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RESUMO 
 
 
SCHNEIDER, Fernando Luiz. Fontes de carbono orgânico sobre o desempenho 
agronômico da cultura da soja e teores de fósforo e potássio no solo. 52f. Dissertação 
(Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de 
Concentração: Solos e Sistemas Integrados de Produção Agropecuária), 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Pato Branco, 2020. 
 
 
As características de rendimento da cultura da soja são influenciadas pelas condições 
de manejo do solo, que afetam diretamente a presença de macro e micronutrientes. 
Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi analisar a influência de duas fontes de 
carbono orgânico sobre o desempenho agronômico da cultura da soja e os teores de 
fósforo e potássio no solo. O estudo foi dividido em dois experimentos, ambos em 
delineamento experimental de blocos casualizados (DBC), com quatro repetições. 
Foram testadas duas fontes de carbono individualmente, sendo uma proveniente de 
Leonardita (Experimento 1) e outra de carvão vegetal moído (Experimento 2). As 
variáveis analisadas foram: altura de plantas (AP), altura de inserção da primeira 
vagem (AI1V), número de vagens por planta (NVP), número de grãos por vagem 
(NGV), massa de mil sementes (MMS), diâmetro da haste (DH) e rendimento de grãos 
(RG). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste F (p < 
0,05) para verificar a significância tratamentos. Quando significativos, aplicou-se 
análise de regressão para as doses dos produtos. Ambas as fontes de carbono 
orgânico testadas não influenciaram sobre o desempenho agronômico da cultura da 
soja. O produto comercial a base de leonardita melhorou a disponibilidade de fósforo 
no solo nas camadas de 10-15 cm e de 15-20 cm, com melhores resultados 
encontrados para as doses de 2,6 e de 2,8 L ha-1, respectivamente. O carvão vegetal 
moído não alterou os parâmetros químicos avaliados, tampouco promoveu melhorias 
na produtividade de soja. 
 
 
Palavras-chave: Leonardita. Carvão vegetal moído. Adsorção de fosfato. Glycine 
max. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
SCHNEIDER, Fernando Luiz. Sources of organic carbon on the agronomic 
performance of soybean and phosphorus and potassium contents in the soil. 52f. 
Dissertation (Masters in Agronomy) – Graduate Program in Agronomy (Concentration 
Area: Soils and Integrated Agricultural Production Systems), Federal University of 
Technology - Paraná (UTFPR). Pato Branco, 2020. 
 
 
The yield characteristics of the soybean crop are greatly influenced by soil 
management conditions, which directly affect the presence of macro and 
micronutrients. Thus, the aim of the present study was to analyze the influence of two 
sources of organic carbon on the agronomic performance of the soybean crop and the 
levels of phosphorus and potassium in the soil. The study was divided into two 
experiments, both in a randomized block design (DBC), with four replications. Two 
carbon sources were tested individually, one from Leonardite (Experiment 1) and the 
other from ground charcoal (Experiment 2). The variables analyzed were: plant height 
(AP), insertion height of the first pod (AI1V), number of pods per plant (NVP), number 
of grains per pod (NGV), mass of one thousand seeds (MMS), diameter of the stem 
(DH) and grain yield (RG). The data were submitted to analysis of variance (ANOVA) 
by the F test (p <0.05) to verify the significance of treatments. When significant, 
regression analysis was applied to product doses. Both sources of organic carbon 
tested did not influence the agronomic performance of the soybean crop. The 
commercial product commercial leonardite product improved the availability of 
phosphorus in the soil in the 10-15 cm and 15-20 cm layers, with better results found 
for the 2.6 and 2.8 L ha-1 doses respectively. The ground charcoal did not change the 
chemical parameters evaluated, nor did it promote improvements in soybean 
productivity. 
 
 
Keywords: Leonardite. Ground charcoal. Phosphate adsorption. Glycine max. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura da soja [Glycine max (L.) Merrill] tem papel fundamental no 

setor agrícola mundial, pois entre as leguminosas é a mais importante, sendo que o 

Brasil é o segundo maior produtor e exportador deste grão. Na safra 2018/2019, a 

produção deste grão ocupou 35.866 milhões hectares com uma produtividade média 

de 3.207 kg ha-1 (CONAB, 2019). 

Entre as safras de 2016/2017 e 2018/2019, a produção aumentou de 67 

para 114 milhões de toneladas e a produtividade de 2.650 kg ha-1 para 3.206 kg ha-1 

(CONAB, 2019). Esse crescimento está diretamente relacionado aos avanços 

científicos e à disponibilização de tecnologias ao setor produtivo. 

Em relação ao agronegócio mundial, a produção de soja apresentou 

maior crescimento, tanto em produção quanto em comercialização, quando 

comparada às demais atividades. Isso se deve ao seu uso como fonte de proteína 

para a nutrição humana e animal, ao mercado internacional e ao crescimento e 

exploração da cultura em muitas regiões do mundo (JAUREGUY et al., 2011). Esse 

aumento está associado aos avanços científicos e tecnológicos no setor de produção. 

O grão é utilizado de forma in natura e processado na nutrição animal e 

humana, garantindo a segurança alimentar mundial, pois é fonte de proteína e energia 

(MATSUO et al., 2016). Porém, esse fato depende de que a qualidade dos grãos e a 

produtividade seja elevada, de modo que seja possível aumentar a capacidade 

competitiva da cultura produzida no Brasil (FREITAS, 2011). 

A produtividade da cultura da soja é altamente dependente das 

condições edafoclimáticas como disponibilidade hídrica, temperatura e fotoperíodo, 

além do manejo do solo, que afetam diretamente a disponibilidade nutrientes 

(PEIXOTO et al., 2000). 

As substâncias húmicas atuam no metabolismo primário e secundário 

das plantas, na morfologia com atuação sobre o crescimento e desenvolvimento de 

plantas, no crescimento de microrganismos e regulam o ciclo do carbono e o carbono 

do solo (PICCOLO, 1996; BALDOTTO, et al., 2009; SILVA et al., 2011). Estas 

substâncias estão presentes em sedimentos com matéria orgânica estável, na água, 

assim como retem a água no solo, no qual possuem alta capacidade de troca de 

cátions, fornecendo nutrientes às culturas, atuam no sequestro de compostos tóxicos 

e micronutrientes, na manutenção microbiana do solo, beneficiando a produtividade 
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agrícola (CANELLAS et al., 2005; LOSS et al., 2010; ZANDONADI et al., 2014). 

A leonardita é uma forma oxidada de linhitos de carbono, que é resultado 

da decomposição de plantas e animais, com ação de microrganismos durante 

milhares de anos, sendo possível a extração de ácidos húmicos (GUTIÉRREZ et al., 

2015). 

Produtos comerciais à base de leonardita, disponíveis para aquisição no 

país, possuem substâncias húmicas e fitormônios e por não possuir nenhum nutriente 

em sua composição é classificado como produto fisiológico, ou seja, altera 

positivamente o metabolismo das plantas, fazendo com que essas extraiam mais 

nutrientes do solo, aumentem a produção de energia, tornem-se mais tolerantes aos 

estresses ambientais, aumentem o volume radicular e acumulem mais matéria seca o 

que resulta em maior produtividade. Pode ser aplicado via foliar ou diretamente no 

solo (OLIVEIRA; SOUSA, 2016). 

O carvão vegetal pode ser obtido através da pirólise de material vegetal 

ou através de meios naturais como as queimadas ou pela mineralização em seu 

processo de intemperismo (GLASER et al., 2002; MADARI et al., 2006) 

Este material é altamente resistente à oxidação térmica, química e à foto-

oxidação. Pode ser utilizado como meio de sequestro de carbono, já que apresenta 

grupos aromáticos condensados, que determinam a sua resistência à degradação 

química, ou recalcitrância, bem como condicionador na melhoria das características 

do solo. Altas concentrações de carbono no solo melhoram a absorção de água, 

facilitam a penetração de raízes e tornam as plantas mais resistentes (SKJEMSTAD 

et al., 1996; GLASER et al., 2002; MASIELLO, 2004). 

O fósforo é o macronutriente mais limitante à produção de soja, devido 

à baixa disponibilidade natural, exigindo seu o fornecimento via fertilização. A 

deficiência de P, comum nos solos brasileiros, promove a diminuição na produção de 

flores e maiores taxas de aborto destas, diminuição do número de vagens e produção 

de sementes (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2011). 

A eficiência da adubação fosfatada é variável, podendo ser influenciada 

pela interação com outros nutrientes, pH do solo, teor e tipo de argila, grau de 

intemperismo e biodiversidade do solo. Assim, o uso eficiente do fósforo deve levar 

em consideração análises químicas, proporcionando melhor aproveitamento do 

nutriente pelo sistema radicular (RIBEIRO et al., 2010). 
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A quantidade de matéria orgânica no solo interfere na ligação do fósforo 

com outros nutriente, pois liberam ácidos orgânicos que são produzidos na 

decomposição. Andrade et al. (2003) verificaram que a aplicação concomitante dos 

ácidos orgânicos ou ácidos húmicos e do fosfato (fosfato monobásico de potássio), 

em Latossolo Vermelho de textura muito argilosa, e de fosfato depois da aplicação de 

ácidos orgânicos de baixo peso molecular, ocasionou menor de fosfato 

comparativamente onde foram aplicados apenas as fontes de fósforo inorgânico. 

Os resultados de Andrade et al. (2003) corroboram com os encontrados 

em estudos desenvolvidos por Sposito (2008) e Pavinato; Rosolem (2008), os quais 

afirmam que os ácidos orgânicos podem ser adsorvidos aos colóides do solo, que são 

partículas formadas de rochas e matéria orgânica menores que um micrômetro de 

diâmetro carregados eletricamente, formando complexos organometálicos com ferro 

e alumínio e, assim, competir com o fósforo pelos sítios de adsorção, favorecendo sua 

maior disponibilidade às plantas. 

Outro macronutriente é o potássio, que é altamente solúvel em água, o 

íon K+ apresenta baixa força de adsorção aos colóides do solo, desta forma o uso de 

doses parceladas de o que faz com que o parcelamento de doses de K2O seja 

recomendado, com objetivo de reduzir perdas de K+ por lixiviação e o efeito salino dos 

adubos sobre as sementes (ALVAREZ, 1999; RAIJ et al., 1997), especialmente em 

condição de solos de textura mais arenosa. 

O potássio atua na ativação enzimática, tendo expressão significativa 

sobre a regulação dos estômatos e o controle osmótico dos tecidos. Quando em 

estado de déficit, as plantas apresentam alguns sintomas visuais que aparecem, 

inicialmente nas folhas mais velhas, com uma clorose seguida de necrose nas 

margens e pontas (EPSTEIN; BLOOM; 2006; MALAVOLTA, 2006). 

Como o potássio não fica incorporado às cadeias carbônicas da matéria 

orgânica do solo, após a senescência das plantas volta rapidamente ao solo em forma 

prontamente disponível para as culturas (ROSOLEM et al., 2003). A disponibilidade 

de potássio no solo possui forte relação com a disponibilidade de outros elementos 

como cálcio e magnésio, que são dominantes nos complexos de troca no solo 

(OLIVEIRA et al., 2001). 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi analisar a influência de 

duas fontes de carbono orgânico sobre o desempenho agronômico da cultura da soja 
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e os teores de fósforo e potássio no solo, tendo em hipótese que o carbono orgânico 

reduz a adsorção do fósforo melhorando a eficiência na adubação, aumenta a 

disponibilidade de potássio e, consequentemente, resulta em maior produtividade da 

cultura. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A CULTURA DA SOJA 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é uma das culturas de maior importância 

econômica no mundo, sendo utilizada na alimentação humana e aninal devido ao seu 

alto teor proteico. Na safra 2018/2019, a produção chegou a 114,843 milhões de 

toneladas no Brasil (CONAB, 2019). O Estado do Paraná é responsável pela produção 

de 16,253 milhões de toneladas, em uma área de 5,438 milhões de hectares, o que 

torna o Estado o segundo maior produtor do grão no Brasil, ficando atrás somente do 

Mato Grosso (CONAB, 2019). 

A soja, pertencente à família botânica Fabaceae, caracteriza-se como 

planta herbácea, dicotiledônea, de porte ereto, com hastes e vagens pubescentes 

contendo até quatro grãos, os quais possuem formato arredondado e cor amarelada 

(NUNES, 2017). O desenvolvimento da cultura é anual, caracterizado pelos estádios 

vegetativo e reprodutivo. O estádio vegetativo tem início na semeadura até o 

florescimento, e o estádio reprodutivo se inicia no florescimento, findando na colheita 

(MUNDSTOCK; THOMAS, 2005). 

A domesticação da soja ocorreu na Ásia, ocupando hoje grande parte 

das terras cultiváveis do mundo. A evolução se deu através de cruzamentos naturais 

de espécies selvagens. No Brasil, o primeiro cultivo foi no estado da Bahia (BLACK, 

2000) e, em seguida, se difundiu até São Paulo, sendo estudada e adaptada para 

utilização como planta forrageira em 1891. Sua expansão ocorreu no final da década 

de 60, passando a ter interesse devido a demanda por seu farelo, na alimentação de 

animais de aves e suínos, além de ser utilizada como sucessão do trigo cultivado no 

Sul do país (LANGE, 2008). 

Com o passar dos anos e a expansão da fronteira agrícola, aliado ao 

incremento do comércio internacional, a mecanização das lavouras bem como o 

surgimento da agricultura comercial no Brasil foram fortemente impulsionados pela 

cultura da soja (EMBRAPA, 2004). 

Atualmente, a cultura da soja tem grande importância na economia 

mundial em virtude do aumento gradativo da produção e consumo, em consequência 

do aumento da população mundial (JUHÁSZ et al., 2013). Outro fato que possibilitou 



19 
 

 
 

a expansão do cultivo de soja foi a implantação de programas de melhoramento, 

levando a cultura para as regiões de baixas latitudes (KIIHL; GARCIA, 1989). Hoje a 

cultura está presente em todos as regiões do país. 

Um dos principais fatores que afetam a produtividade do grão é a 

disponibilidade de água, principalmente no desenvolvimento da soja, nos estádios de 

germinação-emergência, floração e enchimento de grãos, sendo a necessidade total 

de 450 a 800 milimetros por ciclo, para rendimento máximo. Outro fator é o fotoperíodo, 

sendo uma planta de dia curto, a cultura é sensível as variações de luz o que pode 

antecipar ou atrasar o seu desenvolvimento. A temperatura ideal varia de 20 °C a 

30 °C (EMBRAPA, 2004). 

A produtividade da cultura da soja é altamente dependente das 

condições edafoclimáticas, além do manejo do solo, que afetam diretamente a 

disponibilidade de macro e micronutrientes (PEIXOTO et al., 2000). 

2.2 FONTES DE CARBONO ORGÂNICO 

O solo é o maior reservatório de carbono, principalmente na matéria 

orgânica do solo. Por ser um sistema aberto, há uma concentração grande de resíduos, 

oriundos de restos vegetais, a principal fonte, e de animais. A concentração destes 

compostos no solo pode variar, pois depende do sistema agrícola utilizado e seu 

manejo. Quando bem manejado, o solo conserva grande estoque de carbono orgânico, 

contribuindo para a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2 ) à atmosfera 

(FREIXO et al., 2002). 

No solo, as decomposição de folhas, galhos, exoesqueletos de insetos, 

etc., formam a parte húmica na fração orgânica do mesmo que compreende o 

horizonte O, localizado acima do horizonte A (BALDOTTO; BALDOTTO, 2014). 

As substâncias húmicas atuam como condicionadores de solo, por isso 

a sua importância na agricultura, sendo que estas compõe mais de 60% da matéria 

orgânica do solo e são o principal componente dos fertilizantes orgânicos e são 

conhecidas por conter quantidades significativas de nutrientes. Estes compostos são 

oriundos da extração de turfas ou de minas com origem em rochas sedimentares 

formadas a mais de 80 milhões de anos (STEVENSON, 1994; CARON et al., 2015). 
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2.2.1 Substâncias húmicas 

As substâncias húmicas constituem a fração coloidal da matéria 

orgânica do solo e desempenham papel importante nas propriedades químicas, físicas 

e biológicas do solo (DICK et al., 2009; PASSOS et al., 2007). 

Substâncias húmicas podem ser produzidas a partir de transformações 

bioquímicas de compostos orgânicos como a lignina, celulose, hemicelulose, açúcares 

e aminoácidos (MARCHI et al., 2008), pela ação microbiana, porém, os processos 

bioquímicos envolvidos são pouco conhecidos (BALDOTTO et al., 2012).  

Estas substâncias estão presentes em diferentes fontes como 

compostos orgânicos, turfa e produtos comerciais, os quais estimulam a absorção de 

nutrientes (MARCHI et al., 2008). As principais características destes compostos são: 

coloração amarelada ou preta; solubilidade variável de acordo com o pH do meio; e 

massa molar variável. Outras características estão ligadas ao tipo de composto a qual 

lhes deram origem, seja no solo ou sedimentar (TEIXEIRA et al., 2009). 

As substâncias húmicas atuam no metabolismo primário e secundário 

das plantas, auxiliando dno processo de transporte de íons, estimulam a produção de 

auxinas, citoquininas e giberelinas, que auxiliam no crescimento vegetal; atuam no 

aumento da respiração e velocidade das reações enzimáticas do ciclo de Krebs, e 

como consequência a maior produção de ATP; aumento na velocidade e na síntese 

de ácidos nucléicos, bem como aumento ou inibição da atividade enzimática, há um 

aumento na concentração de clorofila (NANNIPIERI et al., 1993; SILVA et al., 2011). 

Morfologicamente as substâncias húmicas atuam no crescimento e 

desenvolvimento, incrementando a biomassa da parte aérea, na produção de flores, 

frutos e sementes, desenvolvimento do sistema radicular de plantas com formação de 

raízes laterais e adventícias, e pêlos radiculares (BALDOTTO et al., 2012; CANELLAS 

et al., 2008; SCHIAVON et al., 2010; SILVA et al., 2011; TREVISAN et al., 2011; 

WANGEN et al., 2013; CARON et al., 2015). 

Também, segundo Caron et al. (2015), a escolha e a aplicação dos 

ácidos húmicos deve ser criteriosa, levando em consideração a cultura a ser manejada, 

o solo de cultivo, nutrientes e defensivos agrícolas a serem utilizados, pois estas 

substâncias auxiliam positivamente a estrutura física e química do solo, além de 

incrementarem a biomassa radicular e da parte aérea nas plantas. 

Além dos efeitos diretos na morfologia e no metabolismo, as substâncias 
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húmicas podem alterar, através da exsudação de ácidos orgânicos e de açúcares 

pelas raízes, a química e a dinâmica microbiana da rizosfera, interferindo 

principalmente na disponibilidade e na assimilação de nutrientes (PUGLISI et al., 

2013), resultando em incrementos nos teores e conteúdo de macro e micronutrientes 

(BALDOTTO et al., 2009). Por esse motivo, deve ser levada em consideração a cultura, 

o solo, os nutrientes e os insumos que serão utilizados no manejo já que estas 

substâncias atuam na química e na física do solo (CARON et al., 2015). 

As substâncias húmicas são compostas por ácidos fúlvicos, ácidos 

húmicos e humina, sendo os ácidos fúlvicos os principais responsáveis pelas ações 

no metabolismo e crescimento das plantas (CANELLAS et al., 2008; SILVA; 

MENDONÇA, 2007; TREVISAN et al., 2010). A classificação é realizada através das 

características físico-químicas com base na solubilidade em meio ácido ou alcalino. 

Os ácidos fúlvicos são formados por moléculas de coloração amarelada, 

solúveis em água, soluções ácidas e alcalinas, permanecem em solução após a 

acidificação dos extratos alcalinos aquosos e possuem massa molecular mais baixa 

que os ácidos húmicos, assim como estruturas aromáticas, porém, a quantidade de 

compostos fenólicos e de grupos carboxílicos é maior. Ácidos húmicos tem origem na 

lignina, possuem coloração escura, constituem a maior fração das substâncias 

húmicas, são solúveis em meio alcalino e insolúveis em meio ácido, em pH entre 1,0 

e 2,0 ocorre a sua precipitação e possuem alto teor de ácidos carboxílicos e nitrogênio. 

As huminas são insóluveis em meio ácido ou alcalino e não são extraídas do solo, são 

materiais complexos, quimicamente heterogêneos, inativos e fortemente ligadas a 

fração mineral do solo (STEVENSON, 1994; BALDOTTO; BALDOTTO, 2014). 

A produção comercial de fertilizantes orgânicos e organominerais 

oriundos de substâncias húmicas tem origem geológica rica em carbono humificado, 

tais como turfas, rochas, lignita, carvões minerais ou vegetais, esterco e resíduos 

orgânicos e sua comercialização tem ganhado espaço cada vez maior no mercado. 

Esses produtos são utilizados principalmente na fruticultura e olericultura, 

aumentando a cada ano a sua utilização na produção de grãos, os quais proporcionam 

aumento da eficiência do uso de fertilizantes e reduzindo o consumo de água para 

irrigação (TEIXEIRA et al., 2009). 
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2.2.1.1 Leonardita 

A leonardita é um mineralóide obtido de linhitos de carbono, com origem 

em rochas sedimentares ou turfa, formados a partir da decomposição de plantas e 

animais, através do processo de mineralização ou humificação. No processo de 

mineralização, o material é submetido a condições pedológicas de coalificação, que é 

a transformação do material vegetal em carvão após degradação bioquímica e 

geoquímica (NEVES, 2008; PACHECO, 2008; KAYA et al., 2020). Apesar de ter a 

aparência de carvão, a leonardita não atinge a compactação do mesmo (ERKOC 

2009). 

A extração das substâncias húmicas da leonardita é feita através da 

lixiviação alcalina, por solventes alcalinos como hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido 

de potássio (KOH), amônia (NH3) e pirofosfato de sódio (Na4P2O7) (SILVA et al., 2013; 

SAITO; SECKLER, 2014). 

O minério de leonardita é uma substância que contém 50 a 75% de 

matéria orgânica em sua composição e uma quantidade significativa de substâncias 

húmicas, como ácido húmico, ácido fúlvico e huminas (JACKSON; MEHL; 

NEUENDORF, 2008), que pode se apresentar em maior ou menor quantidade 

(GUTIÉRREZ et al., 2015). A classificação pode ser baseada no conteúdo da 

substância húmica, no conteúdo da substância orgânica, no pH, na relação C/N, no 

peso específico e nas propriedades de dissolução. Em relação ao conteúdo de 

substâncias húmicas, a leonardita com 20% a 50% é considerada de baixa qualidade, 

seguida de 50% a 65% como média qualidade e de 65% a 80% de alta qualidade 

(ENGIN, 2013). 

Segundo Ratanaprommanee et al. (2017), as propriedades da leonardita 

variam de um local de extração para outro. Estes autores realizaram a caracterização 

química da leonardita proveniente de depósitos existentes na Tailândia, onde 

observaram pH menor que 3, grande quantidade de ácido húmico. Em relação ao teor 

de macronutrientes N, P e K, o nitrogênio apresentou uma porcentagem de 0,25 a 

0,60%, o potássio total variou de 0,84 a 2,24%. No entanto, os valores totais de P de 

todas as nossas amostras de leonardita foram muito baixos de 28,6 a 211,2 mg kg-1. 

No entanto, as informações relacionadas à sua estrutura, composição elementar e 

mineral são bastante limitadas e variadas. 

Nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, o uso da leonardita tem 
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aumentado como fertilizante na agricultura, por possuir grande quantidade de 

substâncias húmicas, caracterizando-a como condicionador de solo. A leonardita 

reduz o pH do solo ao redor das raízes, aumenta a absorção de nutrientes, pois torna 

nutrientes indisponíveis acessíveis as plantas, aumenta a capacidade de troca 

catiônica, aumenta a estabilidade dos agregados do solo, atua como promotora de 

crescimento e estimula o desenvolvimento das plantas o que influencia diretamente 

no rendimento das culturas (SANLI; KARADOGAN; TONGUC, 2013; ROSE et al., 

2014; GUTIERREZ et al., 2015; RATANAPROMMANEE et al., 2017). 

Produtos comerciais disponíveis no Brasil, a base de leonardita, são 

aplicados via solo ou foliar, preferencialmente no início do estádio vegetativo das 

culturas. Um produto disponível no mercado possui substâncias húmicas com carbono 

variando entre 50 e 62%, sendo composto por 16,7% de ácidos húmicos, 1,3% de 

ácidos fúlvicos, 18,0% de extrato húmico total, 14,0% de carbono orgânico total e 0,5% 

de nitrogênio, com pH 4,0 e densidade de 1,1 g cm-3. Além das substâncias húmicas, 

o produto possui adição de fitormônios naturais, sendo classificado como um produto 

fisiológico (OLIVEIRA; SOUSA, 2016). 

Na planta, este produto atua no metabolismo e no ciclo do vegetal como 

divisão celular, germinação, florescimento e maturação, além da extração de 

nutrientes do solo, aumento na produção de energia, tolerância a estresses 

ambientais, aumento do volume radicular, entre outros fatores que acarretam no 

acumulo de matéria seca, o que resulta numa maior produtividade (OLIVEIRA; 

SOUSA, 2016). 

2.2.1.2 Carvão vegetal moído 

O carvão é uma forma bastante estável da matéria orgânica do solo 

(MOS). O carvão é composto, em sua maioria, por 70 a 80% de carbono e 1% de 

cinzas. Outros elementos como nitrogênio, hidrogênio e oxigênio correspondem a 

aproximadamente 0,42%, 2,20% e 7,70%, respectivamente, da massa dos carvões 

(SIEBENEICHLER, 2011; SOARES et al., 2015). 

A produção de carvão vegetal é feita a partir de florestas plantadas. O 

Brasil é responsável por 38,5% da produção mundial de carvão vegetal, porém cerca 

de 15% do material produzido possui baixo valor de mercado e pode ser utilizado na 
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agricultura como fonte de carbono. O processo é possível através da pirólise do 

material vegetal. A viabilidade desta forma de produção, também está caracterizada 

na minimização da poluição do meio ambiente, pois o processo de carbonização da 

matéria prima, pode constituir de um sistema fechado e controlado que permitem a 

captura e aproveitamento dos subprodutos da carbonização, além de utilizar resíduos 

no processo de queima (MADARI et al., 2006; BENITES et al., 2009). 

A pirólise é um processo decomposição térmica da de materiais 

lignocelulósicos, sob ausência total ou parcial de oxigênio, principalmente, que resulta 

em três produtos: o líquido pirolenhoso, oriundo da condensação de gases; o bio-

carvão, componente sólido; e o gasoso composto por CO2 e outros gases de baixa 

massa molar (KRAMER et al., 2004; ALMEIDA, 2008; MANGRICH; MAIA; NOVOTNY, 

2011; ALCALA; BRIDGWATER, 2013; WHYTE et al., 2015). Quando o processo de 

pirolise é realizado com temperatura entre 300 e 500°C, altera as propriedades 

químicas do carbono e, com isso, torna a estrutura mais resistente a degradação por 

microrganismos do solo. Esta característica favorece a manutenção do estoque de 

carbono do solo (MANGRICH; MAIA; NOVOTNY, 2011). 

De maneira natural, a mineralização do carvão no solo ocorre de forma 

lenta, beneficiando sua permanência e maior poder de ação, além de aumentar o 

sequestro de carbono. Em seu processo de intemperismo, o carvão pode resultar na 

formação de ácidos húmicos e fúlvicos e outras moléculas orgânicas encontradas 

naturalmente nos solos. A partir dessa constatação de que é possível sintetizar 

substâncias húmicas a partir de carvão vegetal, aproveitam-se enormes quantidades 

de subprodutos da carbonização vegetal (GLASER et al., 2002). 

Outra forma de se obter fragmentos de carvão vegetal no solo é através 

da prática de queimada, seja ela pela ação do homem ou natural, este tipo de manejo 

do solo era muito utilizado antes da implantação do sistema de plantio direto que tem 

por objetivo a manutenção da palhada no solo (BENITES et al., 2005). 

Solos chamados terra preta de índio, que ocorrem na Bacia Amazônica, 

foram formados pela ação antrópica, a partir de atividades agrícolas no período pré-

colombiano da Bacia Amazônica (LEHMANN et al., 2003; MADARI et al., 2006). A 

característica deste solo, favoreceu estudo sobre a aplicação de carvão ao solo, já 

que estes solos possuem características que favorecem o desenvolvimento dos 

cultivos, pois a produtividade nestes solos é maior que o normalmente observado em 
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locais com solos tropicais (LEHMANN et al., 2005). O carvão presente no solo interfere 

nas propriedades químicas e físicas do solo através da elevação dos níveis de pH, na 

CTC, o que aumenta a fertilidade do solo e na capacidade de agregação das partículas 

do solo (KÄMPF et al., 2003; NOVOTNY, 2009). 

Com base nas características da terra preta de índio, surgiu o conceito 

do biochar, ou bio-carvão, que é um carvão, com partículas menores que 8 mm e em 

pó, pois se trata do resíduo da produção do carvão vegetal, com alta concentração de 

carbono, aplicado no solo e obtido através do processo de pirólise, com quantidade 

mínima ou sem oxigênio, este produto é utilizado como condicionador do solo, 

aumentando a porosidade do solo, possui alta fertilidade e com a função de sequestrar 

carbono (ZANETTI et al., 2003; BENITES et al., 2005; NOVOTNY, 2009). 

No solo, a adição de carvão vegetal proporciona maior retenção de água 

devido à sua porosidade e grande superfície específica, além de diminuir as perdas 

de nutrientes por lixiviação. Tal fato pode ocorrer pela oxidação biológica que produz 

unidades carboxílicas as quais possibilitam o aumento da CTC, altera as propriedades 

físicas, pela retenção dos nutrientes nos poros do próprio carvão (GLASER et al. 2002; 

BENITES et al., 2005). 

Essas características sugerem grande potencial de utilização do carvão 

como matéria-prima para sequestro de carbono e para condicionadores que melhoram 

as características químicas, físicas biológicas do solo e como adubos orgânicos, ou 

para associação com nutrientes minerais, formando fertilizantes organominerais, 

constituindo uma fonte barata e não poluente de substâncias húmicas, que podem 

desempenhar vários papéis benéficos às plantas (ROSA et al., 2009; TEIXEIRA et al., 

2009). 

2.3 FÓSFORO 

O fósforo é um dos mais importantes elementos para o crescimento de 

espécies vegetais, devido, principalmente, à sua função como componente de 

metabólitos com potencial energético e redutor (NOVAIS et al., 2007; MALAVOLTA, 

2006). Compõe, estruturalmente, ácidos nucléicos de genes e cromossomos, assim 

como de muitas coenzimas, fosfoproteínas e fosfolipídeos. Ainda, faz parte de um 

elevado número de processos no metabolismo das plantas, como no armazenamento 
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de energia (ADP e ATP) e no desdobramento de açúcares na respiração, ou seja, na 

respiração e na fotossíntese, processos cruciais no ciclo de vida das mesmas (GRANT 

et al., 2001; PENATTI, 2013). 

Além das propriedades acima citadas, o fósforo promove a eficiência de 

uso da água pela planta, bem como a assimilação e utilização de outros nutrientes, o 

que corrobora para o aumento da resistência da planta a algumas doenças, baixas 

temperaturas e déficit hídrico (PENATTI, 2013). Também é importante no crescimento 

inicial das raízes, maior absorção de água e nutrientes, melhor dinâmica com pragas 

do solo e melhoria do incremento na produtividade, tendo função básica na promoção 

de desenvolvimento de sementes (MARQUES; BIANCHINI; ROEWER, 2014). 

Em relação à fertilidade do solo, o fósforo apresenta baixo teor, quando 

comparado ao nitrogênio e ao potássio. A baixa solubilidade e mobilidade de seus 

compostos o torna pouco disponível à absorção pelas plantas, devido ao seu processo 

de adsorção pelas argilas (ROSSI et al., 2013). 

A escassez de fósforo e as limitações na disponibilidade, ocasionam 

distúrbios de grande relevância no metabolismo e também no desenvolvimento das 

plantas. No início do ciclo vegetativo, a baixa disponibilidade desse nutriente pode 

resultar em perdas permanentes no desenvolvimento. Folhas velhas com coloração 

arroxeada (sintetização de antocianinas), número reduzido de folhas, frutos e 

sementes e atraso no florescimento são os principais sintomas da deficiência desse 

mineral. Dessa forma, o suprimento adequado de fósforo se faz primordial desde os 

estádios iniciais do ciclo de vida das plantas (GRANT et al., 2001). 

O fósforo se apresenta na solução do solo nas formas aniônicas de 

H2PO4
-, HPO4

2- e PO4
3-, todavia, os teores são menores do que 0,1 mg dm-3 e sofrem 

alterações em relação ao pH (NOVAIS; SMITH, 1999). A forma monovalente (H2PO4
-) 

ocorre quando o pH encontra-se entre 2,7 e 7,3; já na forma divalente (HPO4
2-) o pH 

é mais elevado, e pode ser absorvido em quantidades similares as de H2PO4
- pelas 

plantas (SCHACHTMAN et al., 1998). Em sua forma monovalente H2PO4
- prevalece 

nos solos como pH entre 4,0 e 6,0, comum em regiões tropicais e subtropicais do 

globo (HAVLIN et al., 2005). 

Quando presente no solo, o fósforo apresenta-se em duas frações, a 

primeira classificada como lábil e a segunda como não lábi, em que estão presentes 

o P inorgânico (Pi) e P orgânico (Po), que se transformam constantemente, pois as 
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suas concentrações variam com as características. As formas de fósforo Pi e Po estão 

em constante transformação, sendo que suas concentrações dependem das 

características do solo, como por exemplo o pH do solo (HAVLIN et al., 1999; 

MENDES, 2003). Na forma de Po, o fósforo pode ser imobilizado e não assimilado 

pelas plantas, assim, apenas estará disponível pela mineralização da matéria 

orgânica, pela adsorção, quando preso aos coloides do solo, e assimilável quando 

diluído na solução do solo sendo facilmente absorvido pelas plantas (RESENDE et al., 

2011; LU et al., 2017). 

As formas de fósforo que se encontram precipitadas ou adsorvidas, 

podem voltar a dissolver-se, em função do manejo utilizado no solo, da variação das 

condições ambientais, das alterações no pH, pois dentre os mecanismos de adsorção 

de fósforo, o pH é um dos fatores mais importantes, assim como pelos minerais 

presentes na fração argila do solo. Assim, a grandeza da adsorção vai depender da 

quantidade de constituintes com capacidade de adsorver moléculas neutras ou 

carregadas eletricamente (SANTOS et al., 2008; WRIGHT, 2009; ZAVASCHI, 2014). 

O fósforo é derivado de diferentes fontes, se apresenta em diversas 

formulações químicas, havendo dessa forma grande diversidade de adubos 

fosfatados disponíveis no mercado, distinguindo-se apenas na sua concentração e 

reatividade (RICHART et al., 2006). Os principais adubos utilizados são o superfosfato 

simples, superfosfato triplo e fosfatos monoamônicos (SILVA et al., 2016). Além das 

fontes de fósforo mais utilizadas, tem se buscado fontes alternativas através do uso 

de fosfatos naturais, porém sua eficácia é dependente das propriedades do solo, das 

práticas de manejo e das características da cultura (CHIEN; MENON, 1995).  

As raízes das plantas são capazes de absorver fosfato em suas formas 

iônicas disponíveis na solução do solo em concentrações muito baixas. A absorção 

pelas células da planta ocorre contra um gradiente de concentração, dessa forma, a 

absorção é ativa, realizada por intermédio do H+ cotransportador (NOVAIS et al., 2007; 

MALAVOLTA, 2006). 

Diversos fatores podem influenciar a disponibilidade de fósforo às 

plantas, sendo o pH um dos mais importantes. Em pH neutro ou alcalino, é comum 

ocorrer ligação entre o fósforo e o cálcio, formando os compostos mono, bi e tricálcico 

(ZAVASCHI, 2014). Em suas formas oxídicas, ferro e alumínio possuem alta afinidade 

por fósforo, o que contribui para a retenção do mesmo, sendo esse processo 
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conhecido como adsorção. Outra reação que pode ocorrer é a formação de fosfato de 

alumínio através do Al solúvel, presente em solos ácidos (BORTOLUZZI et al., 2015; 

LU et al., 2017; TIRLONE et al., 2009). Para a cultura da soja o ideal é que o pH do 

solo seja entre 5,0 e 6,0 (DECICINO, 2016). 

Como alternativa a baixa disponibilidade de fósforo, a calagem de solos 

ácidos pode proporcionar aumento do pH e da saturação por bases, neutralização do 

alumínio e de grande parte do ferro e do manganês, aumento da atividade biológica e 

a eficiência dos fertilizantes. Ainda, promove a diminuição na capacidade de fixação 

através da precipitação do fósforo, favorecendo o desenvolvimento vegetal (ERNANI 

et al., 2004). 

Outro fator que influencia a disponibilidade de P no solo é a matéria 

orgânica, o que denota a importância da conservação da biomassa sobre a superfície 

do solo. Além de ser fonte de fósforo, a matéria orgânica pode proporcionar diminuição 

da capacidade de adsorção desse mineral no solo (REDEL et al., 2008). 

Nesse contexto, o fósforo tem sido objeto de um grande número de 

estudos, os quais têm demonstrado a contribuição de fatores que afetam sua 

adsorção e disponibilidade no solo (ANTONIADIS et al., 2016; BORTOLUZZI, et al. 

2015; CAMPOS et al., 2016; CARNEIRO et al., 2008; FREITAS et al., 2013). 

2.4 POTÁSSIO 

O potássio é o segundo macronutriente mais requerido pelas plantas, 

apresenta alta mobilidade nos vegetais e é absorvido na forma de íon K+, sendo 

atuante na ativação de vários sistemas enzimáticos, síntese e translocação de 

carboidratos, proteínas e adenosina trifosfato (ATP), na regulação osmótica e 

estomática. Ainda, influencia diretamente na resistência a pragas e doenças (KARIMI, 

2017; KODUR et al., 2010). 

Na soja, este nutriente pode apresentar efeitos no aumento da 

nodulação, no aumento no número de vagens por planta e na granagem destas 

vagens, além de aumentar o tamanho e o de teor de óleo das sementes e a diminuição 

do número de grãos enrugados (MALAVOLTA, 2006). A demanda de potássio é de 

aproximadamente 38 kg de K2O para a produção de uma tonelada do grão de soja, 

sendo que esta necessidade pode variar entre variedades (OLIVEIRA JUNIOR et al., 
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2013). 

O potássio no solo ocorre nas formas de potássio da solução, trocável, 

não trocável e estrutural, estas estruturas que irão determinar a quantidade de K 

disponível para as plantas (WERLE et al., 2008; ROSOLEM et al., 2003). A 

disponibilidade também vai depender da concentração na solução do solo, da textura, 

do tipo e quantidade de argila da capacidade de troca de cátions (CTC), das 

adubações realizadas, através da presença de minerais primários e secundários, da 

quantidade lixiviada e da eficiência da fixação (WERLE et al., 2008). Ainda, a ciclagem 

dos nutrientes pelas plantas contribuiu para a movimentação e dinâmica do potássio 

no solo (REBELLATTO, 2013). 

As formas de potássio no solo estão relacionadas com a maneira e com 

a energia das ligações desse aos componentes sólidos do solo. Em sua forma 

estrutural está retido na rede cristalina dos minerais formadores do solo, o qual é 

liberado à medida que esses minerais se intemperizam. Na forma solúvel está em 

contato com a matéria orgânica ou em minerais de potássio de alta solubilidade. 

Geralmente, na forma trocável é mais susceptível às reações de equilíbrio químico 

que se movimentam em função do gradiente gerado pela diminuição da sua 

disponibilidade. Nas demais formas, podem se deslocar para a solução do solo, 

contribuindo para nutrição da planta. As formas trocável e solúvel disponíveis, 

correspondem à reserva de curto prazo para as plantas. Já a forma não trocável só 

se encontra disponível com o esgotamento ou grande diminuição dos teores de 

potássio das formas trocável e solúvel, que estão prontamente disponíveis (GARCIA 

et al., 2008; KAMINSKI et al., 2007; MEDEIROS et al., 2014; REBELLATTO, 2013; 

VIEIRA et al., 2016; ZÖRB; SENBAYRAM; PEITER, 2014). 

O incremento para as plantas ocorre a partir da solução e da forma 

trocável que se caracteriza pelo cátion retido nas cargas da fração coloidal do solo. 

Essa forma se mantém em interação lenta com as formas de potássio não trocável e 

estrutural dos minerais (MEDEIROS et al., 2014; VIEIRA et al., 2016; ZÖRB; 

SENBAYRAM; PEITER, 2014). 

Quando em equilíbrio, o potássio proporciona grande impacto na 

qualidade da cultura, aumentando o peso e o número de sementes, e no caso da soja 

pode aumentar o teor de óleos e proteínas (TINKER; NYE, 2000). Em solos com 

maiores teores de argila, a concentração de potássio necessária para atingir 
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rendimento ideal será maior. Já em solos com maior poder tampão, há necessidade 

de adições maiores desse nutriente para atender a demanda da planta (WIETHOLTER, 

2007). 

A fonte mais empregada de potássio é o cloreto de potássio (KCl) (cerca 

de 96%). Doses acima de 60 kg de K2O ha-1, podem causar danos no processo 

germinativo e na plântula, devido ao efeito salino do KCl (CHUEIRI et al., 2004; 

MALAVOLTA, 2006). 

Os solos brasileiros apresentam carência de potássio devido a forma 

solúvel, que é utilizada pela planta, ser facilmente lixiviada no perfil do solo, 

principalmente em regiões chuvosas (KINPARA, 2003). 

A adição de outros fertilizantes ao solo contribui com o aumento da 

lixiviação de potássio, fazendo com que esse seja deslocado das cargas negativas 

pelos cátions adicionados, diminuindo com a elevação do pH e com a disponibilização 

de cargas negativas (ERNANI et al., 2004; MANTOVANI, 2005). 

Com base nessas abordagens, é possível inferir que para o manejo do 

potássio é primordial considerar sua disponibilidade, dinâmica e suas diferentes 

formas no solo (GARCIA et al., 2008; REBELLATTO, 2013).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado de 22/10/2018 a 14/03/2019, em propriedade 

particular localizada no município de Candói – PR, com altitude de 980 m, sob as 

coordenadas geográficas Latitude: 25° 34' 20" S e Longitude: 52º 03' 21" W. De acordo 

com a classificação de Köppen o clima é classificado como temperado (Cfb), com 

verão quente, sem estação seca bem definida (NITSCHE et al., 2019). 

A precipitação anual varia entre 1.700 e 2.200 mm e a temperatura média 

anual varia entre 17 ºC e 18 ºC. No inverno a temperatura mínima absoluta oscila 

entre 1,8 ºC e -3 ºC, e no verão, a temperatura máxima absoluta chega a 38 ºC 

(NITSCHE et al., 2019). O solo da região é classificado como Latossolo Bruno 

Distrófico de textura muito argilosa (BHERING et al., 2007). 

Anteriormente a execução do experimento, a área experimental era 

cultivada com trigo em sistema plantio direto e apresentava as características 

químicas e físicas descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características químicas e físicas do solo, em quatro camadas, antes do início do 
experimento. 

Componentes Unidade 
Profundidade (cm) 

0-5 5-10 10-15 15-20 

M.O. g dm-3 
mg dm-3 

64,33*MA 64,67MA 50,93MA 50,93MA 

P 13,32MA 5,86B 14,61MA 2,31MB 

K 

cmolc dm-3 

0,43A 0,21M 0,15M 0,08B 

Ca 6,40MA 4,10A 1,50M 0,70B 

Mg 1,20A 0,80M 0,90M 0,80M 

H+ + Al3+ 5,47MA 7,79MA 11,08MA 9,29MA 

SB 8,03 5,11 2,55 1,58 

CTC  13,50M 12,90M 13,63M 10,87M 

pH CaCl2  5,10A 4,60M 4,20A 4,20A 

V 

% 

59,48A 39,61M 18,71MB 14,54MB 

Al 0,00B 0,13B 0,59M 0,87B 

Argila 87,00 85,00 88,00 86,00 

Areia 1,20 0,70 1,00 0,40 

Silte 11,80 14,30 11,00 13,60 

*Classificação segundo Pauletti; Motta (2019). MA: muito alta; A:Alta; M: média; B: baixa; MB: muito baixa 
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3.2 CONDUÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

O estudo foi dividido em dois experimentos, ambos em delineamento 

experimental de blocos casualizados (DBC), com quatro repetições. As dimensões de 

cada unidade experimental corresponderam a 15 metros de comprimento por 9 metros 

de largura, totalizando 135 m2. 

Foram testadas duas fontes de carbono individualmente, sendo uma 

proveniente de produto comercial a base de leonardita (Experimento 1) (Tabela 2) e 

outra de carvão vegetal moído (Experimento 2). 

Tabela 2 – Composição do produto comercial a base de leonardita 

Composto Quantidade 

Nitrogênio 0,50% 

Ácidos húmicos 16,70% 

Extrato húmico total 18,00% 

Ácidos fúlvicos 1,30% 

Carbono orgânico total 14,00% 

 

Nos dois experimentos testaram-se diferentes doses de leonardita de 

acordo com a recomendação do fabricante e carvão vegetal moído, aplicadas no solo 

em pré-plantio, as quais ficaram assim constituídas (Tabela 3). 

Tabela 3 - Descrição dos tratamentos aplicados nos experimentos 1 e 2. 

Tratamento Experimento 1 - Leonardita 

T1 Testemunha 

T2 1,5 L ha-1 

T3 3,0 L ha-1 

T4 4,5 L ha-1 

T5 6,0 L ha-1 

Tratamento Experimento 2 - Carvão vegetal moído 

T1 Testemunha 

T2 10 kg ha-1 

T3 20 kg ha-1 

T4 30 kg ha-1 

T5 40 kg ha-1 

 

A cultivar de soja utilizada foi a Msoy 59I17 Ipro, sendo a semeadura 

realizada no dia 22/10/2018, utilizando 300 kg ha-1 de adubo químico com fórmula 

comercial 12-31-17. Ainda, no mesmo dia do plantio, foram aplicados em cobertura 

mais 42 kg K2O ha-1, utilizando cloreto de potássio como fonte. 
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Imediatamente após a semeadura da soja, foram distribuídos os 

tratamentos com o produto comercial a base de leonardita (Experimento 1) nas 

parcelas sobre o solo com o auxílio de um compressor de CO2, sendo acoplado a uma 

barra com 4 bicos, para melhoria da eficiência e distribuição do produto. Para os 

tratamentos do experimento 2, o carvão vegetal moído foi pesado e distribuído com 

ajuda de uma peneira fina e um funil sobre o sulco de plantio. 

Para o manejo de plantas daninhas foram utilizados três litros de Zapp 

Qi® (glifosato) e dois litros de 2,4-D amônia por hectare, seguido sete dias após uma 

aplicação sequencial com dois litros por hectare de Paraquat em pré-plantio, sendo 

que pós-plantio foi realizada uma aplicação de mais dois litros por hectare de Zapp 

Qi® no estádio V4 (quarto nó). Também foram aplicados fungicidas, conforme 

cronograma descrito na Tabela 4: 

Tabela 4 - Cronograma de aplicação de fungicidas. 

Aplicação Período/Estádio Produto Dosagem 

1ª V6 (sexto nó) Carbendazim® + Fox® 1 L ha-1 + 0,4 L ha-1 

2ª R1 (início do florescimento) Aprove® + Elatus® 1 kg ha-1 + 0,2 kg ha-1 

3ª 10 dias após 2° aplicação Aprove® 1 kg ha-1 

4ª R5 (enchimento de grão) Aproach® + Versatilis® 0,300 L ha-1 + 0,500 L ha-1 

 

Importante destacar que, mesmo com todos os cuidados necessários, 

ainda assim houve incidência de Sclerotinia. Com relação a pragas, não se fez 

necessário nenhuma aplicação visto a baixa incidência de percevejos, e pela 

variedade utilizada apresentar resistência a lagartas. 

A colheita da soja foi realizada no dia 14/03/2019, em que as plantas 

foram cortadas rente ao solo. 

3.3 VARIÁVEIS RESPOSTA 

3.3.1 Componentes de rendimento 

Após o beneficiamento das sementes foram realizadas avaliações dos 

atributos de rendimento e qualidade das sementes. As variáveis analisadas foram: 

A altura das plantas (AP) foi aferida do nível do solo até a inserção da 

última vagem, obtida com o auxílio de trena em metros. 
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A altura da inserção da primeira vagem (AI1V) em metros foi aferida do 

nível do solo até a inserção da primeira vagem, obtida com o auxílio de trena. 

O número de vagens por planta (NVP), foi obtido através da contagem 

manual de todas as vagens de cada planta. 

O número de grãos por vagem (NGV) foi obtido através da contagem 

manual dos mesmos, de todas as vagens de cada planta.  

A massa de mil sementes (MMG) em gramas foi determinada conforme 

metodologia descrita nas Regras de Análises de Sementes (RAS) (BRASIL, 2009). 

O diâmetro da haste (DH) em milímetros foi obtido com auxílio de 

paquímetro fazendo-se a medição rente ao solo. 

Para as variáveis acima foram utilizadas sub-amostras de 10 plantas por 

parcela experimental. 

Para a obtenção do rendimento de grãos (kg ha-1) foram realizadas três 

coletas de 3 metros lineares em cada parcela somando-se (nove metros lineares de 

plantas), extrapolando-se o resultado para a área total. Para a determinação a 

umidade foi padronizada para 13%. 

3.3.2 Teor de fósforo e potássio 

Logo após o término do cultivo de soja comercial, no dia 14/03/2019, foi 

realizada uma coleta estratificada do solo, nas mesmas camadas utilizadas para a 

caracterização da área (0-5, 5-10, 10-15 e 15-20 cm). Nessas amostras foram 

avaliados os teores de fósforo e potássio extraídos por Mehlich-1, conforme Pavan et 

al. (1992). 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste 

F (p < 0,05) para verificar a significância tratamentos. Quando significativos, aplicou-

se análise de regressão para as doses dos produtos, utilizando o software Genes® 

(CRUZ, 2013). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 DESEMPENHO AGRONÔMICO DA SOJA 

Para ambos os produtos testados, não houve efeito sobre os caracteres 

avaliados na cultura da soja (Tabelas 5 e 6), indicando que, para a condição 

experimental, a prática da adubação tradicional, sem uso de fontes orgânicas, é 

suficiente para o desempenho agronômico da cultura, visto que a área se encontrava 

com níveis de fósforo acima do nível crítico especialmente nas camadas de 0-5 e de 

10-15 cm. O mesmo vale para teores de potássio elevados nos primeiros 10 cm de 

solo. 

Tabela 5 - Quadrados médios da análise da variância conjunta, incluindo as fontes de variação (FV), 
graus de liberdade (GL) média e coeficiente de variação (CV), para as variáveis altura de 
plantas (AP), altura de inserção da primeira vagem (AI1V), número de vagens por planta 
(NVP), número de grãos por vagem (NGV), massa de mil sementes (MMS), diâmetro da 
haste (DH) e rendimento de grãos (RG) em função da aplicação de doses de Leonardita 
na cultura da soja. Pato Branco, 2020. 

FV GL AP AI1V NVP NGV MMS DH RG 

Blocos 3 0,0011 0,0014 1,8613 1,1138 0,0603 0,0512 19,7220 

Leonardita 4 0,0019ns 0,0030ns 3,016ns 28,4282ns 0,2991ns 0,1182ns 38,6602ns 

Erro 12 0,0015 0,0025 11,7318 80,9876 0,2299 0,1449 24,3011 

Média  1,25  0,40 35,02 88,94 172,20 5,49 4077,60 

CV (%)  3,10 12,46 9,78 10,12 2,78 6,94 7,25 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F (p < 0,05). 
ns Não significativo. 

Tabela 6 - Quadrados médios da análise da variância conjunta, incluindo as fontes de variação (FV), 
graus de liberdade (GL) e coeficiente de variação (CV), para as variáveis altura de plantas 
(AP), altura de inserção da primeira vagem (AI1V), número de vagens por planta (NVP), 
número de grãos por vagem (NGV), massa de mil sementes (MMS), diâmetro da haste 
(DH) e rendimento de grãos (RG) em função da aplicação de doses de carvão vegetal 
moído na cultura da soja. Pato Branco, 2020. 

FV GL AP AI1V NVP NGV MMS DH RG 

Blocos 3 0,0116 0,0005 1,7832 17,2093 0,1529 0,0058 36,9798 

Carvão 

Vegetal 
4 0,0116ns 0,0017ns 1,4092ns 3,9768ns 0,3996ns 0,2500ns 34,4754ns 

Resíduo 12 0,0066 0,0028 11,6153 75,2414 0,2000 0,0800 39,1798 

Média  1,26 0,38 35,06 88,32 172,80 5,53 3996,80 

CV (%)  6,44 13,92 9,72 9,82 2,59 5,12 9,66 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F (p < 0,05). 
ns Não significativo. 
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Embora não significativos, na Tabela 7 são apresentadas as médias dos 

valores observados para todos os tratamentos. Percebe-se valores muito próximos 

para todos os componentes de rendimento, bem como para o rendimento de grãos de 

soja quando usados produtos a base de leonardita e de carvão mineral. 

Tabela 7 – Média dos resultados das parcelas experimentais para as variáveis altura de plantas (AP), 
altura de inserção da primeira vagem (AI1V), número de vagens por planta (NVP), número 
de grãos por vagem (NGV), massa de mil sementes (MMS), diâmetro da haste (DH) e 
rendimento de grãos (RG) em função da aplicação de doses de Leonardita na cultura da 
soja. Pato Branco, 2020. 

Leonardita 
AP (m) ns 

AI1V (m) 

ns 
NVP ns NGV ns 

MMS (g) 

ns 
DH (mm) 

ns 
RG    

(kg ha-1)ns 

Testemunha 1,21 0,37 34,90 89,30 16,90 5,60 4064,85 

1,5 L ha-1 1,25 0,39 34,00 86,20 16,93 5,35 4234,50 

3,0 L ha-1 1,27 0,41 36,20 91,60 17,38 5,70 3856,08 

4,5 L ha-1 1,24 0,38 35,60 91,40 17,50 5,30 4292,40 

6,0 L ha-1 1,25 0,44 34,40 86,10 17,35 5,40 3939,60 

Carvão Vegetal 
AP (m) ns 

AI1V (m) 

ns 
NVP ns NGV ns 

MMS (g) 

ns 
DH (mm) 

ns 

RG   
 (kg ha-1) 

ns 

Testemunha 1,21 0,37 34,90 89,30 16,90 5,60 4064,85 

10 kg ha-1 1,24 0,39 35,20 88,20 17,02 5,50 3811,80 

20 kg ha-1 1,28 0,42 35,90 89,00 17,29 6,30 3629,40 

30 kg ha-1 1,35 0,38 35,10 88,40 17,66 5,40 4030,80 

40 kg ha-1 1,25 0,37 34,20 86,70 17,50 5,20 3895,20 
ns Não significativo. 

 

Esses resultados contradizem alguns autores que afirmam que os ácidos 

orgânicos interferem em diferentes níveis de organização do corpo da planta e em 

várias etapas envolvidas na fisiologia vegetal, como expressão de genes, presença 

de organelas (JANNIN et al., 2012), metabolismo primário (TREVISAN et al., 2011), 

metabolismo secundário (SCHIAVON et al., 2010), crescimento e desenvolvimento 

(TREVISAN et al., 2011) e produção de flores, frutos e sementes (BALDOTTO; 

BALDOTTO, 2014; WANGEN et al., 2013). E também ao trabalho realizado por 

Catuchi et al. (2016) que tanto com a utilização de ácidos húmicos quanto fúlvicos 

aplicados no sulco e ou no estádio fenológico V4, promoveram maior desenvolvimento 

vegetativo, incremento em número de vagens e consequentemente maior 

produtividade de soja. 

A ausência de resposta para os dois produtos testados no presente 

experimento pode estar relacionada ao alto índice de Sclerotinia presente nas 

parcelas experimentais, fazendo com que as plantas não conseguissem expressar os 
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efeitos benéficos causados pela ação das fontes de carbono orgânico utilizadas sobre 

a expressão genética das plantas e consequentemente sobre a produtividade, já que 

a absorção de fósforo e potássio não foram avaliadas neste experimento.  

Todos os caracteres avaliados apresentaram resultados muito similares 

em ambos os experimentos (Tabela 7). O rendimento médio de grãos, em ambos os 

experimentos, situou-se em torno de 4000 kg ha-1, valor considerado adequado para 

as médias regionais desta safra de 2018/2019 que foi de 3810 kg ha-1 apontado pelo 

IBGE, mesmo apresentando alta incidência de Sclerotinia.  

Esperava-se que o uso de produtos contendo ácidos orgânicos 

ocasionasse melhorias nas condições químicas do solo, especialmente em aumento 

na disponibilidade de fósforo, que será apresentado na sequência. No entanto, tanto 

na camada de 0-5 cm quanto na camada de 10-15 cm percebe-se altos valores de 

fósforo (Tabela 1), os quais podem ter sido suficientes para manter o desempenho da 

planta e não ocasionar efeitos significativos dos produtos testados. 

Embora não avaliado, mas por ser uma área de uso contínuo do sistema 

plantio direto há 25 anos, é possível que os teores de fósforo orgânico, menos 

suscetível a reações de adsorção, tenham auxiliado no fornecimento de fósforo às 

plantas, já que em solos mais intemperizados a maior parte do P disponível se 

encontra nesma forma, sendo que quanto maior a ciclagem de nutrientes das 

camadas mais profundas para a superfície e a competição de ácidos orgânicos 

hidrossolúveis pelos sítios de adsorção podem aumentar sua disponibilidade, 

redistribuindo-se em formas com baixa energia de ligação aos coloides e, assim, 

atuando de forma mais eficientemente (MARCOLAN, 2006; SANTOS et al., 2008). 

4.2 TEORES DE FÓSFORO E POTÁSSIO NO SOLO 

Os teores de fósforo foram influenciados pelas doses de produto 

comercial a base de leonardita, nas camadas de 10-15 cm e de 15-20 cm, não 

havendo efeito nas camadas superficiais. Quanto ao potássio, em nenhuma camada 

amostrada houve efeito do produto sobre os teores do nutriente no solo (Tabela 8). 

Esperava-se que o uso de produtos contendo ácidos orgânicos 

ocasionasse melhorias nas condições químicas do solo, especialmente em aumento 

na disponibilidade de fósforo nas camadas onde a fonte solúvel utilizada foi 
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incorporada (10 a 15 e 15 a 20 cm de profundidade), visto que com a adição de ácidos 

orgânicos antes ou somadas ao processo de adubação fosfatada pode haver 

competição pelos sítios de adsorção de fósforo, consequentemente aumentando o 

nutriente na solução do solo (ANDRADE et al., 2003). 

Tabela 8 - Quadrados médios da análise da variância conjunta, incluindo as fontes de variação (FV), 
graus de liberdade (GL) e coeficiente de variação (CV), para os teores de fósforo (P) e de 
potássio (K) no solo, em quatro camadas, em função da aplicação de doses de produto 
comercial a base de leonardita na cultura da soja. Pato Branco, 2020. 

FV GL P K 

  0-5 cm 

Blocos 3 1,2599 0,0069 
Leonardita 4 1,0576ns 0,0416ns 
Resíduo 12 2,0279 0,0244 

Média  5,36 0,65 
CV (%)  26,55 24,12 

  5-10 cm 

Blocos 3 55,6678 0,0014 
Leonardita 4 18,9306ns 0,0063ns 
Resíduo 12 16,6559 0,0029 

Média  8,29 0,33 
CV (%)  49,21 16,42 

  10-15 cm 

Blocos 3 63,8632 0,0029 
Leonardita 4 105,1043* 0,004ns 
Resíduo 12 29,3457 0,0026 

Média  10,91 0,21 
CV (%)  49,65 24,32 

  15-20 cm 

Blocos 3 6,0770 0,0044 
Leonardita 4 24,3708* 0,0017ns 
Resíduo 12 5,1651 0,0007 

Média  4,86 0,17 
CV (%)  46,80 15,98 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F (p < 0,05). 
ns Não significativo. 

 

Conforme observado na análise de caracterização da área experimental 

(Tabela 1), maiores valores de fósforo foram encontrados na camada de 10-15 cm, 

possivelmente em função da atuação do sulcador do adubo que atua exatamente 

nesta camada. Como o fósforo é um elemento de baixa mobilidade, é comum haver 

concentração do elemento na zona de deposição do mesmo, fazendo  com que possa 

existir uma diferença entre uma profundidade ou outra, explicando o porque o r2 da 

camada de 10 a 15 (Figura 1) tenha certa variação. Quando comparado a 

disponibilidade na mesma profundidade é possível que a adição do produto a base de 

leonardita, combinado com o fertilizante, tenha potencializado o efeito de 

disponibilidade do nutriente fósforo na solução do solo nas camadas de 10-15 cm e 
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de 15-20 cm (Figura 1). Para as respectivas camadas, a dose de máxima eficiência 

técnica foi de 2,6 e de 2,8 L ha-1 de produto a base de leonardita. 

Figura 1 - Teor de fósforo no solo, nas camadas de 10-15 cm (A) e de 15-20 cm (B), em função da 
aplicação de doses crescentes de produto a base de leonardita na cultura da soja. 

A 

B 

 

Quando ácidos orgânicos ou ácidos húmicos foram aplicados, ocorreu 

menor adsorção/precipitação de fosfato comparativamente onde foram aplicados 

apenas as fontes de fósforo inorgânico apresentando consequentemente maior teor 

de fósforo disponível (ANDRADE et al., 2003). 

No caso do potássio o produto comercial a base de leonardita não 

apresentou qualquer efeito sobre os teores no solo. Estes, conforme esperado, 

variaram apenas com a profundidade de amostragem apresentando valores médios 
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de 0,65, 0,33, 0,21 e 0,17 cmolc dm-3 para as camadas de 0-5, 5-10, 10-15 e 15-20 

cm, respectivamente (Tabela 8). De forma geral pode-se dizer que esses valores são 

considerados altos, especialmente nos primeiros 10 cm de profundidade, fato que 

pode justificar a falta de efeito do produto testado. 

Quando utilizado doses de carvão vegetal, essas não afetaram os teores 

de fósforo nas quatro camadas de solo amostradas. Sobre os teores de potássio 

houve efeito significativo apenas para a camada de 5-10 cm (Tabela 9). 

Tabela 9 - Quadrados médios da análise da variância conjunta, incluindo as fontes de variação (FV), 
graus de liberdade (GL), média e coeficiente de variação (CV), para os teores de fósforo 
(P) e de potássio (K) no solo, em quatro camadas, em função da aplicação de doses de 
carvão vegetal moído na cultura da soja. Pato Branco, 2020. 

FV GL P K 

  0-5 cm 

Blocos 3 9,9682 0,0710 
Carvão Vegetal 4 1,6847ns 0,0182ns 
Resíduo 12 0,9784 0,0156 

Média  5,07 0,65 
CV (%)  19,5  19,3  

  5-10 cm  

Blocos 3 74,0173 0,0103 
Carvão Vegetal 4 37,0751ns 0,0112* 
Resíduo 12 55,0715 0,0025 

Média  9,71 0,33 
CV (%)  76,41 15,15 

  10-15 cm 

Blocos 3 18,9561 0,0041 
Carvão Vegetal 4 60,3836ns 0,0052ns 
Resíduo 12 36,8790 0,0019 

Média  10,42 0,21 
CV (%)  58,27 20,88 

  15-20 cm 

Blocos 3 3,2049 0,0013 
Carvão Vegetal 4 5,7981ns 0,0013ns 
Resíduo 12 5,9031 0,0024 

Média  3,76 0,17 
CV (%)  64,68 28,73 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste F (p < 0,05). 
ns Não significativo. 

 

Quanto a fonte de carvão vegetal esperava-se resultados similares aos 

observados para o produto comercial a base de leonardita, já que também se trata de 

uma fonte de carbono orgânico. Porém, ao analisar a literatura, percebe-se que para 

se ter uma fonte de ácidos húmicos e fúlvicos derivada de carvão, este deve passar 

por um processo de remoção das cinzas e também de moléculas orgânicas de baixo 

peso molecular que não fazem parte deste contexto, recomendando-se um processo 

de solubilização e reprecipitação do material orgânico proveniente de carvão 
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(SCHNITZER, 1982). 

Tal fato não ocorreu no presente estudo, pois a fonte foi utilizada de 

forma direta, sem beneficiamento, o que também possivelmente explica a análise de 

variância ter mostrado significância para as doses de carvão vegetal sobre os teores 

de potássio na camada de 5-10 cm de solo, não obtendo ajuste de equação a ser 

adotado, mostrando assim que independente da dose, as médias de cada fator 

mantiveram-se as mesmas (Figura 2), provavelmente devido ao índice de cinzas em 

composição natural do material, e de sua relativa mobilidade no perfil do solo. 

Figura 2 - Teores de potássio no solo, na camada de 5-10 cm, em função da aplicação de doses 
crescentes de carvão vegetal moído na cultura da soja. Pato Branco, 2020. 

 

 

Quanto ao fósforo, as doses de carvão vegetal não afetaram os teores 

nas quatro camadas de solo amostradas, fazendo com que se recomende a 

reprodução do trabalho a campo desta vez utilizando-se de uma fonte purificada de 

ácidos húmicos a base de carvão vegetal, além de se trabalhar com doses mais 

elevadas do produto. 

Rosa et al. (2009) afirmam que as substâncias húmicas extraídas de 

carvão promovem o crescimento da parte aérea e das raízes do feijão, e que 

quimicamente a constituição do material de origem da matéria orgânica do solo é 

semelhante à do carvão. No entanto, no presente trabalho a aplicação de carvão 

vegetal não foi capaz de promover melhorias no desempenho agronômico da cultura 

da soja, tampouco influenciar sobre os teores de fósforo e potássio no solo. 
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5 CONCLUSÕES 

Ambas as fontes de carbono orgânico testadas, leonardita e carvão 

vegetal, não influenciaram sobre o desempenho agronômico da cultura da soja. 

O produto comercial a base de leonardita promove melhoria na 

disponibilidade de fósforo na solução do solo nas camadas de 10-15 cm e de 15-20 

cm, com maior eficiência agronômica encontradas nas dosagens de 2,6 e de 2,8 L ha-

1, respectivamente. 

O carvão vegetal moído não altera os parâmetros químicos avaliados, 

tampouco promove melhorias na produtividade de soja. 

Para as condições do estudo, não se justifica o uso de produto a base 

de leonardita, nem mesmo de carvão vegetal. 

  



43 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

ALCALA, A., BRIDGWATER A. V. Upgrading fast pyrolysis liquids: Blends of biodiesel 
and pyrolysis oil. Fuel, v. 109, p. 417-426, 2013. 

ALMEIDA, M. B. B. Bio-óleo a partir da pirólise rápida, térmica ou catalítica, da palha 
da cana-de-açúcar e seu co-processamento com gasóleo em craqueamento catalítico. 
2008. 167f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de 
Janeiro, 2008. 

ALVAREZ, V. V. H.; NOVAIS, R. F.; BARROS, N. F. de; CANTARUTTI, R. B.; LOPES, 
A. S. Interpretação dos resultados das análises de solos. In: RIBEIRO, A. C.; 
GUIMARAES, P. T. G.; ALVAREZ V., V. H. (Ed.). Recomendações para o uso de 
corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Viçosa: Comissão de Fertilidade do Solo 
do Estado de Minas Gerais, 1999. p. 25-32. 

ANDRADE, F. V.; MENDONCA, E. S.; ALVAREZ, V. H.; NOVAIS, R. F. de ácidos 
orgânicos e húmicos em Latossolos e adsorção de fosfato. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, v. 27, n. 6, p. 1003-1011, 2003. 

ANTONIADIS, V.; KOLINIATI, R.; EFSTRATIOU, E.; GOLIA, E.; PETROPOULOS, S. 
Effects of soils with varying degree of weathering and pH values on phosphorus 
adsorption. Catena, v. 139, n. 1, p. 214-219, 2016. 

BALDOTTO, L. E. B.; BALDOTTO, M. A.; GIRO, V. B.; CANELLAS, L. P.; OLIVARES, 
F. L.; BRESSAN-SMITH, R. Desempenho do abacaxizeiro ‘Vitória’ em resposta à 
aplicação de ácidos húmicos durante a aclimatação. Revista Brasileira de Ciência 
do Solo, v. 33, n. 4, p. 979-990, 2009.  

BALDOTTO, L.E.B.; BALDOTTO, M. A.; SOARES, R.; REZENDE, M. H. E.; PRIETO, 
V. V. H. A. Adventitious rooting in cuttings of croton and hibiscus in response to 
indolbutyric acid and humic acid. Revista Ceres, v. 59, n. 4, p. 476-483, 2012.  

BALDOTTO, M.; BALDOTTO, L. Ácidos húmicos. Revista Ceres, v. 61, n. 2, p. 856-
881, 2014. 

BENITES, V. de M.; MADARI, B.; BERNARDI, A. C. C.; MACHADO, P. L. O. de A. 
Matéria orgânica do solo. In: WADT, P. G. S. (Ed.). Manejo do solo e recomendação 
de adubação para o Estado do Acre. Rio Branco: Embrapa Acre, 2005, p. 93-119 

BHERING, S. B.; SANTOS, H. G.; MANZATTO, C. V.; BOGNOLA, I.; FASOLO; 
CARVALHO, A. P.; POTTER, O.; AGLIO, M. L. D.; SILVA, J. S.; CHAFFIN, C. E.; 
CARVALHO JUNIOR, W. Mapa simplificado de solos do estado do PR. EMBRAPA. 
Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2007. 73p. 

BLACK, R. J. Complexo soja: fundamentos, situação atual e perspectiva. In: CÂMARA, 
G. M. S. (Ed.). Soja: tecnologia de produção II. Piracicaba: ESALQ – Brasil, 2000. 
p. 1-18. 

BORTOLUZZI, E. C.; PÉREZ, C. A. S.; ARDISSON, J. D.; TIECHER, T.; CANER L. 
Occurrence of iron and aluminum sesquioxides and their implications for the P sorption 
in subtropical soils. Applied Clay Science, v. 104, n. 2, p. 196-204, 2015. 



44 
 

 
 

BRASIL. Regras para análise de sementes. Brasília: Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 2009. 399p. 

CAMPOS, M.; ANTONANGELO, A.; ALLEONI, L. R. F. Phosphorus sorption index in 
humid tropical soils. Soil & Tillage Research, v. 156, n. 2, p. 110-118, 2016. 

CANELLAS, L.P.; ZANDONADI, D.B.; MÉDICI, L.O.; PERES, L.E.P.; OLIVARES, F.L.; 
FAÇANHA, A.R. Bioatividade de substâncias húmicas: ação sobre 
desenvolvimento e metabolismo das plantas. In: CANELLAS, L.P. e SANTOS, G.A. 
(Ed.). Humosfera: tratado preliminar sobre a química das substâncias húmicas. 
Campos dos Goytacazes: CCTA, UENF, 2005. p. 224-243. 

CANELLAS, L. P.; TEIXEIRA JUNIOR, L. R. L.; DOBBSS, L. B.; SILVA, C. A.; MÉDICI, 
L. O.; ZANDONADI, D. B.; FAÇANHA, A. R. Humic acids crossinteractions with root 
and organic acids. Annals of Applied Biology, v. 153, n.3, p.157-166, 2008. 

CARON, V.C.; GRAÇAS, J.P.; CASTRO, P.R.C. Condicionadores do solo: ácidos 
húmicos e fúlvicos. Piracicaba: ESALQ/USP, 2015. 

CATUCHI, T. A.; PERES, V. J. S.; BRESSAN, F. V.; ARANDA, E. A.; SILVA, A. P. L. 
Desempenho produtivo da cultura da soja em razão da aplicação ácido húmico e 
fúlvico na semeadura e via foliar. Colloquium Agrariae, v. 12, n. Especial, p. 36-42, 
2016. 

CHIEN, S. H.; MENON, R. G. Factors affecting the agronomic effectiveness of 
phosphate rock for direct application. Fertilizer Research, v. 41, n. 1, p. 227-234, 1995. 

CHUEIRI, A. W.; CARDOSO JÚNIOR, O.; REIS JÚNIOR, R. A. Técnicas de 
adubação: manejo do potássio na adubação de semeadura. Manah, 2004. 4p. 

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra 
brasileira de grãos. 2019. Disponível em:< 
https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos>. Acesso em: 27 fev. 
2020. 

CRUZ, C. D. Genes - a software package for analysis in experimental statistics and 
quantitative genetics. Acta Scientiarum Agronomy, v. 35, n. 3, p. 271-276, 2013. 

DECICINO, T. A importância do posicionamento de cultivares de soja para o 
sucesso da cultura. São Paulo: Monsanto, 2016. 12 p. 

DICK, D. P.; NOVOTNY, E. H.; DIECKOW, J.; BAYER, C. Química da matéria orgânica 
do solo. In: MELO, V. de F.; ALLEONI, L. R. F. (Ed.). Química e mineralogia do solo. 
Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2009. p. 67. 

EMBRAPA. Tecnologias de Produção de Soja Região Central do Brasil 2005: Soja: 
um sucesso brasileiro. Londrina: Embrapa Soja, 1° ed., n. 6, 2004. 239 p. 

ENGIN, V.T. The evaluation of Turkish leonardites. 2013, 119p. Tese (Doutorado) - 
Dokuz Eylul University. Izmir. 2013. 

EPSTEIN, E.; BLOOM, A. J. Nutrição Mineral de Plantas: Princípios e 
Perspectivas. Londrina: Planta, 2006. 403p. 

ERKOC, I. Effects of Sulphur and Leonardit on Phosphor Efficiency in 

https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos


45 
 

 
 

Greenhouse Grown Tomato. 2009. p. 127. Dissertação (Mestrado) - Institute of 
Natural and Applied Sciences Universty of Cukurova, 2009 

ERNANI, P. R.; BAYER, C.; RIBEIRO, M. F. S. Chemical modifications caused by 
liming below the limed layer in a predominantly variable charge acid soil. 
Communications in Soil Science and Plant Analysis, v. 35, n.1, p. 889-901, 2004.  

FREITAS, M. C. M. A cultura da soja no Brasil: o crescimento da produção brasileira e 
o surgimento de uma nova fronteira agrícola. Enciclopédia Biosfera, v. 7, n.12, p. 1-
12, 2011. 

FREITAS, I. F.; NOVAIS, R. F.; VILLANI, E. M. A.; NOVAIS, S. V. Phosphorus extracted 
by ion exchange resins and Mehlich-1 from Oxisols (Latosols) treated with different 
phosphorus rates and sources for varied soilsource contact periods. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, v. 37, n. 2, p. 667-677, 2013. 

FREIXO, A. A.; MACHADO, P. L. O. A.; GUIMARÃES, C. M.; SILVA, C. A.; FADIGAS, 
F. S. Estoques de carbono e nitrogênio e distribuição de frações orgânicas de 
Latossolo do Cerrado sob diferentes sistemas de cultivo. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, v. 26, n. 2, p. 425-434, 2002. 

GARCIA, R. A.; CRUSCIOL, C. A. C.; CALONEGO, J. C. ROSOLEM, C. A. Potassium 
cycling in a corn-brachiaria cropping system. European Journal of Agronomy, v. 28, 
n. 3, p. 579-585, 2008. 

GLASER, B.; LEHMANN, J.; ZECH, W. Ameliorating physical and chemical properties 
of highly weathered soil in the tropics with charcoal - a review. Biology and Fertility 
of Soils, v. 35, n. 1, p. 219-230, 2002. 

GRANT, C. A.; FLATEN, D. N.; TOMASIEWICZ D. J.; SHEPPARD, S. C.; A 
Importância do fósforo no desenvolvimento inicial da planta. Piracicaba: 
Informações agronômicas, 2001. 5p. 

GUTIÉRREZ, C. J. L.; GONZÁLEZ C. C.; SEGURA, M. A. C.; SÁNCHEZ, I. C.; 
OROZCO, J.A.; FORTIS, M. H. Efecto de ácidos húmicos de Leonardita en la 
estabilidad de agregados del suelo y raíces de melón en condiciones de invernadero. 
Resvista Internacional de Botánica Experimental, v. 84, p. 298-305, 2015. 

HAVLIN, J. L.; TISDALE, S. L.; NELSON, W. L.; BEATON, J. D. Soil fertility and 
fertilizers: an introduction to nutrient management. New Jersey: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 515p. 

JACKSON J. A.; MEHL J. P.; NEUENDORF K. E. Glossary of Geology, American 
Geological Institute, 2008. p.800.  

JANNIN, L.; ARKOUN, M.; OURRY, A.; LAÎNÉ, P.; GOUX, D.; GARNICA, M.; 
FUENTES, M.; FRANCISCO, S. S.; BAIGORRI, R.; CRUZ, F.; HOUDUSSE, F.; 
GARCIA-MINA, J. M.; YVIN, J. C.; ETIENNE, P. Microarray analysis of humic acid 
effects on Brassica napus growth: Involvement of N, C and S metabolisms. Plant Soil, 
v. 359, n. 4, p. 297-319, 2012. 

JAUREGUY, L. M.; CHEN, P.; SCABOO, A. M. Heritability and correlations among 
food-grade traits in soyben. Plant Breed, v. 130, n. 1, p. 647-652, 2011. 



46 
 

 
 

JUHÁSZ, A. C. P.; PÁDUA, G. P.; WRUCK, D. S. M.; FAVORETO, L.; RIBEIRO, N. R. 
Desafios fitossanitários para a produção de soja. Informe Agropecuário, v. 34, n. 276, 
p. 66-75, 2013. 

KAMINSKI, J.; BRUNETTO, G.; MOTERLE, D. F.; RHEINHEIMER, D.  Depleção de 
formas de potássio do solo afetada por cultivos sucessivos. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, v. 31, n. 5, p. 1003-1010, 2007. 

KÄMPF, N.; WOODS, W. I.; SOMBROEK, W.; KERN, D. C.; CUNHA, T. J. F. 
Classification of Amazonian Dark Earths in the Brazilian Amazon. In: LEHMANN, 
J. et al. (Eds.). Amazonian Dark Earths: origin, properties, management. Dordrecht: 
Kluwer, 2003. p.77-102. 

KARIMI, R. Potassium-induced freezing tolerance is associated with endogenous 
abscisic acid, polyamines and soluble sugars changes in grapevine. Scientia 
Horticulturae, v. 215, n. 3, p. 184-194, 2017. 

KAYA, C.; ŞENBAYRAM, M.;AKRAM, N. A.; ASHRAF, M.; ALYEMENI, M. N.; AHMAD, 
P. Sulfur-enriched leonardite and humic acid soil amendments enhance tolerance to 
drought and phosphorus defciency stress in maize (Zea mays L.). Scientific Reports; 
v. 10, n. 6432, 2020. 

KIIHL, R. A. S.; GARCIA, A. The use of long juvenile trait in breeding soybean cultivars. 
In: World Soybean Research Conference, Buenos Aires: AASOJA, v.2, n. 4, p. 994-
1000, 1989. 

KINPARA, D. I. A importância estratégica do potássio para o Brasil. Planaltina: 
Embrapa Cerrados, 2003. 27p. 

KODUR, S.; TISDALL, J. M.; TANG, C.; WALKER, R. R. Accumulation of potassium in 
grapevine rootstocks (Vitis) as affected by dry matter partitioning, root traits and 30 
transpiration. Australian Journal of Grape and Wine Research, v. 16, n. 2, p. 273-
282, 2010. 

KRAMER, R. W.; KUJAWINSKI, E. B.; HATCHER, P. G. Identification of black carbon 
derived structures in a volcanic ash soil humic acid by fourier transform ion cyclotron 
resonance mass spectrometry. Environmental Science & Technology, v. 38, p. 
3387-3395. 2004. 

LANGE, C.E. Soja. In: BARBIERI, R. L.; STUMPF, E. R. T. Origem e evolução de 
plantas cultivadas. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. p. 779-802 

LEHMANN, J.; SILVA JÚNIOR; J. P.; STEINER, C.; NEHLS, T.; ZECH, W.; GLASER, 
B. Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of 
the Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments. Plant and 
Soil, v. 249, p. 343-357. 2003. 

LEHMANN, J.; SILVA JR., J. P.; STEINER, C.; NEHLS, T.; ZECH, W.; GLASER, B. 
Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the 
Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments. Plant and Soil, 
v. 249, n. 3, p. 343-357, 2003. 

LOSS, A.; PEREIRA, M. G.; SCHULTZ, N.; ANJOS, L. H. C. dos; SILVA, E. M. R. da. 
Quantificação do carbono das substâncias húmicas em diferentes sistemas de uso do 



47 
 

 
 

solo e épocas de avaliação. Bragantia, v. 69, n. 4, p. 913-922, 2010. 

LU, C.; YANA, D.; HE, J.; ZHOU, B.; LI, L.; ZHENG, Q. Environmental geochemistry 
significance of organic phosphorus: An insight from its adsorption on iron oxides. 
Applied Geochemistry, v. 84, n. 3, p. 52-60, 2017. 

MADARI. B. E.; COSTA, A. R. DA; CASTRO, L. M. DE; SANTOS, J. L.S.; BENITES, 
V. M.; ROCHA, A. O.; MACHADO , P. L. O. A. Carvão vegetal como condicionador 
de solo para arroz de terras altas (cultivar Primavera): um estudo prospectivo 
Santo Antônio de Goiás, GO. Comunicado Técnico 125, 2006. 

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Agronômica 
Ceres, 2006. 631p. 

MANGRICH, A. S.; MAIA, C. M. B. F.; NOVOTNY, E. H. Biocarvão as terras pretas de 
índio e o sequestro de carbono. Revista Ciência Hoje, v. 47, p. 48-52, 2011. 

MANTOVANI, A. Lixiviação de nitrogênio num Nitossolo Vermelho em função do 
pH do solo e da adição de fertilizantes nitrogenados com superfosfato triplo. 
2005. 59f. Dissertação (Mestrado), Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 
2005. 

MARCHI, E. C. S.; ALVARENGA, M. A. R.; MARCHI, G.; SILVA, C. A.; SOUZA FILHO, 
J. L. Efeito da adubação orgânica sobre as frações de carbono de solos cultivados 
com alface americana. Ciência e Agrotecnologia, v. 32, n. 6, p. 1760-1766, 2008. 

MARCOLAN, A. L. Suprimento e absorção de fósforo em solos submetidos a 
diferentes sistemas de preparo. 2006. 124f. Tese (Doutorado), Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

MARQUES, D. J; BIANCHINI, H. C.; ROEWER, L. A.; Fosfito de potássio contribui 
para enchimento de grãos. Uberlândia: Campo & Negócios, 2014. 5p. 

MASIELLO, C. A. New directions in black carbon organic geochemistry. Marine 
Chemistry, v. 92, p. 201-213, 2004. 

MATSUO, N.; FUKAMI, K.; TSUCHIYA, S. Effects of early planting and cultivars on the 
yield and agronomic traits of soybeans grown in southwestern Japan. Plant 
Production Science, v.19, n.3, p.370- 380, 2016. 

MEDEIROS, J. S.; OLIVEIRA, F. H. T.; SANTOS, H. C.; ARRUDA, J. A.; VIEIRA, M. S. 
Formas de potássio em solos representativos do Estado da Paraíba. Revista Ciência 
Agronômica, v. 45, n. 2, p. 417-426, 2014. 

MENDES, I. C.; REIS JÚNIOR, F. B. Micro-organismos e disponibilidade de 
fósforo (P) nos solos: uma análise crítica. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2003. 26 
p. 

MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. 
Lavras:UFLA, 2002. 625p. 

MUNDSTOCK, C. M.; THOMAS, A. L. Soja: fatores que afetam o crescimento e o 
rendimento de grãos. Porto Alegre: Evangraf, 2005. 31p. 

NANNIPIERI, P.; GREGO, S.; DELL AGNOLA, G.; NARDI, S. Proprietà biochimiche 



48 
 

 
 

e fisiologiche dela sostanza organica. In: NANNIPIERI, P. (Ed.): Ciclo dela sostanza 
organica nel suolo: aspettiagronomici, chimici, ecologice e silvicolturali. Bologna: 
Patron Editore, 1993. p.67-78 

NEVES, P. C. P. Introdução à mineralogia prática. Canoas: Ed. ULBRA, 2008. 336 
p. 

NITSCHE, P. R.; CARAMORI, P. H.; RICCE, W. S.; PINTO, L. F. D. Atlas Climático 
do Paraná. Londrina: IAPAR, 2019. 210p.  

NOVAIS, R. F.; ÁLVAREZ, V. H.; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. 
B.; NEVES, J. C. L. Fertilidade do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo, 2007. 628p. 

NOVAIS, R. F.; SMYTH, T.  J. Fósforo em solo e planta em condições tropicais. Viçosa: 
UFV, 1999. 399p. 

NOVOTNY, E. H.; HAYES, M. H. B.; MADARI, B. E.; BONAGAMBA, T. .J.; AZEVEDO, 
E. R. DE; SOUZA, A. A. DE; GUIXUE, M.; NOGUEIRA, C. M.; MANGRICH, A. S. 
Lessons from the Terra Preta de Índios of the Amazon Region for the utilization of 
Charcoal for Soil Amendment. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 20, n. 
6, p. 1-8, Feb. 2009. 

NUNES, J. L. S.; SOUZA, P. V. D.; MARODIN, G. A. B.; FACHINELLO, J. C. 
Incremento no desenvolvimento do porta-enxerto de pessegueiro ‘Okinawa’ por 
fungos micorrízicos arbusculares autóctones. Revista Ceres, v. 58, n. 2, p. 223-231, 
2011. 

OLIVEIRA, F. A.; CARMELLO, Q. A. C.; MASCARENHAS, H. A. A. Disponibilidade de 
potássio e suas relações com cálcio e magnésio em soja cultivada em casa de 
vegetação. Scientia Agricola, v. 58, n. 2, p. 329-335, 2001. 

OLIVEIRA JÚNIOR, A.; PROCHNOW, L. I.; KLEPKER, D. Soybean yield in response 
to application of phosphate rock associated with triple superphosphate. Scientia 
Agricola, v. 68, n. 2, p. 376-385, 2011. 

OLIVEIRA, N. T. de; SOUSA, S. M. Avaliação de plântulas de milho sob efeito de 
bioestimulantes em solução nutritiva. Sete Lagoas : Embrapa Milho e Sorgo, 2016. 
55 p. 

PASSOS, R. R.; RUIZ, H. A.; MENDONÇA, E. S.; CANTARUTTI, R. B.; SOUZA, A. P. 
Substâncias húmicas, atividade microbiana e carbono orgânico lábil em agregados de 
um latossolo vermelho distrófico sob duas coberturas vegetais. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, v. 31, n. 1, p. 1119-1129, 2007. 

PAULETTI, MOTTA, A. C. V. Manual de adubação e calagem para o Estado do 
Paraná. 2 ed. Curitiba: Núcleo Estadual Paraná Sociedade Brasileira de Ciência de 
Solo – NEPAR-SBCS, 2019. 

PAVAN, M. A.; BLOCH, M. F.; ZEMPULSKI, H. C.; MIYAZAWA, M.; ZOCOLER, D. C. 
Manual de análise química do solo e controle de qualidade. Londrina, Instituto 
Agronômico do Paraná, 1992. 38p. 

PAVINATO, P. S.; ROSOLEM, C. A. Nutrient availability in soil: decomposition and 



49 
 

 
 

liberation of organic compounds from plant residues. Revista Brasileira de Ciência 
do Solo, v. 32, n. 1, p. 911-920, 2008. 

PACHECO, E. T. Estudo do beneficiamento a seco do carvão da mina de Candiota 
– RS, Tese de Doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 
2008. 89f. Doutorado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais. 

PEIXOTO, C. P.; CÂMARA, G. M. S.; MARTINS, M. C.; MARCHIORI, L. F. S.; 
GUERZONI, R. A.; MATTIAZZI, P. Épocas de semeadura e densidade de plantas de 
soja: I. Componentes da produção e rendimento de grãos. Scientia Agricola, v. 57, 
n. 1, p. 89-96, 2000. 

PICCOLO, A. Humus and soil conservation. In: Piccolo, A. (Ed.), In humicsubstances 
in terrestrial ecosystems. Amsterdam: Elsevier, 1996. pp. 225-264. 

PENATTI, C. P. Adubação da cana-de-açúcar: 30 Anos de Experiência. 1ª Ed. 
Piracicaba: Ceres, 2013. 347p. 

PUGLISI, E.; PASCAZIO, S.; SUCIU, N.; CATTANI, I.; FAIT, G.; SPACCINI, R.; 
CRECCHIO, C.; PICCOLO, A.; TREVISAN, M. Rhizosphere microbial diversity as 
influenced by humic substance amendments and chemical composition of 
rhizodeposits. Journal of Geochemical Exploration, v. 129, n. 3, p. 82-94, 2013. 

RAIJ, B.; CANTARELA, H.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, A. M. C. Recomendações de 
adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2.ed. Campinas: Fundação IAC, 
1997. 285p. 

RATANAPROMMANEE, C.; CHINACHANTA, K.; CHAIWAN, F.; SHUTSRIRUNG, A. 
Chemical characterization of leonardite and its potential use as soil conditioner and 
plant growth enhancement. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, v. 22, 
n. 4, 2017. 

REBELLATTO, A. Agronomic effectiveness of fertilizer at solid and fluid forms 
made from swine and chicken manures. 2013. 116f. Tese (Doutorado), 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 2013. 

REDEL, Y.; RUBIO, R.; GODOY, R.; BORIE, F. Phosphorus fractions and phosphatase 
activity in an Andisol under different forest ecosystems. Geoderma, v. 145, n. 1, p. 
216-221, 2008. 

RESENDE, J. C. F.; MARKEWITZ, D.; KLINK, C. A.; BUSTAMANTE, M. M. C.; 
DAVIDSON, E. A. Phosphorus cycling in a small watershed in the Brazilian Cerrado: 
impacts of frequente burning. Biogeochemistry, v. 105, n. 3, p. 105-118, 2011. 

RIBEIRO, M. A. V.; NOVAIS, R. F.; FAQUIN, V.; FERREIRA, M. M.; FURTINI NETO, 
A. E.; LIMA, J. M. E.; VILLANI, E. M. A. Resposta da soja e do eucalipto ao aumento 
da densidade do solo e a doses de fósforo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
v. 34, n. 6, p. 1157-1164, 2010. 

RICHART, A.; LANA, M. C.; SCHULZ, L. R.; BERTONI, J. C.; BRACCINI, A. L. 
Disponibilidade de fósforo e enxofre para a cultura da soja na presença de fosfato 
natural reativo, superfosfato triplo e enxofre elementar. Revista Brasileira de Ciência 
do Solo, v. 30, n. 3, p. 695-705, 2006. 



50 
 

 
 

ROSA, C. M.; CASTILHOS, R. M. V.; LEAL, O. A. Efeito de substâncias húmicas na 
cinética de absorção de potássio, crescimento de plantas e concentração de 
nutrientes em Phaseolus vulgaris L. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 33, n. 
4, p. 959-967, 2009. 

ROSA, A.; CAPONI, L. H.; ZANÃO, L. A. Disponibilidade de fósforo em um Latossolo 
Vermelho em função do pH do solo. Acta Iguazu, v. 5, Edição Especial, p.108-115, 
2016. 

ROSE, M. T., PATTI, A. F.; LITTLE, K. R., BROWN, A.L.; JACKSON, W. R.; 
CAVAGNARO, T. R. A meta-analysis and review of plant-growth response to humic 
substances: practical implications for agriculture. Advances in Agronomy, v. 124, p. 
3789, 2014. 

ROSOLEM, C. A.; CALONEGO, J. C.; FOLONI, J. S. S. Lixiviação de potássio da 
palha de coberturas de solo em função da quantidade de chuva recebida Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, v. 27, n. 2, p. 355-362, 2003.   

ROSSI, C. Q.; PEREIRA, M. G.; GARCÍA, A. C.; PERIN, A.; GAZOLLA, P. R.; 
GONZÁLEZ, A. P. Fósforo em cronossequência de cana-de-açúcar queimada no 
cerrado goiano-análise de ácidos húmicos por RMN de 31P. Quimica Nova, v. 36, n. 
8, p. 1126- 1130, 2013. 

SAITO, B.; SECKLER, M. M. Alkaline extraction of humic substances from peat applied 
to organic-mineral fertilizer production, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 
v. 31, n. 3, p. 675-682, 2014. 

SANLI, A.; KARADOGAN, T.; TONGUC, M. Effects of leonardite applications on yield 
and some quality parameters of potatoes (Solanum tuberosum L.). Turkish Journal 
of Field Crops, v. 18, n. 1, p. 20-26, 2013. 

SANTOS, G. A.; DIAS JÚNIOR, M. S.; GUIMARÃES, P. T.  G.; FURTINI NETO, A. E. 
Diferentes graus de compactação e fornecimento de fósforo influenciando no 
crescimento de plantas de milho (Zea mays) cultivadas em solos distintos. Ciência e 
Agrotecnologia, v. 29, n. 4, p. 740-752, 2005. 

SANTOS, J. Z. L.; NETO, A. E. F.; RESENDE, A. V.; CURI, N.; CARNEIRO, L. F.; 
COSTA, S. E. V. G. A. Frações de fósforo em solo adubado com fosfato em diferentes 
modos de aplicação e cultivado com milho. Revista Brasileira de Ciências do Solo, 
v. 32, n. 5, p. 705-714, 2008. 

SCHACHTMAN, D. P.; REID, R. J.; AYLING, S. M. Phosphorus uptake by plants: from 
soilto cell. Plant Physiology, v. 116, n. 2, p. 447-453, 1998. 

SCHIAVON, M.; PIZZEGHELLO, D.; MUSCOLO, A.; VACCARO, S.; FRANCIOSO, O.; 
NARDI, S. High molecular size humic substances enhance henylpropanoid 
metabolism in maize (Zea mays L.). Journal of Chemistry and Ecology, v. 36, n. 1, 
p. 662-669, 2010. 

SCHNITZER, M. Organic matter characterization. In: PAGE, A. L., ed. Methods of soil 
analysis. Madison: ASA/SSSA, 1982. p. 581-593. 

SIEBENEICHLER, E. A. Características químicas e físicas de carvão de eucalipto 
(Eucalyptus cloeziana). 2011. 54f. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de 



51 
 

 
 

Viçosa, Viçosa, 2011. 

SILVA. D. C; DA SILVA LIMA, L. H; BRACCINI, A. L. Nutrição mineral e ferramentas 
para o manejo da adubação na cultura da soja. Scientia Agraria Paranaensis, v. 14, 
n. 3, p. 132-140, 2016. 

SILVA, M. E.; LEMOS, L. E.; BASTOS, M. M.; NUNES, O. C.; CUNHA-QUEDA, A. C. 
Recovery of humic-like substances from low quality composts, Bioresource 
Technology, v. 128, p. 624–632, 2013. 

SILVA, A. C.; CANELLAS, L. P.; OLIVARES, F. L.; DOBBSS, L. B.; AGUIAR, N. O.; 
FRADE, D. A. R.; REZENDE, C. E.; PERES, L. E. P. Promoção do crescimento 
radicular de plântulas de tomateiro por substâncias húmicas isoladas de turfeiras. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 35, n. 2, p.1609-1617, 2011. 

SKJEMSTAD, J. O.; CLARKE, P.; TAYLOR, J. A.; OADES, J. M.; MCCLURE, S. G. 
The chemistry and nature of protected carbon in soil. Australian Journal of Soil 
Research. v. 34, p. 251-271. 1996. 

SOARES, V.; BIANCHI, M.; TRUGILHO, P.; HÖFLER, J.; PEREIRA, A. Análise das 
propriedades da madeira e do carvão vegetal de híbridos de eucalipto em três idades. 
Cerne, v. 21, n. 1, p. 191-197, 2015. 

SPOSITO, G. The chemistry of soils. New York: Oxford University Press, 2008. 330p. 

STEVENSON, F.J., Humus Chemistry. New York: Wiley, 1994. 496p. 

TEIXEIRA, W. G.; KERN, D. C.; MADARI, B. E.; LIMA, H. N.; WOODS, W. As terras 
pretas de índio da Amazônia: sua caracterização e uso deste conhecimento na 
criação de novas áreas. Embrapa Amazônia Ocidental. Livro científico: ALICE, 
2009. 420p. 

TINKER, P. B.; NYE, P. H. Solute movement in the rhizosphere. New York: Oxford 
University Press, 2000. 444p. 

TIRLONE, C.; VITORINO, A. C. T.; NOVELINO, J. O.; TIRLONE, D.; COIMBRA, D. S. 
Disponibilidade de fósforo em função das adições de calagem e de um 35 bioativador 
no solo. Ciência e Agrotecnologia, v. 33, n. 1, p. 977-984, 2009. 

TREVISAN, S.; BOTTON, A.; VACCARO, S.; VEZZARO, A; QUAGGIOTTI, S.; NARDI 
S. Humic substances affect Arabidopsis physiology by altering the expression of genes 
involved in primary metabolism, growth and development. Environmental and 
Experimental Botany, v. 74, n. 1, p. 45-55, 2011. 

TREVISAN, S.; BOTTON, A.; VACCARO, S.; VEZZARO, A; QUAGGIOTTI, S.; NARDI 
S. Humic substances biological activity at the plant-soil interface: from environmental 
aspects to molecular factors. Plant Signaling & Behavior, v. 5, n. 6, p. 635-643, 2010. 

VIEIRA, M. S.; OLIVEIRA, F. H. T.; SANTOS, H. C.; MEDEIROS, J. S. Contribution of 
non exchangeable potassium forms and its accumulation in corn plants. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 20, n. 1, p. 9-15, 2016. 

WANGEN, D. R. B.; MENDES, L. F.; SAGATA, E.; SILVA, H. C.; SHIMAMOTO, G. F. 
Fertilizante orgânico na produção de couve-da-malásia, Brassica chinensis var. 
parachinensis (Bailey) Sinskaja. Enciclopédia Biosfera, v. 9, n. 1, p. 1429-1435, 2013. 



52 
 

 
 

WERLE, R.; GARCIA, R. A.; ROSOLEM, C. A. Lixiviação de potássio em função da 
textura e da disponibilidade do nutriente no solo. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, v. 32, n. 6, p. 2297-2305, 2008.  

WIETHOLTER, S. Bases teóricas e experimentais de fatores relacionados com a 
disponibilidade de potássio do solo às plantas usando trigo como referência. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, v. 31, n. 5, p. 1011-1021, 2007. 

WHYTE, H. E.; LOUBAR, K.; AWAD, S.; TAZEROUT, M. Pyrolytic oil production by 
catalytic pyrolysis of refuse-derived fuels: Investigation of low cost catalysts. Fuel 
Processing Technology, v. 140, p. 32-38, 2015. 

WRIGHT, A. L. Soil phosphorus stocks and distribution in chemical fractions for long-
term sugarcane, pasture, turf grass, and forest systems in Florida. Nutrient Cycling 
in Agroecosystems, v. 83, n. 2, p. 223-231, 2009. 

ZANDONADI, D.B.; SANTOS, M. P.; MEDICI, L. O.; SILVA, J. Ação da matéria 
orgânica e suas frações sobre a fisiologia de hortaliças. Horticultura Brasileira, v. 32, 
n. 1, 2014. 

ZANETTI, M.; CAZETTA, J. O.; MATTOS JUNIOR, D.; CARVALHO, S. A. de. Uso de 
subprodutos de carvão vegetal na formação do porta-enxerto limoeiro ‘cravo’ em 
ambiente protegido. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 25, n. 3, p. 508- 512, 2003. 

ZAVASCHI, E. Avaliação de superfosfato orgânico-complexado. 2014. 75f. Tese 
(Doutorado), Escola Superior de Agronomia "Luiz de Queiroz", Piracicaba, 2014.  

ZÖRB, C.; SENBAYRAM, M.; PEITER, E. Potassium in agriculture: status and 
perspectives. Journal of Plant Physiology, v. 171, n. 9, p. 656-669, 2014. 


