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1. Resumo Geral 

As empresas de mineração têm como subproduto o pó de rocha que, 

quando apresenta viabilidade agronômica, é registrado pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como remineralizador (RM) de 

solo para uso comercial. Este produto vem como mais uma opção para a prática 

da rochagem, que é baseada na utilização de rochas e/ou minerais como 

condicionadores do solo. Neste trabalho, realizado em parceria com a Empresa 

Pedreira Esteio, objetivou-se avaliar a viabilidade agronômica do remineralizador 

de solo na cultura da soja, para possíveis recomendações e orientações, além 

da elaboração de um boletim técnico, seguindo a linha de Produção 

Agropecuária Sustentável. O estudo foi realizado em um Latossolo Vermelho 

Distroférrico em um delineamento experimental em blocos casualisados no 

esquema fatorial 2 x 5 com 4 repetições, sendo em dois métodos de plantio 

(convencional e direto) e duas formas de aplicação (no sulco e à lanço) para 5 

doses do remineralizador (0, 800, 1600, 2400 e 3200 kg ha-1). Não houve 

diferenças estatísticas para os atributos químicos do solo, porém, houve para as 

análises foliares, entre as aplicações do RM para os teores de N, P, K, Ca, Mg, 

S, Zn, Cu, Mn e B em sistema de plantio convencional (SPC) e em sistema de 

plantio direto (SPD). Para as avaliações biométricas, como: altura, altura 

inserção primeira vagem, vagens por planta e peso de vagens por planta não 

houve diferença, entretanto, houve diferença estatística para a produtividade da 

soja no SPC e SPD para as doses de aplicação.  

Palavras-chave: Agricultura; Resíduo; Remineralizador; Adubação; Glicine max. 
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2. General Summary 

 Mining companies have rock dust as a by-product, which, when it is 

agronomically viable, is registered by the Ministry of Agriculture, Livestock and 

Supply (MAPA) as remineralizer (RM) of soil for commercial use. This product 

comes as another option for the practice of rock formation, which is based on the 

use of rocks and / or minerals as soil conditioners. This work, carried out in 

partnership with Empresa Pedreira Esteio, aimed to evaluate the agronomic 

viability of the soil remineralizer in soybean culture, for possible 

recommendations and guidelines, in addition to the preparation of a technical 

bulletin, following the line of Sustainable Agricultural Production. The study was 

carried out in a Red Latosol Distroférrico in an experimental design in randomized 

blocks in a 2 x 5 factorial scheme with 4 replications, using two planting methods 

(conventional and direct) and two forms of application (furrow and haul) for 5 

doses of the remineralizer (0, 800, 1600, 2400 and 3200 kg ha-1). There were no 

statistical differences for the chemical attributes of the soil, however, there were 

for leaf analyzes, between the applications of RM for the contents of N, P, K, Ca, 

Mg, S, Zn, Cu, Mn and B in conventional tillage (SPC) and no-tillage system 

(SPD). For biometric assessments, such as: height, height of first pod insertion, 

pods per plant and weight of pods per plant, there was no difference, however, 

there was a statistical difference for soybean yield in SPC and SPD for application 

rates. 

Keywords: Agriculture; Residue; Remineralizer; Fertilizing; Glycine max. 
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3. Introdução Geral 

 A pesquisa na área da agricultura vem buscando alternativas mais 

sustentáveis para os sistemas de produção, tendo em vista a preocupação com 

o meio ambiente. Apesar dos avanços em produtividade aliada a 

sustentabilidade em diversos sistemas de produção, a agricultura ainda 

apresenta alta dependência a importação de insumos, principalmente dos 

fertiliza tes.  

 A soja é hoje o principal grão produzido no mundo, alcançando números 

em torno de 355 milhões de toneladas, tendo os Estados Unidos da América 

como o maior produtor do grão. O Brasil é considerado o segundo maior produtor 

mundial de soja, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB, 2018). Ainda de acordo com o órgão, o país apresentou na safra 

2017/2018 a maior produtividade do grão entre os principais países produtores, 

com números em torno dos 3.300 kg ha-1 e produção estimada em 117 milhões 

de toneladas. 

 Para alcançar essa produtividade, faz-se necessários tecnologias 

apropriadas para a cultura, correto manejo fitossanitário e manejo da adubação. 

Para este último, sabe-se que as necessidades de adubação da cultura giram 

entorno dos macronutrientes como o nitrogênio, o fósforo, potássio, enxofre, 

cálcio e magnésio; e dos micronutrientes como o boro, cobre, molibdênio e zinco.  

 Em alternativa à dependência do Brasil quanto a sua produção de 

fertilizantes químicos, estudam-se outras tecnologias que se encaixem à 

agricultura do país capazes de suprir a demanda atual, ou então, diminuir a 

dependência do Brasil na importação de fertilizantes químicos. Entre as 

alternativas, destaca-se a utilização de rejeitos de minério como fornecedor de 

nutrientes para o solo, nomeados como remineralizadores do solo. 

 De acordo com a Lei 12.890/2013, todo material de origem mineral que 

tenha sofrido apenas redução e classificação de tamanho por processos 

mecânicos e que altere os índices de fertilidade do solo por meio da adição de 

macro e micronutrientes para as plantas, bem como promova a melhoria das 

propriedades físicas ou físico-químicas ou da atividade biológica do solo pode 

ser classificado como remineralizador do solo e ter seu registro aprovado diante 

algumas especificações legais.  
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 No que concerne às especificações, a Instrução Normativa nº 5, de 10 de 

março de 2016 diz na seção III que: os Remineralizadores, para serem 

classificados como tal, deverão possuir soma de bases (CaO, MgO, K2O), maior 

ou igual a 9% (nove por cento) em peso/peso; teor de óxido de potássio superior 

a 1% (um por cento) em peso/peso; teor de dióxido de silício livre inferior a 25% 

(vinte e cinco por cento) em peso/peso e elementos potencialmente tóxicos como 

o arsênio (As), cádmio (Cd), mercúrio (Hg) e chumbo (Pb) com valores inferiores 

a 15ppm, 10ppm, 0,1ppm e 200ppm, respectivamente, em peso/peso. 

 Os remineralizadores tendem a ser considerados os insumos mais 

fartamente disponíveis no Brasil, com custos ligeiramente menores se 

comparados aos custos de importação dos insumos usados hoje em dia. De 

acordo com as pesquisas, dois pressupostos caracterizam os remineralizados 

como potencialmente aplicáveis aos solos brasileiros: 1- produtividades 

alcançadas iguais ou maiores às obtidas com a adubação convencional e; 2- 

custos de aquisição dos remineralizadores de 60 a 80% menores quando 

comparados aos fertilizantes convencionais. Porém esta prática tem de passar 

por grandes descobertas e desafios na pesquisa para se obter o ápice do seu 

potencial de acesso aos nutrientes das rochas pelas plantas (SILVA et al., 2013). 

 Diante do exposto, neste trabalho objetivou-se avaliar a viabilidade 

agronômica do remineralizador de solo na cultura da soja, em dois métodos de 

plantio: convencional e direto, ambos sob aplicações no sulco e à lanço (por 

cobertura) e segue a linha de Produção Agropecuária Sustentável. 
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4. Revisão de Literatura 

4.1 Agricultura brasileira 

O território brasileiro possui dimensões continentais, o que na sua 

capacidade de produção agrícola, destacando-se na produção de grãos. No 

entanto, essa produção requer maior incremento de tecnologias e de 

conhecimento necessários para suprir a demanda de alimentos. Sendo o Brasil 

um celeiro da produção mundial, têm-se aqui também a responsabilidade de 

assegurar que as novas tecnologias sejam capazes de aumentar a produtividade 

de grãos, sem que seja necessário aumentar a área plantada, diminuindo assim 

a abertura de novas áreas de florestas nativas (EMBRAPA, 2018).   

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), para a área 

plantada com grãos (sendo estes grãos o algodão, amendoim primeira safra, 

arroz, feijão primeira e segunda safras, milho primeira e segunda safras e soja), 

a CONAB indica que houve um aumento em hectares na proporção de 0,8%, 

passando para 61,38 milhões de hectares na safra 2017/2018. 

Para a cultura da soja, em específico, tem sido a protagonista em hectares 

de área plantada no Brasil, muito por conta do rendimento em produtividade e, 

por consequência, o relevante fator econômico da cultura. Somente para o grão, 

o aumento expressivo de área plantada gira em torno dos 4% em comparação 

com o ano de 2017, atingindo uma marca de 35,1 milhões de hectares. De 

acordo com o órgão, foi a cultura que possuiu o maior ganho absoluto em área 

plantada (1,2 milhão de hectares), seguido do algodão (205,6 mil hectares) e do 

feijão segunda-safra (115,1 mil hectares), sobretudo o feijão-caupi que deve ter 

165,2 mil hectares a mais na atual safra, atingindo 1.027,1 mil hectares. 

Nesta mesma safra, a produção brasileira de grãos foi estimada em 

229,53 milhões de toneladas. Houve um decréscimo na produção de 3,4% se 

comparado a safra anterior, muito por conta dos recordes alcançados em 

2016/2017 com a produção de grãos. Para a soja especificamente, a 

produtividade média alcançou números expressivos, apresentando a segunda 

maior produtividade, chegando a 3.300 kg ha-1 (CONAB, 2018). 

Não diferente de outras culturas, a soja possui necessidades nutricionais, 

englobando macro e micronutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Entre 

esses elementos destacados, grande parte deles (70%), no Brasil, advém de 
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importação, enfatizando, portanto, sua dependência no quesito adubação 

química. 

De acordo com Richetti (2010), o custo de produção da soja convencional 

na safra 2009/2010 foi de R$ 1.187,60 por hectare. Deste total, 23,7% (cerca de 

R$320,00) é gasto com fertilizantes químicos usados na cultura. Sabe-se que o 

Brasil, hoje, é um dos grandes importadores deste tipo de insumo. Dividindo 

pelos principais nutrientes usados na cultura da soja, o país importa cerca de 

55% P e 90% do K. Para Lapido-Loureiro (2009), o Brasil caracteriza-se como 

um “gigante de pés de barro” por possuir solos limitados e fragilidade na 

produção de fertilizantes, ainda que seja grande nas possibilidades de produção.  

O fato é que a realidade apresentada permite concluir a necessidade de 

suprir a demanda do Brasil em fertilizantes, bem como aliar isso à perspectiva 

da sustentabilidade, corroborando os aspectos ambientais, financeiros e sociais. 

Para tanto, as indústrias em geral, no intuito da verticalização das cadeias de 

produção, vêm difundindo a ideia de utilizar rejeitos como incremento no 

processo de produção. 

4.2 Processos Industriais e Seus Subprodutos (Descartes) Passíveis De 

Serem Utilizados 

Os processos industriais são um conjunto de atividades desenvolvidas 

através de passos químicos ou mecânicos com o intuito de transformar, criar ou 

fabricar muitos produtos de diferentes classes, tendo como produto de origem, 

por exemplo, os recursos naturais. Em cada processo de fabricação tem-se a 

produção final e a formação de seus subprodutos, ou resíduos, que são partes 

sobrantes do setor primário (SEBRAE, 2019). O descarte de resíduo apresenta-

se diretamente relacionado com a sustentabilidade socioeconômica e industrial, 

já que seu aumento significativo, seja na forma sólida, liquida ou gasosa, gera 

impactos nocivos ao planeta (SPARREMBERGER e BUGS, 2018). Sendo 

assim, atualmente as empresas estão criando formas exequíveis de coleta e 

restituição dos resíduos ao setor empresarial e comercial para reaproveitamento 

em sua própria série produtiva ou de outras empresas, o que podemos definir 

como logística reversa (STABELINI, 2018).  

O descarte correto dos rejeitos industriais e pessoais tornou-se não só 

uma questão de sustentabilidade, mas também legal, acarretado pela 
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preocupação com a preservação do meio ambiente, desastres ambientais e 

saúde pública (SPARREMBERGER e BUGS, 2018). Em muitas empresas o 

descarte de resíduos acontece de maneira desordenada, em lixões a céu aberto, 

barrancos de rios, produção exacerbada de gases poluentes para a atmosfera, 

podendo causar intoxicação, representando risco de saúde pública e ao 

ambiente por contaminação do solo e serem focos de doenças (SANTOS, 2012; 

SPARREMBERGER e BUGS, 2018). 

A título de exemplificação sobre os resíduos industriais mencionados, 

pode-se citar, na área florestal, os resíduos de madeireiras (casca, serragem, 

cepilho), utilizados como massa energética ou matéria prima para produtos 

adjacentes (WIECHETECK, 2009), o uso do bagaço de frutas transformados em 

biodiesel, subprodutos domésticos como a água residual e o lixo produzido 

(reciclagem), na indústria da cerâmica com a reutilização dos cacos de tijolos em 

seu próprio ciclo produtivo (SPARREMBERGER e BUGS, 2018), os subprodutos 

da agricultura utilizados na alimentação de animais, como cascas e farelos de 

grãos e cereais, respectivamente (PILLON, 2016). Na produção de papel e 

celulose, os resíduos podem ser usados no condicionamento e fertilidade do solo 

ajudando no desenvolvimento da cultura florestal (ABRAM et al., 2011) e, por 

fim, o objeto de estudo deste trabalho, o pó de rocha, resíduo das empresas 

mineradores como fonte fornecedora de nutrientes através da rochagem do solo, 

caracterizando assim, uma gama de possibilidades de reaproveitamento dos 

resquícios de produtos industriais considerados anteriormente sem função 

benéfica na atividade fabril (PILLON, 2016). 

Como vantagens desse tipo de reutilização de produtos podemos elencar, 

além da questão ambiental, a diminuição de custos indiretos, como a energia 

utilizada que não se pode medir com precisão, por meio do uso de energia de 

biomassas (SPARREMBERGER e BUGS, 2018). Além disso, tem-se a obtenção 

de matéria prima através dos resíduos da própria indústria, ajudando na melhora 

do produto e diminuindo os custos da produção direta (WIECHETECK, 2009). 

As desvantagens estão no alto custo para implementação de equipamentos 

pelas indústrias, acompanhado da dificuldade em adquirir os mesmos em 

determinadas regiões do país, já que sua fabricação se concentra mais nas 

regiões sul e sudeste do Brasil (SPARREMBERGER e BUGS, 2018). 
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Outro fator importante a se considerar é a falta de conhecimento de novas 

tecnologias científicas capazes de ajudar no processo da gestão residual 

(ESCOSTEGUY e KLAMT, 1998; ABRAM et al., 2011). E ainda, a não 

fiscalização do cumprimento da lei federal específica vigente- Lei nº 12.305, de 

2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(ESCOSTEGUY e KLAMT, 1998; BRASIL, 2010; SPARREMBERGER e BUGS, 

2018). De acordo com esta lei federal (BRASIL, 2010), é de responsabilidade 

dos Estados promover a integração da organização, do planejamento e da 

execução das funções públicas de interesse comum relacionados à gestão dos 

resíduos sólidos, além de controlar e fiscalizar as atividades geradoras destes 

rejeitos.  

Em suma, existem razões reais para a implementação da gestão de 

resíduos nas linhas de produção, sendo elas ambientais, econômicas ou sociais, 

todos tendem a ganhar. Conforme mencionado por Sachs (2002), a necessidade 

de ser harmonizar as atividades econômicas com a gestão do meio ambiente 

“trata-se de um desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem 

comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem às próprias”. 

4.3 Remineralizador Do Solo Como Rejeito Da Mineração 

Analisando o contexto da sociedade atual, observa-se uma tendência em 

se acreditar que a relação dos humanos com a alimentação deixará de ser vista 

como uma “mercadoria necessária” e passará a ser relacionada com a 

“promoção da qualidade de vida, saúde e bem-estar”. Para tanto, haverá um 

maior interesse da população em saber a origem e o mecanismo de produção 

do alimento por eles consumido, visando a compra de alimentos mais naturais, 

e também, por parte dos produtores, a busca por novas tecnologias capazes de 

diminuir o uso de moléculas sintéticas usadas na agricultura, o que pode-se 

definir como “ecologização” da agricultura  (PILLON, 2016). 

Os remineralizadores do solo, que são rejeitos da mineralização, vêm 

ampliando a complexidade da inter-relação entre os sistemas solo-água-planta-

atmosfera-organismos. Estes são encontrados em diferentes formações 

geológicas, capazes de promover crescimentos de plantas, controlar pragas, 

potencializar a absorção e a fixação biológica de nutrientes e vem exercendo um 

papel fundamental na “terceira onda” da agricultura ou então a chamada de 
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“nova agricultura” (PILLON, 2016). O processo se dá através da adição de pó de 

rocha in natura ao solo (MATTOS et al., 2016; THEODORO et al., 2012, 

THEODORO, 2000; FYFE, 2006; STRAATEN, 2006). 

Diante do exposto, através da Lei 12.890, de 10 de dezembro de 2013, 

considera-se remineralizador um  material de origem mineral que passou apenas 

por processos mecânicos para redução de tamanho e que altere os índices de 

fertilidade do solo por meio de macro e micronutrientes (BRASIL, 2013), sendo 

assim,  a fonte de nutrientes presentes em agrominerais, em suas diferentes 

formações geológicas, passam a ser considerados um farto insumo natural 

disponível no Brasil com menores custos do que os fertilizantes convencionais 

(PILLON, 2016). 

A indústria da mineração se estende por todo o território nacional, em 

aproximadamente 1500 cidades e empregou diretamente, em 2010, mais de 2 

milhões de trabalhadores (IBRAM, 2010). Dentre as substancias minerais não 

energéticas exportadas por este setor estão o nióbio, o manganês, a bauxita, o 

ouro, o estanho, o minério de manganês, o granito, o chumbo, o silício, o cobre, 

o caulim, o minério de ferro, dentre outros, mas, mesmo assim o país depende 

de importação de minerais essenciais para a economia como o carvão mineral, 

o potássio, zinco, enxofre, entre outros (IBRAM, 2010). Através do processo de 

britagem das rochas nas mineradoras se obtêm partículas finas e ultrafinas de 

minérios, classificados como resíduos sólidos (IPEA, 2011). 

Na atividade de mineração pode-se encontrar dois tipos de resíduos 

sólidos que são os estéreis e os rejeitos, e suas quantidades geradas depende 

do tipo de extração e da quantidade de minério estocado na rocha e da 

disposição da jazida em relação à superfície e geralmente de difícil estimação 

(ESCOSTEGUY e KLAMT, 1998). Hoje, existem de legislações especificas para 

controle da geração e destinação adequada destes subprodutos que deverão ser 

sempre revistas e atualizadas dentro de prazos legais (IBRAM, 2010). 

Muitos trabalhos vêm sendo realizados ao longo dos anos com o intuito 

de se estudar o efeito dos remineralizadores no solo como forma de devolução 

de seus micros e macronutrientes (ABRAM et al., 2011). O granito, que são 

rochas magmáticas, apresentam muitos dos principais nutrientes  necessário 

pelas plantas, e a adição de doses crescentes (0, 5, 10, 25, 50 e 100 t ha-1) de 

basalto moído (microcristalino e olivina-basalto) em um Latossolo Vermelho-



 

17 
 

Escuro e em um Podzólico Vermelho-Amarelo incubadas por 30, 150 e 300 dias, 

apresentaram, em geral, aumento nas variáveis analisadas (K, Ca, Mg, pH, H + 

Al, P e da Capacidade de Troca Catiônica- CTC dos solos incubados), no estado 

do Rio Grande do Sul (ESCOSTEGUY e KLAMT, 1998). 

Em um trabalho realizado por Ribeiro et al. (2010), a aplicação do pó de 

rocha silicática (ultramáfica alcalina, brecha piroclástica), carregadora e 

libertadora de K, apresentaram as maiores liberações de K em um Latossolo 

Amarelo distrófico coeso com teor de K de 0,03 cmolc dm-3 de solo. A carência 

de K na maioria dos solos brasileiros associada a necessidade do elemento 

químico pelas culturas reafirma a necessidade e a importância dos estudos da 

utilização do pó de rocha silicática como remineralizador do solo. 

Contudo, entende- se que os rejeitos de minério quando reutilizados para 

beneficiamento em outros setores de produção não só favorecem o meio 

ambiente, como também podem auxiliar na produção agrícola e ainda, tem-se o 

entendimento de que o rejeito de hoje pode ser o minério de amanhã, mas sabe- 

se também que ainda faltam investimentos em projetos tecnológicos para dar 

continuidade em outros usos econômicos (IBRAM, 2010). 

4.4 A Origem Dos Solos 

O corpo do solo é composto por minerais, materiais orgânicos, água e ar, 

sendo produto da transformação ambiental ocorrido por um longo período (Lima 

et al., 2007). O solo pode ser modificado por estes agentes meteorizantes que 

são responsáveis pela desintegração e a transformação das rochas em 

partículas menores que ocorrem por meio de um fenômeno chamado 

intemperização, podendo ser química ou física (SILVA et al., 2009).  

Muitos nutrientes necessários pelas plantas são originários dos minerais 

presentes nas rochas, como por exemplo o P, Mg, Ca e o K com exceção do 

hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio (LIMA et al., 2007). As rochas 

sedimentares são formadas a partir do intemperismo das rochas ígneas e 

metamórficas (NETO, 2008). Os minerais secundários das rochas sedimentares 

(arenitos, argilitos e calcários) correspondem aos carbonatos, óxidos e 

hidróxidos de Si, Fe, Al, Mn e em rochas magmáticas (granito, basalto e 

diabásio), clorita, serpentina, entre outras, e as rochas metamórficas (Gnaisse, 
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quartzo e xistos) são xistos cristalinos formados em altas temperaturas e pressão 

xistosos e foliados (SCHROEDER, 2017; LIMA et al., 2007).  

Os componentes minerais do solo são formados por rochas primárias 

silicática originárias das rochas ígneas (magmáticas) e que por intemperismo 

dão origem às rochas secundárias e podem ser constituídas por tetraédrica de 

silício (4 íons O2 ao redor de um íon central Si4+ ou Al) e octaédrica de alumínio 

(6 íons OH- ao redor de um íon de Al3+ ou Mg ou Fe) podendo formar estruturas 

em ilha, faixas, correntes, camadas ou armação. Outro constituinte importante 

das rochas ígneas é o quartzo (SiO2) com alta resistência ao intemperismo, 

estável e abundante (SCHROEDER, 2017). 

Apesar de cobrirem 95% da crosta terrestre, as rochas ígneas e 

metamórficas cobrem somente 25% da superfície da terra, enquanto as 

sedimentares cobrem 75% da superfície e somente 5% da crosta 

(SCHROEDER, 2017). Importante saber que, uma mesma rocha pode dar 

origem a solos muito diferentes dependendo das demais interferências dos 

fatores que o formam. Rochas basálticas, em qualquer clima, por exemplo, 

tendem a originar solos mais argilosos, ricos em ferro, enquanto os arenitos 

apresentam baixa armazenagem de água, baixa fertilidade e predispostos à 

erosão (LIMA et al., 2007). 

A matéria orgânica, outro componente do solo, é oriunda de restos 

vegetais (microflora e macroflora) e animais (microfauna e macrofauna), de fácil 

identificação por serem de cor escura e odor característico (SCHROEDER, 

2017). A cobertura vegetal fornece proteção contra as intemperes do clima na 

parte mais superficial do solo, como na Amazônia ao fornecer proteção contra 

chuva. Apresenta participação também na atividade de troca catiônica por terem 

contato direto com as raízes com as superfícies coloidais, além do fato de 

fornecer nutrientes ao sistema como um todo (SILVA et al., 2009). Quando da 

decomposição dessas matérias orgânicas ajudam na transformação dos 

constituintes minerais do solo (LIMA et al., 2007). 

A macrofauna, representada por formigas, cupins, minhocas, dentre 

outros, exerce a função de triturar e transportar resíduos vegetais, sendo 

importante na homogeneização do solo, enquanto que a microfauna, composta 

por fungos e bactérias, é importante na transformação da matéria orgânica em 

húmus, importante na retenção de agua e nutrientes que posteriormente serão 
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usados pelas plantas (SILVA et al., 2009; LIMA et al., 2007). A presença de 

micro-organismos é controlada pela taxa de acúmulo de matéria orgânica e sua 

taxa de decomposição, ambos dependentes das condições ambientais como 

clima, vegetação, relevo e as práticas de cultura do homem (SCHROEDER, 

2017). 

Sendo de fundamental importância não só na formação do solo, mas 

também para todas as formas viventes do planeta, a água desempenha a função 

de hidratação de todos os constituintes existentes. E quando da hidrólise, 

remove os cátions liberados pelos minerais, acelerando sua transformação e a 

evolução do solo. Os espaços vazios deixados pelas partículas sólidas podem 

ser preenchidos por água e ar, e em solos secos encontra-se semente o ar (e 

gás). Se tratando do ar, o teor de CO2 no solo é dez vezes maior que na 

atmosfera e é tão importante para o solo quanto a água, pois é responsável pelos 

processos de redução e oxidação (SCHROEDER, 2017). A troca gasosa entre o 

ar do solo superficial e da atmosférica ocorre principalmente por difusão, 

resultado da diferença de pressão entre ente O2 e CO2 nos dois meios.  

No Brasil, os solos passam por um intenso intemperismo, possuem pouca 

ou nenhuma reserva mineral e são ácidos. Entende-se por solos acidificados os 

solos constituídos por muito Al e Fe livres que desregulam a relação CTC e CTA. 

Como exemplo temos os latossolos, originários de rochas ígneas, principalmente 

basalto, que possuem baixa fertilidade (SÉKULA, 2011). Um solo com fertilidade 

natural é aquele em que o solo tem capacidade de ceder nutrientes. Mais 

precisamente, para um solo com maior produtividade e menos poluído, 

necessita-se de um maior conjunto de cargas negativas, intitulado de CTC, que 

são encontradas na superfície de minerais da fração de argila e do húmus, e 

positivas, chamada de CTA, ou seja, tem-se o envolvimento dos componentes 

minerais e orgânicos do solo, principalmente em solos argilosos (LIMA et al., 

2007). 

 Ambas cargas elétricas são responsáveis pela retenção de nutrientes 

pelo solo que posteriormente auxiliarão no crescimento das plantas e retenção 

dos poluentes. O oposto pode ser observado em solos arenosos, em que os 

poluentes e os nutrientes mais dificilmente retidos, atingirão a água subterrânea 

(SCHROEDER, 2017). Portanto, para se manter a fertilidade do solo, sistemas 
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dinâmicos e complexos têm de trabalhar juntos a fim de que se chegue à 

qualidade ideal. 

4.5 Agricultura Sustentável e o Uso Dos Remineralizadores 

A baixa fertilidade dos solos agrícolas, seja por uso indiscriminado, pela 

sua idade ou origem, prejulga a necessidade de remineralização que consiste 

em adicionar pó de rocha in natura no solo e é considerada uma biotecnologia 

sustentável tanto para a agricultura quanto para o setor minério (THEODORO et 

al., 2012, THEODORO, 2000; FYFE, 2006). Uma vez que a dissolução de 

nutrientes é mais lenta, esta biotecnologia pode garantir períodos mais longos 

de fertilidade e produtividade do solo, sendo entendida como uma fertilização 

inteligente (SÉKULA, 2011; PILLON, 2016). 

Por outro lado, no caso de se requerer soluções a curto prazo, os pós de 

rocha silicática, por exemplo, podem ser fontes menos responsivas que os 

fertilizantes convencionais (SILVA, et al., 2013). Isto se dá pelo fato dessas 

rochas armazenarem seus elementos nutritivos dentro de estruturas cristalinas 

que se romperão somente com o intemperismo químico (HARLEY e GILKES, 

2000). Em rochas basálticas e no fonolito, o inverso é constatado, já que estas 

estruturas cristalinas são menores e malformadas, tem-se assim, acelerada sua 

disponibilidade (TEIXEIRA, 2012). Theodoro et al. (2012), ressaltam que, para 

se propor o uso de rochagem deve-se antes conhecer sua geoquímica e seu 

potencial de fertilização.  

 Segundo Straaten (2006), as vantagens da utilização de 

remineralizadores na agricultura estão na elevação do pH do solo, fornecimento 

de macro e micronutrientes e quando de sua aplicação muitas vezes é utilizado 

resíduo mineral disponível em mineradoras locais, diminuindo assim, o impacto 

ambiental, além de suprir a carência nacional de fertilizantes agrícolas. E ainda, 

segundo Straaten (2006), as desvantagens estão de alguns minerais possuírem 

baixa concentração de nutrientes e solubilidade o que pode ser inviável a curto 

prazo, principalmente em solos de clima temperado.  

Além disso, após analisadas, algumas regiões agrícolas podem ter sua 

necessidade de agrominerais suprida regionalmente por integrarem a mesma 

unidade geomórfica (PILLON, 2016). Porém, estudos mostram que zonas de 

produções não coincidem com zonas consumidoras de agrominerais, levantando 
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o argumento sobre a onerosa questão de frete do subproduto (STRAATEN, 

2006; PILLON, 2016). Para Melamed (2007), a vantagem do processo de 

rochagem está no aumento da capacidade de trocas catiônicas dos solos 

beneficiado pela formação de novos minerais de argila quando de sua alteração 

(SCHROEDER, 2017). 

Quanto a dose a ser utilizada em lavouras, estudos demonstram que para 

ser eficiente, a dose do pó de rocha necessita ser aplicada em grandes toneladas 

(STRAATEN 2006; BRANDALIZE, 2018). Segundo estudo realizado no Piauí, 

região do médio Parnaíba, com a aplicação de 4 tratamentos de pó de diabásio 

(0, 3, 5 e 8 doses/tons/ha), em um cultivo de soja no mesmo período, houve 

diferença estatística positiva quando da utilização da maior dose/tonelada 

(BRANDALIZE, 2018). Se tratando do efeito de um remineralizador denominado 

Biotita-xisto, na produção de mandioca que necessita do solo, principalmente o 

K, o resultado mostrou-se satisfatório como fonte alternativa de K e 

potencializador do efeito dos nutrientes, agindo então como condicionador de 

solo (SOUZA et al., 2016). 

E ainda, alguns estudos evidenciaram que algumas plantas tem agido de 

forma passiva e ativamente na aceleração do intemperismo dos 

remineralizadores, e assim, ativando os elementos no interior dos minérios 

(WANG et al., 2000; BAKKER et al., 2004; HINSINGER et al., 2001; AMARAL et 

al., 2004; CARVALHO, 2012). O milho, por exemplo, tem grande capacidade de 

utilizar o K provenientes de rochas gnáissicas, além do auxílio da adubação 

verde, a fim proporcionar maior oferta de nutrientes às plantas (WANG et al., 

2000). Porém esta prática tem de passar por grandes descobertas e desafios na 

pesquisa para se obter o ápice do seu potencial de acesso aos nutrientes das 

rochas pelas plantas (SILVA, et al., 2013). 

Diante do exposto, os remineralizadores funcionam como fonte alternativa 

natural de nutrientes e condicionadores necessários ao desenvolvimento de 

diferentes culturas, porém ainda é necessário mais pesquisas que levem ao 

conhecimento mais a fundo de sua forma de utilização, onde podem ser 

adquiridos mais facilmente e com menor custo de transporte e como otimizar seu 

uso tornando-o mais abrangente.  

4.6 Componentes Biológicos e os Remineralizadores  
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Os microrganismos, presentes na rizosfera, podem alterar desde a 

fragmentação de partículas até a estrutura química das rochas (modificação do 

potencial eletroquímico, concentração de ácidos e quelantes etc.), sendo capaz 

de promover o intemperismo químico dos minerais (HARLEY e GILKES, 2000). 

Sabe-se também que a prática da rochagem pode ser influenciada positivamente 

pelos microrganismos presentes no solo, criando um ambiente simbiótico entre 

eles e entre as raízes das plantas (BRANDALIZE, 2018). 

Pensando nisso, estudos analisaram os efeitos benéficos em se adicionar 

componentes biológicos no pó de rocha, objetivando a aceleração dos processos 

de intemperismos e a rápida liberação dos nutrientes minerais (SIKORA, 2004; 

LIMA et al., 2009; SILVA et al., 2013). Para tanto, destacam-se nesse processo 

a complementação com a prática da compostagem, vermicompostagem (LIMA 

et al., 2010; SOUZA et al., 2013) e dos biofertilizantes (LIMA et al., 2010; LOPES-

ASSAD et al., 2010). 

A compostagem ocorre biologicamente através da decomposição da 

matéria orgânica crua, que dará origem ao húmus com características e atributos 

diferentes da inicial, geralmente apresentando balanço nitrogênio/carbono 

favorável ao desenvolvimento de organismos que realizarão a biodigestão 

(TORRES e TARIFA, 2012). A associação da microbiota a altas temperaturas 

encontrada nessa prática leva a desagregação mais rápida dos minerais 

(HARLEY e GILKES, 2000). Como relatado por Lima et al. (2009), esta 

associação disponibilizou Ca e Mg quando do incremento do pó de gnaisse, ou 

K e Mg a adição de serpentinito e micaxisto à compostagem.  

Souza et al. (2013), avaliaram o aumento da solubilização do pó de rocha 

(gnaisse e esteatita) e o crescimento de pés de milho através de um substrato 

enriquecido com minhocas (vermicompostagem) e constataram que as plantas 

que passaram por este tratamento eram mais altas e pesadas. Quando da 

passagem pelo trato intestinal das minhocas, as rochas tentem a ficar mais 

expostas a ação enzimática e trituração física, fazendo com que os nutrientes 

destes minérios sejam liberados (SILVA et al., 2013), no entanto, o efeito do 

composto na liberação de nutrientes pelas rochas parece depender do tipo de 

rocha utilizado (SOUZA et al., 2013). 

  Os biofertilizantes também apresentam potencial para auxiliar na 

dissolução de nutrientes de pós de rochas através do uso de bactérias ou fungos. 
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Tem-se apresentado como uma boa alternativa para pequenos produtores por 

serem de fácil aplicação, baixo custo e possuírem boa ação nutricional 

(CHABOUSSOU, 1987). E ainda, no geral, melhora o saneamento ambiental 

com a diminuição do descarte de resíduos consequentemente diminui a 

degradação do solo e a emissão de gases poluentes (MEDEIROS, 2000). 

Quando da utilização de bactérias do gênero Aspergillus niger, Lopes-

Assad et al. (2010), em experimento in vitro, observaram um aumento da 

solubilização de K no meio de cultura associado a presença de rocha ultramáfica 

alcalina, após 7 dias de ensaio. Ramos et al. (2016), avaliaram a produção de 

ácidos orgânicos por fungos filamentosos como auxílio na solubilização de 

rochas silicática e constataram que a liberação de ácido cítrico por estes fungos 

também apresentou correlação positiva com a liberação de K pelas rochas.  

Ácidos orgânicos cítrico e acético são solventes mais eficientes que a 

água para os pós de rochas, principalmente K e Na quando mais tempo em 

contato (SÉKULA, 2011). Diferentemente, o fungo conhecido como Dark septate 

(DSEF) destaca-se como promotor de crescimento vegetal principalmente em 

ambientes estressantes, em que se adapta à condição de solo estabelecida e 

acumula nutrientes como P e N (RIBEIRO et al, 2011).  

No entanto, os trabalhos mencionados evidenciam que a solubilização de 

nutrientes pelos microrganismos difere de rocha para rocha, não esclarecem se 

as práticas realizadas podem incrementar a velocidade de liberação dos 

nutrientes e evidenciam a carência de trabalhos de cunho tecnológico e 

participativo entre agricultores e pesquisadores. 
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Remineralizador de solo na cultura da soja em diferentes sistemas de 

plantio e modos de aplicação 

Talles Edmundo de Assis 

 

Resumo 

 Este trabalho foi realizado com o objetivo de testar a viabilidade 

agronômica do remineralizador do solo (RM) no sistema de plantio convencional 

(SPC) e direto (SPD) com aplicações no sulco e à lanço em 5 doses (0, 800, 

1600, 2400 e 3200 kg ha-1). Não foram observadas diferenças estatísticas para 

as análises biométricas e para os atributos químicos do solo diante das 

aplicações do RM, entretanto, foram observadas diferenças entre as doses do 

RM para as análises foliares com resultados mais eficientes no SPC. Observou-

se também interferência do RM para produtividade da soja no sistema de plantio 

convencional (SPC) e no sistema de plantio direto (SPD) com melhores 

resultados observados no SPC. Não houve diferença quanto as aplicações no 

sulco e à lanço. Portanto, conclui-se que o RM ao passo em que tem sua 

solubilidade definida como lenta, aumenta o acúmulo de nutrientes por parte da 

planta e a produtividade da soja. 

Palavras-chave: Adubação, plantios direto e convencional, sulco, lanço, 

produtividade 

Soil remineralizer in soybean crop under different planting systems and 

application modes 

Abstract 

 This work was carried out with the objective of testing the agronomic 

viability of the soil remineralizer (RM) in the conventional (SPC) and no-tillage 

(SPD) system with applications in the furrow and in 5-pitch (0, 800, 1600, 2400 

and 3200 kg ha-1). No statistical differences were observed for the biometric 

analyzes and for the chemical attributes of the soil before the applications of RM, 

however, differences between the doses of RM were observed for the leaf 

analyzes with more efficient results in the SPC. RM interference for soybean 

productivity was also observed in the conventional tillage system (SPC) and in 

the no-tillage system (SPD) with better results observed in the SPC. There was 

no difference in the applications in the groove and the haul. Therefore, it is 



 

30 
 

concluded that RM, while its solubility is defined as slow, increases the 

accumulation of nutrients by the plant and the productivity of soybeans. 

Keyword: Fertilization, no-tillage and conventional, furrow, haul, productivity 

Introdução 

 O Brasil apresentou na safra dos anos de 2017/2018 a maior 

produtividade em grãos de soja entre os principais países produtores do mundo. 

De acordo com a Campainha Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018), o 

Brasil é considerado o segundo maior produtor de soja, ficando atrás dos 

Estados Unidos.  

 Como base agricultável, as condições químicas e estruturais dos solos 

agrícolas surgem como aporte informacional na tomada de decisão para a 

instalação das culturas em geral, incluindo a soja. De acordo com a Embrapa 

(2018), 39% dos solos brasileiros são denominados latossolos, cujas 

características principais são a acidez elevada e os altos índices de 

intemperização, fatores estes que diminuem a eficiência da fertilização química. 

 Entre as tecnologias aplicadas a agricultura, a que demanda maior 

atenção quanto a eficiência são os fertilizantes. O uso de fertilizantes químicos 

na cultura da soja é alto e impacta diretamente no custo de produção e no 

ambiente de forma negativa (SOUZA et al., 2017; CHRISTMANN, 2017; 

MARTINS et al., 2010). A opção para aumentar a eficiência da adubação são os 

remineralizadores de solo (RM), também conhecidos como rochagem.  

 Devido ao maior tempo necessário para solubilização dos minerais dos 

RMs, estudos têm sido realizados com o objetivo de analisar as aplicações em 

culturas de ciclo longo (SOUZA et al., 2013; GUELFI-SILVA et al., 2012). 

Entretanto, dispostos das necessidades de suprimir ou complementar a 

adubação convencional adotada em outras culturas, realizaram-se também 

estudos nas culturas de ciclo curto, atentando-se para o impacto econômico que 

a tecnologia da rochagem pode gerar (PRATES et al., 2010; FERREIRA et al., 

2009).  

 Ademais, obtiveram notoriedade estudos acerca dos mecanismos que 

possam melhorar a solubilização do RM, como: ácidos químicos e orgânicos, 

métodos de aplicação e o uso do produto em diferentes sistemas de plantio 

(SOUZA et al., 2013; FERREIRA et al., 2009; LOPES-ASSAD et al., 2006). 
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 Diferentemente da abordagem de outros trabalhos onde tratam dos RMs 

como possíveis fornecedores de nutrientes para o solo (THEODORO et al., 2012; 

SOUZA et al., 2013), este pretende conhecer as melhores formas de aplicação 

dos remineralizadores para contribuir com a aplicabilidade da tecnologia 

elevando a produtividade e diminuindo custos. 

 Diante do exposto, o artigo tem como objetivo difundir a técnica da 

rochagem na cultura da soja, abordando seus efeitos nos sistemas de plantio 

direto e convencional, com aplicações a lanço e no sulco, avaliando as 

mudanças causadas na fertilidade do solo, no acúmulo de nutrientes na soja, 

nas interferências do RM na biometria da planta e quanto a incrementos de 

produtividade. 

Material e Métodos 

Local e condução do experimento 

O experimento foi conduzido na região de Sidrolândia (MS), em um solo 

classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico (EMBRAPA, 2018), com 

58% de argila e topografia plana, localizado nas coordenadas de 21º 2’ 17,65” 

Sul e 54º 55’ 43,56” Oeste a 440 m de altitude. O clima está situado na faixa de 

transição entre o sub-tipo Cfa–mesotérmico úmido sem estiagem e o sub-tipo 

Aw – tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno pela 

classificação de Koppen (1928). A precipitação acumulada no período 

experimental foi de 545 mm com uma temperatura média de 24,83 e temperatura 

média das máximas de 30,83 °C e temperatura média das mínimas mínima de 

20,86°C (Figura 1).   

 

Figura 1. Valores médios das temperaturas médias diária, máxima e mínima e 

precipitação diária acumulada no período experimental. Fonte: CEMTEC (2019). 
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As áreas experimentais tinham históricos de vários ciclos sucessivos de 

soja e milho 2ª safra (safrinha), tanto no sistema convencional como no plantio 

direto.  A semeadura ocorreu em 16 de novembro de 2017, em linhas espaçadas 

de 0,50 m, distribuindo-se 16 sementes por metro linear da variedade de soja 

Monsoy6410. As sementes foram inoculadas e tratadas com fungicida e 

inseticida. 

Os tratamentos constituíram-se de doses de um RM (0, 800, 1600, 2400 

e 3200 kg ha-1), distribuídos a lanço (área total) e no sulco, manualmente, nos 

sistemas de plantio direto e convencional. As parcelas experimentais foram de 

10 m² (2 m x 5 m, com 4 linhas por parcela) e os tratamentos distribuídos nas 

mesmas conforme o delineamento de blocos casualizados, com 4 repetições. A 

parcela útil considerada nas avaliações foi de 3 m2, ou seja, as duas linhas 

centrais e deixando de bordadura um metro de suas extremidades. 

Origem e características do remineralizador 

 O remineralizador (RM) foi obtido através de uma pedreira comercial, 

localizada no município de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul (MS), 

oriundo de uma rocha basáltica. Para qualificá-la como pó, a rocha foi 

fragmentada e passada em moinho de bolas, tamisadas em um separador 

vibratório de peneiras para a obtenção dos diâmetros de 0,10 e 0,05 mm. O 

material foi analisado e caracterizado para os teores de óxidos pelo método 

fusão com tetraborato de lítio e quantificado por espectrometria de fluorescência 

de raio X (XRF – XRF79C) que foram:  SiO2 (52,97%), Al2O3 (13,98%), Fe2O3 

(13,12%), CaO (7,22%), MgO (2,99%), TiO2 (2,2%), P2O5 (0,7%), Na2O (3,09%) 

e K2O (1,85%), caracterizando o material como possível fornecedor de Ca e Mg 

para o solo (RIBEIRO, 2018).  

Para a caracterização mineralógica, usou-se a técnica de difração de 

raios-x (BRASIL, 2014). Os elementos principais contido no remineralizador 

encontram-se na tabela 1. 

Tabela 1. Valores médios dos principais elementos minerais e menores do 

remineralizador utilizado, atingidos os níveis de detecção. Método: (BRASIL, 

2014) Manual de Métodos Oficiais para Fertilizantes Minerais, Orgânicos e 

Corretivos (MAPA) 
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Minerais (%) Elementos Menores (ppm) Elementos Menores (ppm) 

Ortoclásio 13,1 Escândio 20 Estrôncio 485 
Magnetita 1,68 Vanádio 165 Ítrio 43 

Apatita 1,56 Cobalto 15 Zircônio 310 
Quartzo 4,34 Níquel 14 Nióbio 24 
Ilmenita 1,52 Cobre 251 Molibdênio 6 
Hematita 1,18 Zinco 143 Césio 19 

Plagioclásio 55,83 Gálio 27 Bário 600 
Clinopiroxênio 19,94 Rubídio 39 Lantânio 34 

 

Características avaliadas 

No início do florescimento da cultura (estádio R1/R2) foi realizada 

amostragem de folhas, coletando-se a terceira folha a partir do ápice das plantas, 

sem pecíolo, em número de dez por parcela. Essas amostras foram lavadas em 

água desionizada, colocadas para secar em estufa com circulação forçada de ar 

à temperatura de 60 ± 2 °C, até atingir massa constante, e moídas em moinho 

do tipo Wille. Foram determinadas as concentrações de nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, boro, manganês e zinco, conforme 

os métodos descritos em EMBRAPA (2009). 

Após as plantas atingirem o estado de maturação fisiológica (R8) realizou-

se a colheita de forma manual colhendo toda a parcela útil, cortando a planta 

rente à superfície do solo. No material colhido avaliou-se a biometria da planta 

através da medição da inserção 1º vagem, número de vagens por planta, número 

de grãos por vagem, altura de planta e massa de toda a planta. Após, procedeu-

se a debulha dos grãos de forma manual e mediu-se a massa dos grãos e de 

1000 grãos selecionados de forma aleatória.  Ambas as massas avaliadas foram 

corrigidas a umidade de 13% e a massa dos grãos extrapolado para kg ha-1 para 

obter a produtividade.  

Após a colheita coletou-se amostra de solo em cada parcela, na camada 

de 0 a 0,2 m, para análise de fertilidade do solo. Foram determinados: pH em 

água (H2O) e em cloreto de cálcio (CaCl2), fósforo disponível (P - Melich), 

potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+), hidrogênio e alumínio (H++Al+3) 

trocáveis e matéria orgânica (MO) conforme Embrapa (2011). 

Análise Estatística 

Os dados foram submetidos de homocedasticidade da variância e de 

normalidade. Verificada preceitos para análise de variância, procedeu-se a 
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mesma a 5% de probabilidade e, quando significativo, efetuou-se análise de 

regressão linear aplicado para doses e as características avaliadas e análise 

multivariada pelos componentes principais (PCA). 

Resultados e Discussão 

Análise foliar 

Os macronutrientes (N, P e K) tiveram aumento no acúmulo no tecido 

foliar, com as doses de RM aplicados, para ambos sistemas estudados e não 

apresentaram diferença significativa, quanto a forma de aplicação. No entanto, 

os teores médios foram superiores no sistema de plantio convencional (Figura 

2). Observou-se também valores médios superiores para as aplicações feitas no 

sulco de plantio quando comparadas às aplicações à lanço. 
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Figura 2: Efeitos do remineralizador (RM) aplicados no sulco e à lanço para 

teores foliares de macronutrientes primários na cultura da soja sob sistemas de 

plantio convencional (SPC) e direto (SPD) 

Para o teor de nitrogênio nas folhas, ambos os sistemas de plantio se 

mostraram com aporte nutricional suficiente para a soja. Entretanto, de acordo 

com a figura 2, a única diferença entre eles é que no SPC no sulco foi alcançado 

o teor ideal de N na folha (4,5%) quando se aplicou em torno de 1.600 kg ha-1 do 

remineralizador, e à lanço quando aplicou-se 3.200 kg ha-1, feito não alcançado 

no SPD em ambos os modos de aplicação mesmo após a última dose do material 

(3.200 kg ha-1). 

Para o teor de P encontrado na cultura, alerta-se que ela acumulou a 

quantidade mínima necessária (0,25%) quando se aplicou 800 kg ha-1 do 

remineralizador no SPC em ambos os modos de aplicação e 2.400 kg ha-1 no 

SPD no sulco e 3.000 kg ha-1no SPD à lanço, na média das aplicações, mais 

uma vez demonstrando maior eficiência no sistema de plantio convencional. 

Para o K, ambos os sistemas se mostraram favoráveis a acumulação pela 

planta, mesmo no tratamento onde não houve a aplicação do remineralizador, 

possuindo em suas folhas o teor mínimo necessário de 1,7%, de acordo com 

Martinez et al., (1999). 

Os nutrientes N, P e K tiveram seus teores foliares alterados devido, 

provavelmente, à interação do solo com microrganismos solubilizadores que, 

quando na presença do remineralizador, aumenta a disponibilidade deles para 

as plantas e não para o solo, como visto na tabela 3. Ademais, de acordo com 

Ribeiro (2018), sabe-se também que o insumo utilizado não possui 

PD Sulco   ŷ = 1E-08x2 + 3E-05x + 1,7291    R² = 0,96

PC lanço     ŷ= 9E-09x2 + 4E-05x + 1,8741    R² = 0,97

PC sulco  ŷ= 1E-08x2 + 4E-05x + 1,8848    R² = 0,98

PD lanço   ŷ = 8E-09x2 + 3E-05x + 1,7194    R² = 0,98
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características de fornecimento de N e P. Sandim et al. (2014), explica em seu 

trabalho que diante da concentração de óxidos de silício (SiO2) no solo, este 

elemento concorre pelo mesmo sítio de adsorção do ânion fosfato, aumentando 

assim a disponibilidade de P já existente no solo para as plantas. Neste trabalho, 

o material utilizado possui a concentração de 52,97% de óxidos de silício (Tabela 

1), explicando, portanto, como a planta teve seu acúmulo de P alterado 

indiretamente pela aplicação do RM. 

Para o Ca, Mg e S também não houve diferença entre os modos de 

aplicação (sulco e à lanço), mas houve diferença quanto as doses aplicadas e 

com maior eficiência no SPC (Figura 3). No sistema de plantio convencional, 

alcançou-se a quantidade mínima necessária de cálcio na folha (1,00%) quando 

se aplicou pouco mais 600 kg ha-1 do remineralizador, feito esse alcançado no 

SPD quando disposto de quase 1200 kg ha-1 do mesmo insumo.   
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PD sulco  ŷ = -3E-08x2 + 0,0002x + 0,8851    R² = 0,92

PC lanço  ŷ = -3E-08x2 + 0,0002x + 0,9643    R² = 0,91

PC sulco  ŷ = -3E-08x2 + 0,0002x + 0,9648    R² = 0,91

PD lanço  ŷ = -3E-08x2 + 0,0002x + 0,8847    R² = 0,94
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Figura 3: Efeitos do remineralizador (RM) aplicados no sulco e à lanço para 

teores foliares de macronutrientes secundários na cultura da soja sob sistemas 

de plantio convencional (SPC) e direto (SPD)   

Resultados semelhantes ao do Ca foram encontrados para o teor de Mg 

nas folhas da planta. De acordo com o observado, alcançou-se a quantidade 

mínima do nutriente na folha para SPC (0,40%) quando aplicado em torno de 

800 kg ha-1 e no SPD 1.600 kg ha-1.  

PD sulco ŷ = -1E-08x2 + 8E-05x + 0,3454       R² = 0,99

PC lanço    ŷ = -6E-09x2 + 6E-05x + 0,3766    R² = 0,99

PC sulco    ŷ = -1E-08x2 + 9E-05x + 0,3764    R² = 0,98

PD lanço  ŷ = -6E-09x2 + 5E-05x + 0,3455    R² = 0,99

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0 800 1600 2400 3200

PD sulco PC lanço PC Sulco PD lanço

PD sulco  ŷ = 3E-09x2 + 3E-05x + 0,2406    R² = 0,95

PC lanço   ŷ = 6E-09x2 + 1E-05x + 0,2603    R² = 0,96
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Para o enxofre, no plantio convencional, de acordo com a figura 3, não 

necessitou de aplicação do remineralizador para que se atingisse o teor mínimo 

exigido de 0,25% acumulado pela planta, entretanto, no plantio direto 

necessitou-se de 800 kg ha-1 do remineralizador para que a planta acumulasse 

a quantidade mínima exigida. 

Os resultados obtidos para o SPD, onde mostra o sistema com 

necessidades superiores de aplicação para atingir os níveis desejados dos 

nutrientes nas folhas eram esperados, tendo em vista a baixa solubilidade do 

material e o acúmulo de palhada neste solo, devido ao sistema de manejo. 

Soma-se a isto a possibilidade do maior tamponamento na área do SPD devido 

a matéria orgânica existente nela, o que dificulta o aumento da saturação por 

bases (EMBRAPA, 2010) e, ainda, sabe-se que a ação efetiva de um produto 

aplicado em plantio direto ocorre nas camadas de 0 a 10 cm, fato este que pode 

ter dificultado o contato das raízes com o RM aplicado (AMARAL et al. 2004; 

COSTA et al. 2006). 

Para os teores de micronutrientes nas folhas, estes também se mostraram 

diferentes estatisticamente para as doses e o sistema de plantio, mas não houve 

para o modo de aplicação e, de acordo com a análise de regressão, foi possível 

determinar a crescente com relação ao acúmulo deles por parte da planta.  

A soja acumulou a quantidade mínima de ferro (50 mg kg-1), no SPC sem 

a aplicação do RM e no SPD quando se aplicou 800 kg ha-1. Para o zinco, 

manganês, cobre e boro necessárias para a cultura (20, 20, 10 e 20 mg kg-1, 

respectivamente) as necessidades foram supridas até mesmo quando não 

houve aplicação do RM (Figura 4). 
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PC sulco   ŷ = -5E-07x2 + 0,0052x + 48,757  R² = 0,94
PC lanço    ŷ = -2E-07x2 + 0,0043x + 52,826  R² = 0,99

PC sulco ŷ = -5E-07x2 + 0,0057x + 53,145  R² = 0,97

PC lanço  ŷ = -2E-07x2 + 0,0039x + 48,464  R² = 0,98
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Figura 4: Efeitos do remineralizador (RM) aplicados no sulco e à lanço para 

teores foliares de micronutrientes na cultura da soja sob sistemas de plantio 

convencional (SPC) e direto (SPD) 

Por tratar-se de micronutrientes cuja absorção está diretamente 

relacionada ao pH do solo (MACHADO e PAVAN, 1987), pode-se dizer que a 

absorção destes elementos foi em detrimento da aplicação do RM, uma vez que 

o pH não se alterou nas doses aplicadas (Tabela 3). Ferreira et al., (2009) 

encontrou resultados diferentes para o Zn, Cu e Mn, onde não houve efeito da 

aplicação do RM no fornecimento dos micronutrientes. Entretanto, em seu 

trabalho foi possível verificar a eficiência do pó-de-rocha no aumento do pH do 

solo que passou de 4,7 para 5,6, diminuindo, portanto, o acúmulo desses 

elementos. 

PD sulco  ŷ = 6E-08x2 + 0,002x + 21,421   R² = 0,96

PC lanço ŷ = 4E-07x2 + 0,0009x + 23,03   R² = 0,93
PD sulco ŷ = 0,0024x + 23,272 R² = 0,95

PD lanço  ŷ = 3E-07x2 + 0,0008x + 21,129    R² = 0,92
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Análise biométrica 

 A tabela 2 mostra que o RM não apresentou potencial para alterar as 

características biométricas da soja. Contudo, é possível notar pelas médias do 

SPC que houve interferência do RM na altura de inserção da primeira vagem nos 

tratamentos à lanço e no sulco (5,24 e 5,56 cm, respectivamente) quando 

comparadas com o tratamento onde não houve a aplicação do RM (5,20 cm). 

Maiores alturas de inserção da primeira vagem são benéficas a colheita da 

cultura, diminuindo perdas consideráveis quando esta é feita de forma 

mecanizada (SCHANOSKI et al., 2011). 

Tabela 2: Valores médios para análise biométrica em função de doses de 

remineralizador na cultura da soja sob sistemas de plantio convencional (SPC) 

e direto (SPD) aplicados no sulco e à lanço. ns: sem diferença significativa 

Doses (kg 
ha-1) 

Altura de 
inserção 
1ª vagem 

(cm) 

Altura das 
plantas 

(cm) 

Vagens 
por planta 

 Peso das 
vagens por 
planta (g) 

 Peso grãos 
por planta (g) 

Peso de 1000 
grãos (g) 

Plantio convencionalns 

0 5,20 112,10 85,35 48,07 38,67 150,97 

 lanço 

800 4,85 112,50 76,35 41,92 33,69 145,37 

1600 5,10 110,20 89,60 47,83 37,92 142,29 

2400 5,90 109,10 82,10 47,19 37,88 149,29 

3200 5,10 111,10 82,70 46,64 37,29 149,67 

Média 5,24 110,73 82,69 45,89 36,70 146,65 

 sulco 

800 5,60 108,75 75,65 42,17 33,85 143,98 

1600 5,50 110,10 90,80 46,76 37,43 143,97 

2400 5,40 116,20 84,30 44,67 35,86 146,10 

3200 5,75 108,75 78,25 43,21 33,88 147,04 

Média 5,56 110,95 82,25 44,20 35,26 145,27 

 Plantio Diretons 

0 8,70 90,25 53,70 30,10 23,96 146,69 

 lanço 

800 7,35 86,00 48,40 27,08 21,35 149,00 

1600 7,45 88,10 56,15 30,37 24,30 143,09 

2400 7,90 90,85 60,20 32,46 25,71 144,11 

3200 6,95 92,15 58,75 31,56 25,12 155,53 

Média 7,41 89,28 55,88 30,37 24,12 147,93 

 sulco 

800 7,15 82,60 59,95 32,32 25,51 137,75 

1600 6,20 82,75 53,70 28,53 22,55 146,91 
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2400 8,70 82,80 54,25 31,48 24,93 139,74 

3200 6,45 84,60 51,45 28,94 22,96 142,49 

Média 7,13 83,19 54,84 30,32 23,99 141,72 

 

 No SPD as alterações ocorreram nas características vagens por planta, 

com médias de 55,88 à lanço e 54,84 no sulco, contra 53,70 onde não houve a 

aplicação do RM; peso de vagens por planta, com médias 30,37 à lanço e 30,32 

no sulco contra 30,10 onde não houve a aplicação do produto e peso de grãos 

por planta, com médias à lanço e no sulco de 24,12 e 23,99 gramas 

respectivamente contra 23,96 onde não ocorreu a aplicação do remineralizador. 

A característica peso de 1000 grãos teve todas suas médias abaixo das médias 

onde não ocorreu a aplicação do RM. Essas alterações podem ter ocorrido 

devido ao plantio sobre a palhada, o que aumenta o teor de nitrogênio no solo e, 

por consequência, melhora a eficiência da fotossíntese e o enchimento dos grãos 

(SOUZA et al., 2017). 

Os valores de altura de planta, ficaram com média de 110 cm no 

convencional e 86 cm no direto, dentro do esperado pela variedade utilizada. 

Mesmo com período de poucas chuvas como ocorreu entre 55 a 90 dias após a 

germinação (Figura 1). Passos et al (2015) também verificaram maior altura de 

planta para o sistema convencional comparado ao direto. Neste sentido o 

período de déficit hídrico verificado influenciou mais o plantio direto, do que o 

convencional. 

 O fato de o RM não ter alterado a altura da inserção de primeira vagem e 

a altura da planta no SPD tem relação com a disponibilidade deste insumo no 

solo, o que é menor quando comparado ao SPC, devido a palhada existente. A 

ausência desta mesma palhada no SPC pode ser a explicação para este sistema 

não ter alterado as características relacionadas às vagens e aos grãos. 

 A única variável a apresentar médias menores do que a testemunha foi o 

peso de 1000 grãos, concluindo, portanto, que independentemente do sistema 

de plantio e da forma de aplicação, o remineralizador acarreta grãos menos 

pesados. 

Análise de produtividade 
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De acordo com a figura 5, não houve diferença estatística entre os modos 

de aplicação, mas houve de acordo com o sistema de plantio e as doses do RM, 

com melhores resultados no sistema de plantio convencional. 
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Figura 5: Efeitos da aplicação do remineralizador na produtividade da cultura da 

soja sob sistemas de plantio convencional (SPC) e direto (SPD), aplicados no 

sulco e à lanço 

O ponto de máxima resposta (PM) para o SPC em aplicações a lanço foi 

de 5.530 kg ha-1 de soja para quantidades de 2.524 kg ha-1 do remineralizador. 

Nas aplicações no sulco, o PM foi de 5.139 kg ha-1 de soja para aplicações de 

1.943 kg ha-1 do RM. No sistema de plantio direto, de acordo com a análise, as 

aplicações a lanço tiveram um PM de 4.020 kg ha-1 para quantidades de RM em 
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torno de 3.000 kg ha-1. Já para as aplicações no sulco, o PM foi de 4.113 kg ha-

1 com quantidades de 2.753 kg ha-1 do RM. 

De acordo com Silveira (2016), em condições de pH 5,5 a 6,0, ocorre a 

liberação mais lenta dos elementos do remineralizador e, em contrapartida, é 

justamente nesta faixa de pH que ocorre a maior disponibilização dos minerais 

do solo para a planta, o que explica, portanto, o fato do solo não ter sofrido 

alterações químicas, mas a planta ter teores foliares alterados pela aplicação do 

RM (Figuras 2, 3 e 4) e também a produtividade da cultura ter sido alterada pelo 

remineralizador (Figura 5). 

O aumento da produtividade da soja, poderia estar associado a redução 

da transpiração pela planta com o Si, em sua forma de sílica amorfa (Si2.nH2O) 

na parede celular e maior tolerância ao estresse por temperaturas altas e 

veranicos (Abdalla, 2011; Prabagar et al., 2011, Ma e Yamaji, 2006, Barbosa 

Filho et al., 2001). Esta barreira na parede celular também seria eficiente para 

invasão de fungos e bactérias, aumentando sua resistência conforme relatos nos 

trabalhos de Berni e Prabhu (2003) e Melo et al. (2003). 

 A não alteração química do solo, contrapondo com o aumento na 

produtividade e os teores foliares na cultura da soja, poderia ser atribuído a 

ativação dos microrganismos no solo que são capazes de auxiliar a planta na 

absorção, assimilação, solubilização e acúmulo de nutrientes de fontes 

inorgânicas (USUKI; NARISAWA, 2007; VERGARA et al., 2019; ROTHEN et al., 

2017). Também podemos destacar o efeito interativo com os fosfatos no solo, 

como o trabalho de Pozza et al (2007) que verificaram que o Si reduziu a fixação 

de fosfatos em solos altamente intemperizados. 

Análise de solo 

 As quantidades de remineralizador aplicada ao solo não proporcionaram 

alterações significativas na fertilidade, independentemente do sistema de 

manejo do solo e forma de aplicação (Tabela 3).  Também não ocorreu efeito 

interativo entre sistema de manejo e forma de aplicação do remineralizador. 

Tabela 3: Valores médios para atributos químicos do solo em função de doses 

de remineralizador na cultura da soja sob sistemas de plantio convencional 

(SPC) e direto (SPD) aplicados no sulco e à lanço. ns: sem diferença significativa 
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Doses 
RM  pH P K+ Ca2+ Mg2+ H+Al MO 

(kg ha-1) 

  H2O CaCl2 ---- mg dm-3 ---- ------------ cmolc dm-3 ------------ g dm-3 

Plantio Convencional 

0 6,5 5,6 19,9 197,8 5 1 1,8 27,2 

Sulco ns 

800 6,6 5,9 19,7 170,3 4,7 1,6 1,5 23,4 
1600 6,6 5,9 21,5 160 4,3 1,2 1,3 24,7 
2400 6,7 6,0 22,7 154,3 4,8 1,1 1,2 24,9 
3200 6,5 5,8 23,6 164,8 4,7 0,9 1,6 27,0 

Média 6,6 5,9 21,9 162,3 4,6 1,2 1,4 25,0 

Lanço ns 

800 6,0 5,1 13,7 228,5 5,5 2 3,0 24,6 
1600 6,1 5,2 11,0 230,3 5,5 1,3 3,0 24,7 
2400 5,9 5,0 14,2 273,8 5,8 1,2 2,7 23,3 
3200 6,0 5,1 10,0 242,8 5,4 2,3 2,6 24,5 

Média 6,0 5,1 12,2 243,9 5,6 1,7 2,8 24,3 

Plantio Direto 
0 6,1 5,2 13,9 253,8 5,7 2,1 2,7 25,6 

Sulco ns 

800 6,6 5,9 22,4 150,8 5,1 1,4 1,4 24,9 
1600 6,6 5,9 19,2 168,8 4,3 0,9 1,3 24,8 
2400 6,6 5,8 30,5 151,3 4 1,3 1,4 22,2 
3200 6,5 5,8 20,4 164,8 4,7 1,3 1,6 25,8 

Média 6,6 5,9 23,1 158,9 4,5 1,2 1,4 24,4 

Lanço ns 

800 6,1 5,2 13,4 191,5 4,9 4 2,5 23,4 
1600 6,1 5,2 12,9 266,3 5,7 1,7 3 26,5 
2400 6,1 5,2 13,9 191,8 5,8 1,4 2,6 24,9 
3200 5,9 5,0 17,0 193,3 4,8 1,7 2,8 21,7 

Média 6,1 5,2 14,3 210,7 5,3 2,2 2,7 24,1 

 

 No SPC, considerando os valores médios das doses de RM, ocorreu 

alterações dos valores de pH no sulco aumentando de 6,5 para 6,6 e à lanço 

indo para 6,0. Para o P, as aplicações no sulco subiram de 19,9 para 21,9 mg 

dm-3 e à lanço caíram para 12,2 mg dm-3. O K diminuiu no sulco de 197,8 mg dm-

3 para 162,3 e à lanço subiu para 243,9 mg dm-3. O Ca saiu de 5,0 cmolc dm-3 no 

sulco para 4,6 cmolc dm-3 e à lanço subiu para 5,6 cmolc dm-3. O Mg foi de 1 para 

1,2 cmolc dm-3 no sulco e 1,7 cmolc dm-3 à lanço, sendo o único que subiu nos 

dois sentidos. O teor de H e Al troáveis foram de 1,8 cmolc dm-3 para 1,4 cmolc 

dm-3 no sulco e 2,8 cmolc dm-3 à lanço. Para a matéria orgânica, ambos valores 

caíram, saindo de 27,2 g dm-3 para 25 no sulco e 24,3 à lanço.  

 Considerando os valores médios da composição do material utilizado 

(Tabela 1), verifica-se quantidades suficientes de Cálcio e Magnésio (CaO 7,22% 

e MgO 2,99%) com potencial para corrigir o pH do solo. No entanto dentro do 

período estudado (115 dias de cultivo) não ocorreu alterações dos valores de 

pH, Ca e Mg trocáveis. Segundo Melo et al. (2012), o RM também libera Al3+ no 

solo por conta dos silicatos, ocorrendo, em um primeiro momento, a 
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neutralização nos teores de óxidos de Ca e Mg, seus efeitos sobre o pH e 

consequentemente não alteração dele. Este efeito não foi observado neste 

estudo, talvez devido ao pH do solo estar na faixa 6,0, onde o Al+3 é pouco 

solúvel e os teores de Ca e Mg acima do nível crítico, 2,4 e 0,90 cmol+ dm-3, 

respectivamente, segundo Alvarez, et al. (1999).  De acordo com Ribeiro et al., 

(2013), a oxidação da matéria orgânica do solo também é um fator de 

acidificação, fato este que ocorreu, ainda que não significativamente, na média 

dos tratamentos quando comparados à testemunha. 

 Para o SPD, o pH no sulco subiu de 6,1 para 6,6 enquanto à lanço o valor 

se manteve na média das aplicações. O P subiu nos dois modos de aplicação, 

saindo de 13,9 mg dm-3 para 23,1 no sulco e 14,3 mg dm-3 à lanço. O K teve seus 

dois resultados reduzidos em 38% no sulco e 17% à lanço. O Ca no sulco foi de 

5,7 cmolc dm-3 para 4,5 cmolc dm-3 e à lanço para 5,3 cmolc dm-3. O Mg foi de 2,1 

cmolc dm-3 para 1,2 cmolc dm-3 no sulco e 2,2 cmolc dm-3 à lanço. Para os 

elementos H+Al, tiveram seus teores variando de 2,7 cmolc dm-3 para 1,4 cmolc 

dm-3 no sulco e mantendo igual à lanço. Para a matéria orgânica no sistema 

plantio direto redução de 25,6 para 24,4 sulco e 24,1 a lanço.  

No que diz respeito a diminuição dos índices da matéria orgânica do solo, 

pode ser atribuído ao preparo do solo que no seu revolvimento aumenta a 

macroporosidade e densidade do solo na camada superficial e 

consequentemente a oxigenação do ambiente, favorecendo a maior atividade 

microbiana. As mudanças no carbono (C) orgânico do solo está associado ao 

manejo (LOSS et al., 2010).  Souza et al., (2008) e Xavier et al. (2006), avaliando 

o C orgânico em manejo do solo envolvendo integração lavoura-pecuária a 

diferentes intensidades de pastejo em plantio direto verificaram que o atributo 

mais sensível foi o C orgânico para diferenciar sistema de manejo.  

Também não ocorreu aumento dos valores de P e K, o que leva a concluir 

que este material apresenta baixa solubilidade (FERREIRA et al., 2009), aliado 

ao fato do remineralizador não possuir características de fornecimento destes 

nutrientes (RIBEIRO, 2018).  

A lenta resposta do RM em liberar elementos como Ca, Mg e K para o 

solo pode também ser justificada pela possibilidade de eles estarem presentes 

em minerais de baixa solubilidade e lenta alteração (SILVEIRA, 2016; SILVA et 

al. 2013; THEODORO et al. 2012; LIMA et al. 2009), o que enfatiza sua 
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importância perante a utilização em culturas de ciclos longo, bem como em áreas 

previamente preparadas com o insumo (VON WILBERT e LUKES, 2003). 

Análise dos componentes principais 

 Os quadrantes A, C e D da figura 6 apresentaram comportamentos 

similares no que diz respeito a característica “produtividade”, tendo relação com 

as variáveis biométricas número de vagens, peso de grãos e peso de vagens. 

Os resultados da análise dos componentes principais no quadrante B apresentou 

a característica produtividade correlacionada ao magnésio foliar. Enquanto 

correlacionado às variáveis biométricas encontra-se o nitrogênio foliar. O 

resultado apresentado pelos quadrantes A, C e D da figura 6 tem correlação 

devido às variáveis biométricas influenciarem diretamente na produtividade da 

cultura, demonstrando que se a produtividade cai, provavelmente os outros 

indicativos cairão simultaneamente.  

Para o quadrante B, onde mostra a produtividade com maior correlação 

com o Mg foliar pode ser explicado pelo nutriente ser fundamental nos processos 

de fotossíntese da planta, atuando nos processos metabólitos como a formação 

de ATP (EMBRAPA, 2010). Diante de um plantio convencional com o RM 

aplicado à lanço, o acúmulo de magnésio foliar teve mais peso na produtividade 

da cultura do que as outras variáveis, resultado diferente ao encontrado por 

Caires e Fonseca (2000) onde no trabalho deles o maior acúmulo de Mg foliar 

não proporcionou alteração significativa na produção de soja, talvez devido a 

fonte do material deles ser mais solúvel (calcário dolomítico) do que o 

remineralizador utilizado neste experimento, tendo em vista que, ainda conforme 

os autores em seu trabalho, houve “absorção de luxo” do nutriente pela planta. 

Ainda no quadrante B, houve uma relação do N foliar com as variáveis 

biométricas outrora correlacionadas com a produtividade nos quadrantes A, C e 

D. Todavia, é relevante ressaltar a importância do N na fotossíntese, sendo fator 

essencial para a produção de fotoassimilados e a consequente formação de 

vagens e enchimento de grãos (SOUZA et al., 2017). 

 A similaridade entre os quadrantes está nos nutrientes foliares, estando 

eles agrupados como um único comportamento, o que corrobora as análises de 

regressão apresentadas nas figuras 2, 3 e 4.  
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 A característica biométrica da planta, altura, foi a que apresentou melhor 

correlação com os teores foliares, o que pode ter influenciado a produtividade da 

cultura. Partindo deste princípio, pode-se dizer que quanto melhor a absorção e 

o acúmulo de nutrientes pela planta, maior esta pode ficar quando corretamente 

nutrida (Caires e Fonseca, 2000). 

Plantio convencional 

Sulco Lanço 

  

Plantio Direto 

  

Figura 6: Análise de Componentes Principais (PCA) para as características 

biométricas e análise foliar de plantas de soja submetidas a aplicação do RM no 

sulco e à lanço nos sistemas de plantio direto (SPD) e convencional (SPC) 

Conclusões 

 O uso do remineralizador não alterou a biometria da soja e as 

características químicas do solo em sistemas de plantio convencional (SPC) e 

direto (SPD); 

vag
P vag

P grãos

Alt

Produtividade

N foliar

P foliar

K foliarCa folair

Mg foliar

S foliar

Fe foliar
Zn foliar

Cu foliar

Mn foliar
B foliar

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

-0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

P
C

2
 (

 2
5

,2
1

%
)

PC1 (55,3%)

vag
Pvag

Pgrãos

Produtividade

N foliar

P foliar

K foliar

Ca foliar

Mg foliar

S foliar

Fe foliar

Zn foliar

Cu foliar
Mn foliar

B foliar

Altura

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

-0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

P
C

2
 (

 2
1

,8
2

%
)

PC1 (58,26%)

vag

P vag

P grãos

Alt

Produtividade

N foliar

P folair

K foliar

Ca foliar

Mg foliar
S foliarFe foliar

Zn foliar

Cu foliar

Mn foliar

B foliar

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

-0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

P
C

2
 (

 2
4

,4
9

%
)

PC1 (50,24%)

vag

P vag
P grãos

Alt

Produtividade

N foliar

P foliar

K foliarCa foliar

Mg foliar

S foliar

Fe foliar

Zn foliar

Cu foliar

Mn foliar

B foliar

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

-0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

P
C

2
 (

 2
4

,4
1

%
)

PC1 (52,40%)

A. B. 

C. D. 



 

48 
 

 O Remineralizador do solo proporcionou aumento nos teores de macro e 

micronutrientes no tecido foliar da cultura da soja; 

  O remineralizador aumentou a produtividade da cultura da soja, 

independentemente do modo de aplicação (sulco e à lanço). 
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7. Conclusão Geral  

 O uso do remineralizador de origem basáltica não alterou os atributos 

químicos do solo em questão para o primeiro ano de plantio nos sistemas de 

plantio convencional e direto. 

 O uso do RM não alterou estatisticamente a biometria da planta para as 

características altura de inserção da primeira vagem, vagens por planta, peso de 

vagens por planta, peso de grãos por planta e peso de 100 grãos nos dois 

sistemas de plantio. 

 A aplicação do pó-de-rocha alterou significativamente a absorção e, por 

consequência, o teor de macronutrientes primários, secundários e 

micronutrientes nas folhas de soja no SPC e no SPD sendo que, os melhores 

resultados foram obtidos diante das aplicações no sistema de plantio 

convencional. 

 Existe uma correlação expressiva quanto a aplicação do remineralizador 

e o acúmulo de nutrientes por parte da soja. 

 A produtividade da cultura da soja foi alterada pela adubação do 

remineralizador com aplicação de, no mínimo, 800 kg ha-1 do produto, obtendo 

melhores resultados no sistema de plantio convencional. 

 


