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Resumo 

A fonte potássica mais utilizada na agricultura é o cloreto 

de potássio (KCl). A polihalita [K2MgCa2(SO4)4∙2H2O] é 

um mineral natural que tem potencial para ser usado 

como fertilizante em substituição ao KCl. Este estudo foi 

realizado com objetivo de avaliar a eficiência da polihalita 

em relação ao KCl na adubação de uma sucessão trigo-

soja em plantio direto. O uso de polihalita aumentou a 

produtividade do trigo em cerca de 30% em relação ao 

controle. A soja não foi influenciada pelos fertilizantes 

potássicos. Considerando a sucessão trigo-soja, os 

resultados mostraram que o KCl pode ser substituído pela 

polihalita com ganhos na produtividade de trigo.  

Introdução  

O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. 

O trigo é a cultura de inverno mais importante da região 

Sul do Brasil. A intensificação dos sistemas de produção 

com grande exportação de nutrientes pelas colheitas 

exige o manejo adequado de fertilizantes. O fertilizante 

potássico mais utilizado na agricultura mundial é o cloreto 

de potássio (KCl). A polihalita [K2MgCa2(SO4)4·2H2O] é 

um fertilizante ainda pouco utilizado no Brasil. Embora a 

polihalita tenha grande potencial para suprir potássio (K), 

cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) às plantas (Dal 

Molin et al., 2020), ainda faltam estudos que comprovem 

a sua eficiência em plantio direto. Este trabalho teve o 

objetivo de avaliar a produtividade de grãos de trigo e 

soja, considerando a aplicação de KCl e de polihalita, de 

forma isolada e combinada, em sistema plantio direto. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Fazenda Capão da Onça, 

em Ponta Grossa (PR), em um Latossolo Vermelho sob 

plantio direto com 2,2 mmolc dm-3 de K (0–0,20 m). Antes 

da instalação do experimento, realizou-se aplicação 

superficial de calcário dolomítico visando elevar a 

saturação por bases do solo (0–0,20 m), a 70%. Os 

tratamentos, dispostos em blocos ao acaso com quatro 

repetições, constaram de um controle sem K e de 

aplicações de KCl (100%), KCl (50%) + polihalita (50%) e 

polihalita (100%). O KCl apresentava 60% de K2O e a 

polihalita continha 14% de K2O, 12,1% de Ca, 3,6% de Mg 

e 19% de S. As fontes foram aplicadas sobre a superfície 

do solo em doses equivalentes a 60 e 120 kg ha-1 de K2O, 

no dia da semeadura do trigo e da soja, respectivamente. 

O trigo, cv. Quartzo, e a soja, cv. LG 60158 IPRO, foram 

semeados em 3 de julho e 5 de dezembro de 2018, 

respectivamente. No trigo, foram aplicados 300 kg ha-1 de 

11–52–00 (N–P2O5–K2O) na semeadura e 120 kg ha-1 de 

N-ureia em cobertura. A adubação foi realizada visando 

atender as necessidades da sucessão trigo-soja. Após a 

maturidade fisiológica das culturas, realizou-se a colheita 

para avaliação da produtividade, corrigindo-se a umidade 

dos grãos para 130 g kg-1 de água. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância e as médias dos 

tratamentos foram comparadas pelo teste t (LSD) a 5%. 

Resultados e Discussão 

A aplicação de polihalita aumentou a produtividade de 

trigo em cerca de 30% em relação ao controle (Figura 1A). 

Apesar de as produtividades de grãos de trigo terem sido 

aparentemente maiores nos tratamentos com KCl (100%) 

e KCl (50%) + polihalita (50%), tais incrementos não foram 

significativos em relação ao controle. A produtividade 

média de soja foi de 3696 kg ha-1 e não foi influenciada 

pelos tratamentos (Figura 1B). Dal Molin et al. (2020) 

também verificaram que a polihalita utilizada em milho foi 

igual ou superior ao KCl e outras fontes solúveis de K. 

 
Figura 1. Produtividade de grãos de trigo (A) e soja (B) em função da 
aplicação de cloreto de potássio (KCl), KCl (50%) + polihalita (50%) e 
polihalita. Letras iguais nas colunas não diferem significativamente pelo 
teste LSD a p<0,05. Safra 2019/20, Ponta Grossa-PR. 

Conclusões  

O uso de polihalita foi mais eficiente na adubação de trigo, 

aumentando a produtividade em cerca de 30% em relação 

ao controle. A soja não foi influenciada pelos fertilizantes 

potássicos. Para a sucessão trigo-soja em plantio direto, 

o KCl pode ser substituído pela polihalita com ganhos na 

produtividade de trigo. 
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