período
compreendido entre 44 e 63 dias após emergência (CORDEIRO, 1977), as
aplicações em cobertura e parcelada realizadas aos 30 dias após o plantio
poderiam proporcionar aumento na produtividade, uma vez que o nutriente estaria
disponível para as plantas em época próxima  ao início do período de maior
demanda.  Esses resultados são discrepantes dos obtidos por Kanthack (1995),
que, trabalhando em LV, textura arenosa não encontrou diferenças na produtividade
de grãos, utilizando a aplicação de K do plantio, parcelado ou em cobertura. Nessa
condição, Oliveira et al. (1992) citam que a aplicação de até 60 kg de K2O ha-1 foi
suficiente para atingir rendimentos máximos no primeiro ano, porém, não o foi no
terceiro ano. Ainda em Uberaba observou-se que a aplicação do nutriente,
independentemente do modo ou da dose, proporcionou aumento na variável.

TABELA 2 - Valores médios de produtividade obtida em Uberaba em função de modos de
aplicação e doses de K

EDSESOD
K

Kgk( 2 ah.0 1- )
OÃÇACILPAEDSODOM AIDÉM

OITNALP ARUTREBOC ODALECRAP
04 5453 2313 5353 4043
08 7243 7643 8353 2843
021 7563 0033 2553 3943
061 0633 5353 2253 2253

AIDÉM 6943 8533 6653 a3743
ATULOSBAAHNUMETSET b8292

3,21:)%(VC
Médias seguidas por letras iguais, nas colunas, não diferem entre si, ao nível de 5 % de
probabilidade pelo teste de Scott Knott.
Fonte: UFLA (2000).

Por outro lado, os resultados obtidos em Lavras mostram efeito significativo
do modo de aplicação do adubo sobre a produtividade de grãos,
independentemente da dose, sendo a aplicação em cobertura inferior aos outros
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dois modos, os quais não diferiram entre si. A aplicação de K no plantio e parcelado
proporcionou  um aumento de 15,38% (356 kg ha-1) e 13,26% (307 kg ha-1) em
relação à aplicação em cobertura (Tabela 3).  Estes  resultados  podem ser
explicados sob dois enfoques: primeiro, as elevadas relações do Ca e do Mg
com o macronutriente nos trinta primeiros dias da cultura inibiram a absorção do
mesmo, uma vez que os três nutrientes competem pelos mesmos sítios de
absorção (Mascarenhas et al., 1988). Outro ponto a ser considerado é que, em
virtude da elevada capacidade de troca de cátions do PVA, o K aplicado em
cobertura permaneceu adsorvido à camada mais superficial, não atingindo a região
do solo de maior concentração radicular. Este segundo enfoque é reforçado por
Espinosa e Reis  (1982), que afirmam que a lixiviação do K depende, dentre
vários fatores, da textura do solo.

TABELA 3 - Valores médios de produtividade de grãos em Lavras, germinação e vigor em
Uberaba em função de modos de aplicação de K

EDSODOM
OÃÇACILPA

ahgk(edadivitudorP 1- ) )%(oãçanimreG )%(rogiV

sarvaL abarebU sarvaL abarebU sarvaL
OITNALP a0762 a8,97 a9,85 a0,17 a8,85

ARUTREBOC b4132 a4,97 a7,26 a3,27 a0,06
ODALECRAP a1262 a3,08 a3,06 a3,37 a3,95

AIDÉM a5352 a0,08 a9,06 a2,27 a4,85
.SBA.TSET a3462 a8,18 a6,36 a5,37 b3,64

)%(VC 8,51 7,3 2,7 5,8 1,61
Médias seguidas por letras iguais, nas colunas,  não diferem entre si, ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Scott Knott.
Fonte: UFLA (2000).
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TABELA 4 - Valores médios de produtividade de grãos em Lavras, germinação e vigor em
Uberaba e Lavras em função de doses de K

KEDSESOD 20
ahgk( 1- )

edadivitudorP
ahgk( 1- ) )%(oãçanimreG )%(rogiV

sarvaL abarebU sarvaL abarebU sarvaL
04 8442 9,97 0,06 3,47 2,35
08 7052 8,87 9,16 3,76 0,95
021 4652 1,08 8,85 2,07 8,16
061 9162 5,08 9,16 8,67 3,36

AIDÉM a5352 a0,08 a9,06 a2,27 a4,85
.SBA.TSET a3462 a8,18 a6,36 a5,37 b3,64

)%(VC 8,51 7,3 2,7 5,8 1,61
Médias seguidas por letras iguais, nas colunas,  não diferem entre si, ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Scott Knott.
Fonte: UFLA (2000).

Os diferentes modos de aplicação e doses de K não exerceram efeito
significativo sobre a germinação de sementes em ambos os ensaios, como pode
ser observado na Tabela 3. Tais resultados concordam com os obtidos por Tanaka
et al.(1997) que, trabalhando com doses crescentes de K, não encontraram
resposta para a germinação de sementes.

As Tabelas 3 e 4 ilustram os resultados de vigor de sementes em função
dos tratamentos testados. Em Uberaba, o vigor de semente não foi afetado
significativamente pelas doses do K. Em Lavras observou-se que a aplicação do
nutriente, independentemente do modo ou da dose, diferiu  significativamente do
vigor obtido nas sementes das plantas testemunhas, cultivadas sem K. Os
resultados concordam com a afirmação de  Snyder e Ashlock (1996), de que a
deficiência de K pode prejudicar a qualidade de sementes.

As Tabelas 5, 6 e 7 ilustram os teores médios de óleo nas sementes em
função de modos de aplicação e doses de K. No ensaio conduzido em Uberaba,
não foi observado efeito significativo do modo de aplicação ou das doses do adubo
sobre os teores de óleo (Tabela 6). Entretanto, a aplicação de K,
independentemente do modo ou da dose, influenciou a variável quando comparado
com a testemunha absoluta,  confirmando a essencialidade do K na síntese e
transporte de óleo para os grãos. Segundo Usherwood  (1994), tal resultado pode
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ser explicado pelo papel do K no transporte de fotoassimilados   para  os grãos,
permitindo a síntese de óleo nos mesmos, e também no controle de entrada de
CO2 pelos estômatos. Também Tanaka et al. (1997) observaram efeitos positivos
de doses crescentes de K sobre o teor de óleo  nas sementes.
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Figura 2 - Teores de óleo nos grãos obtidos em Lavras em função de doses e modos de
aplicação de K

Fonte: UFLA (2000)

Na Tabela 5 e na Figura 2 estão ilustrados os resultados médios dos teores
de óleo nas sementes obtidas no ensaio de Lavras. Observa-se interação
significativa entre modos de aplicação e doses de K. Assim, a aplicação de doses
crescentes de K, no plantio, proporcionou aumento no teor de óleo da semente.
Efeito inverso foi observado quando o insumo foi aplicado de forma parcelada, com
a queda no teor de óleo com o aumento das doses de K. Na aplicação em cobertura
observou-se a mesma tendência observada para a aplicação parcelada, embora
os resultados não tenham sido significativos. Os resultados podem ser explicados
da mesma forma que para a produtividade, ou seja elevada relação Ca/Mg/K, inibindo
a absorção de K e a baixa movimentação do nutriente aplicado em cobertura, por
causa da textura argilosa do solo. A mesma explicação é descrita por Goedert,
Corey e Syers (1975) que afirmaram que, a calagem ao elevar a relação do Ca e
do Mg com o K, pode diminuir os níveis do macronutriente na solução do solo,
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levando a planta a apresentar deficiência do mesmo. Também Mascarenhas et al.
(1988) citaram que a elevação da saturação de bases a 70%, como foi o caso do
PVA, levou a um desequilíbrio entre o Ca, o Mg e o K, promovendo o surgimento e
o agravamento da deficiência do K. Ainda na Tabela 5, observa-se que a aplicação
de K, independentemente do modo ou da dose, promoveu  incremento na produção
de óleo, quando comparada com a testemunha sem K.

TABELA 5 - Valores médios dos teores de óleo nas sementes obtidas no ensaio conduzido em
Lavras, em função dos modos de aplicação e doses de K

EDSESOD
K

Kgk( 2 ah.0 1- )
OÃÇACILPAEDSODOM AIDÉM

OITNALP ARUTREBOC ODALECRAP
04 8,81 7,02 0,02 0,02
08 5,91 2,02 4,91 7,91
021 2,02 9,91 8,81 7,91
061 7,02 5,91 3,81 6,91

AIDÉM 9,91 1,02 1,91 7,91 a
ATULOSBAAHNUMETSET 2,81 b

:)%(VC 5,2
Médias seguidas por letras iguais, nas colunas, não diferem entre si, ao nível de 5 % de
probabilidade pelo teste de Scott Knott
Fonte: UFLA (2000)

As Tabelas 6 e 7 ilustram os resultados médios de rendimento de óleo
nos dois locais. Os resultados não evidenciam efeito significativo dos modos de
aplicação ou das doses de K sobre a rendimento de óleo embora, em ambos os
ensaios, a aplicação do fertilizante em cobertura apresentou tendência inferior
aos outros dois modos. Entretanto, no ensaio conduzido em Uberaba, a aplicação
do nutriente, independente do modo ou da dose, influenciou a variável, quando
comparados com a testemunha absoluta. Tais resultados podem ser explicados
pela maior produtividade de grãos e maior teor de óleo, com a aplicação de K, o
que refletiu em maior rendimento de óleo.
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TABELA 6 - Valores médios de teores óleo em Uberaba, teores de proteína e rendimentos de
óleo e de proteína em Uberaba e Lavras em função de modos de aplicação de K

SODOM ED
OÃÇACILPA

oelÓ
)%(

aníetorP
)%(

oelÓ
ahgk( 1- )

aníetorP
ahgk( 1- )

abarebU abarebU sarvaL abarebU sarvaL abarebU sarvaL
OITNALP a0,91 a5,83 a2,83 a496 a605 a5431 a2201

ARUTREBOC a3,91 a0,83 a6,83 a676 a744 a3721 b398
ODALECRAP a3,91 a5,83 a1,93 a686 a605 a2731 a5201

AIDÉM a3,91 a2,83 a5,83 a486 a684 a0331 a289
.SBA.TSET b2,81 b5,63 a6,83 b635 a574 b8601 a4201

)%(VC 2,2 4,2 9,1 7,31 4,61 6,21 9,61
*Médias seguidas por letras iguais, nas colunas,  não diferem entre si, ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Scott Knott.
Fonte: UFLA (2000).

TABELA 7 - Valores médios de teores óleo em Uberaba, teores de proteína e  rendimentos de
óleo e proteína em Uberaba e Lavras em função de modos de aplicação de K

SODOM ED
OÃÇACILPA

oelÓ
)%(

aníetorP
)%(

oelÓ
ahgk( 1- )

aníetorP
ahgk( 1- )

abarebU abarebU sarvaL abarebU sarvaL abarebU sarvaL
04 1,91 0,93 3,93 664 664 8231 869
08 5,91 9,73 2,83 184 184 2231 459
021 5,91 4,83 2,83 105 105 2431 389
061 0,91 9,73 9,83 794 794 1331 1201

AIDÉM a3,91 a2,83 a5,83 a486 a684 a0331 a289
.SBA.TSET b2,81 b5,63 a6,83 b635 a574 b8601 a4201

)%(VC 2,2 4,2 9,1 7,31 4,61 6,21 9,61
*Médias seguidas por letras iguais, nas colunas,  não diferem entre si, ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Scott Knott.
Fonte: UFLA (2000).

Nas Tabelas 6 e 7 são visualizados os resultados médios dos teores de
proteínas nos dois ensaios. Não foi observado nenhum efeito significativo de modos
de aplicação e doses de  K  sobre  a proteína dos grãos. No entanto, em  Uberaba,
a aplicação de K, independentemente do modo ou da dose, diferiu
significativamente da testemunha sem K. Tais resultados são explicados por vários
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autores, como Mascarenhas et al. (1988), Tanaka et al. (1993) e Usherwood (1994),
que comprovam o papel do K na nodulação, no metabolismo do N, transporte e
síntese de proteínas nas sementes.

Os resultados médios de rendimento de proteína também podem ser
visualizados nas Tabelas 6 e 7. No ensaio conduzido em Uberaba, não foi
observado efeito significativo dos tratamentos sobre a variável em questão. No
entanto, a aplicação de K, independentemente do modo ou da dose, diferiu
significativamente do tratamento testemunha, sem K, o que é explicado pela maior
produtividade de grãos obtida com a aplicação de K, independentemente da dose
ou do modo. No ensaio de Lavras, observou-se efeito significativo do modo de
aplicação, uma vez que a aplicação em cobertura mostrou-se inferior aos outros
dois modos. Os resultados podem ser explicados pela menor produtividade de
grãos quando o K foi aplicado em cobertura. As hipóteses, já discutidas, de elevada
relação Ca/Mg/K, nos trinta primeiros dias da cultura e a pequena mobilidade do
nutriente aplicado em cobertura, no solo argiloso, explicam a tendência observada.

4 CONCLUSÕES

 a) em Uberaba verificou-se efeito significativo da adubação com K em
cobertura. A aplicação de K, independentemente das doses ou dos
modos, influenciou a produtividade de grãos, proteína, óleo ,os teores
de óleo de proteína.

 b) em Lavras, a produtividade de grãos foi influenciada pelos modos de
aplicação, com destaque para aplicação no plantio e parcelado. O
vigor de sementes foi influenciado pela aplicação de K,
independentemente das doses ou dos modos. Os teores de óleo
foram influenciados pela interação entre doses e modos de aplicação
de K. A germinação, rendimento de óleo e teor e rendimento de proteína
não foram afetadas pelos tratamentos.
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