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PREVISÃO DA ABSORÇÃO DO POTÁSSIO ATRAVÉS DUM MODELO 
MATEMÁTICO. I- VERIFICAÇÃO DO MODELO EM SOLOS DE TRÁS–OS–MONTES. 
 
 

Ester A. C. Portela1  
 

RESUMO 
 
 A absorção de nutrientes pelas plantas depende das características de absorção do seu 
sistema radicular e das características do solo para fornecer os nutrientes às plantas. Uma vez 
que os diversos factores do solo e das plantas actuam em interdependência é difícil avaliar 
experimentalmente qual a sua importância relativa. No entanto, hoje é possível prever a 
absorção de nutrientes através dum modelo matemático mecanicista, desenvolvido por Barber 
e seus colaboradores, o qual já foi testado para os nutrientes N, P e K. Neste modelo as 
componentes essenciais do sistema solo-planta foram incorporadas em fórmulas matemáticas, 
em que a equação que descreve o influxo do nutriente é combinada com as equações que 
descrevem o transporte de nutrientes até à raiz e o crescimento radicular. Neste trabalho 
procurou-se verificar a aplicação deste modelo em dez solos de Trás–os–Montes 
relativamente à absorção do K. Os resultados obtidos indicam a existência duma correlação 

elevada (r2 = 0,977***) entre o potássio absorvido por plantas de milho cultivadas em vaso e 
o potássio calculado através do modelo matemático. 
 Realizaram-se também análises de sensibilidade em que se procurou prever quais as 
consequências da alteração de parâmetros do solo e da planta na absorção do potássio. Assim 
os prâmetros que influenciaram de forma mais significativa a absorção do potássio foram a 
taxa de crescimento radicular e a concentração do potássio na solução do solo, enquanto os 
parâmetros que descrevem a cinética de absorção do potássio pelas plantas tiveram um efeito 
irrelevante. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A absorção do potássio pelas plantas depende da capacidade do seu sistema radicular 

para absorver o K e da capacidade que o solo tem para fornecer o nutriente às plantas. O K 

que é absorvido pelas plantas move-se na interfase solo-raiz de tal modo que os processos 

físico-químicos e biológicos que ocorrem nesta zona podem afectar o fluxo do K, 

determinando assim a quantidade de K que é acessível às plantas. Por conseguinte a 

disponibilidade do K depende não só das características físico-químicas do solo mas também 

do efeito destas na actividade e morfologia do sistema radicular das plantas. 

A disponibilidade do K do solo é em geral avaliada através da análise do solo, 

determinando-se o K solúvel ou o K permutável (ou parte deste) que pode ou não incluir uma  
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fracção do K interlamelar. A validade destes métodos baseia-se em correlações entre 

parâmetros mensuráveis na planta, como sejam o K absorvido pela planta ou a produção de 

matéria seca, e a quantidade do K extraído por um determinado extratante químico. As 

correlações são, sem dúvida, de grande utilidade na calibração de métodos químicos expeditos 

para avaliação do K "assimilável". Contudo nada nos informam acerca dos mecanismos 

envolvidos na disponibilidade do K. 

Com o objectivo de fornecer uma base útil para o estudo dos mecanismos envolvidos 

na disponibilidade do K, Barber e seus colaboradores (Claassen e Barber, 1976; Cushman, 

1979; Barber e Cushman, 1981) desenvolveram um modelo matemático que integra não só os 

factores do solo e da planta  mas também as suas interacções. O modelo foi utilizado para 

prever a quantidade total do nutriente absorvido pelas plantas utilizando parâmetros relativos 

à planta (cinéticos e morfológicos) e ao solo. Este modelo baseia-se em dois pressupostos 

principais: a absorção do K pelas raízes pode ser descrita pela equação cinética de Michaelis-

Menten e o transporte do ião no solo até atingir a superfície da raiz ocorre através dos 

processos de difusão e fluxo de massa. A comparação dos resultados de simulação com os 

obtidos através de ensaios experimentais permitem verificar a validade daqueles pressupostos. 

Este tipo de modelo matemático tem sido testado em especial para os nutrientes N, P e K para 

diversas culturas e diferentes solos (Claassen e Barber, 1976; Shaw et al, 1983; Silberbush e 

Barber, 1983, 1984; Barber e Cushman, 1981; Claassen et al, 1986)). Após a verificação do 

modelo é possível antecipar-se quais as consequências da variação de um ou mais parâmetros 

do solo ou da planta relativamente à absorção do K através de uma análise de sensibilidade. 

Com este trabalho procurámos adquirir uma melhor compreensão dos processos e 

parâmetros envolvidos na nutrição potássica das plantas e determinar qual o grau de 

ajustamento do modelo em solos de Trás-os-Montes com caracteríticas físico-químicas muito 

diversas. Tentámos ainda, através de uma análise de sensibilidade, apurar quais os parâmetros 

que afectam de forma significativa a absorção do K. 
 

 

DESCRIÇÃO DO MODELO E SEUS PRESSUPOSTOS 

 

A relação entre a concentração do nutriente à superfície da raiz e a sua taxa de 

absorção foi descrita quantitativamente através da equação (1) de Michaelis–Menten (Epstein, 

1972; Nielsen, 1976). O transporte dos nutrientes no solo por fluxo de massa e difusão foram 

descritas matematicamente por Nye e Marriot (1969) através da equação diferencial (2): 
 



126 
 

 In = Imax (Cl – Cmin) / [Km + (Cl – Cmin)] (1) 
 
 dCl/dt = (1/r) d [(r De dCl/dr + (vo ro Cl)/ b] / dr (2) 
 

  In - influxo, µmol cm-2 s-1 

 Imax  - taxa máxima de influxo, µmol cm-2 s-1 

 Km- valor de Cl - Cmin quando o In = 1/2 Imax , µmol cm-3 

 Cmin - Cl quando In = 0, µmol cm-3 

Cl - concentração do nutriente na solução do solo, µmol cm-3  

r - distância radial ao eixo da raiz, cm 
ro - raio da raiz, cm 

De - coeficiente de difusão efectiva, cm2 s-1 

b - poder tampão do solo para o K (= dCs/dCl), grandeza adimensional 

vo - fluxo convectivo da água para a raiz, cm s-1 

t - tempo de absorção, s 
 

A integração da equação (2) necessita duma condição inicial e duas condições 

fronteira. A condição inicial é  

t = 0,  r > ro ,  Cl = Cli (3) 
 

A condição fronteira inferior, r = ro é desenvolvida assumindo que o fluxo de 

nutrientes à superfície da raiz é igual à taxa de absorção do K pelas plantas, a qual, por sua 

vez, segue a cinética de Michaelis-Menten, isto é 

t > 0 ,  r = ro,   De b (dCl/dr) + vo Cl = Imax (Cl – Cmin) / [Km + (Cl – Cmin)] (4) 
 

A condição fronteira superior, r = r1, que considera a competição entre raízes (a qual 

é função da densidade radicular) indica que entre duas raízes vizinhas existe fluxo de água 

mas não de nutrientes, e considerando que b = dCs/dCl 

 
t > 0 , r = r1 , De b (dCl/dr) + v1 (ro/r1) Cl = 0 (5) 

 

sendo v1 o fluxo de água quando r = r1. 
 

A resolução técnica do problema definido pelas equações (2), (3), (4) e (5) foi obtida 

numericamente, e vem descrita pormenorizadamente em Barber e Cushman (1981). 

A solução da equação (2) fornece-nos a variação do influxo à superfície da raiz com 
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o tempo. Quando a difusão fornece uma parte dos nutrientes à planta, a concentração à 

superfície da raiz decresce com o tempo à medida que a absorção prossegue. O decréscimo da 

concentração em ro, por sua vez, provoca uma diminuição do influxo ao longo do tempo. A 

absorção total de nutrientes pode ser assim obtida somando o influxo ao longo dos sucessivos 

intervalos de tempo. Contudo, numa situação normal, as plantas crescem e novas raízes se 

desenvolvem. Assim a absorção do K por novas raízes progride com o tempo. A absorção 

inicial pelas raízes das plantas pode ser expressa por  

T = 2 π ro Lo ∫o
tm

 Jr (ro, s) ds (6) 

em que T- absorção total até t = tm e Lo comprimento inicial da raiz e Jr (ro, s) é o influxo à 

superfície da raiz no instante s. Incorporando o crescimento da raiz obtêm-se 
 

T = 2 π ro Lo ∫o
tm

 Jr (ro, s) ds + 2 π ro ∫o
tm

 df/dt  ∫o
tm-t

Jr (ro, s) ds dt (7) 

 

em que df/dt é a taxa de crescimento da raiz, onde T é a absorção total de t = 0 até t = tmax. 

A solução destas equações é descrita por Barber e Cushman (1981). Os parâmetros utilizados 

no modelo são portanto os seguintes: 

 Características cinéticas de absorção do nutriente 

 1 - Imax , taxa máxima de influxo (In), µmol cm-2 s-1 

 2 - Km, valor de Cl - Cmin quando o In = 1/2 Imax , µmol cm-3 

 3 - Cmin, Cl quando In = 0, µmol cm-3 

 Parâmetros do solo  

 4 - Cli, concentração inicial do K em solução, µmol cm-3 

 5 - b, poder tampão do solo para o K .  

 6 - De, coeficiente de difusão efectiva, cm2 s-1 

 Parâmetros da planta 

 7 - Lo comprimento inicial da raiz, cm 

 8 - k, taxa de crescimento da raiz, cm s-1 
 9 - ro, raio médio da raiz, cm 

 10 - r1, metade da distância média entre as raízes, cm 

 11 - vo, taxa de influxo da água, cm s-1 

 12 - t, tempo, s 

Para o desenvolvimento do modelo de Barber e Cushman com base na equação de 

continuidade (2) foram considerados os seguintes pressupostos: 
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 1 - O solo é homogéneo e isotrópico. 

 2 - As condições de humidade são mantidas aproximadamente constantes e próximas da 

capacidade de campo. No cálculo do fluxo dos nutrientes assume-se que não existe 

um gradiente de humidade perpendicular à raiz. 

 3 - Apenas o nutriente que se encontra em solução à superfície da raiz é absorvido e não 

existe uma produção nem depleção por actividade de microrganismos ou por 

qualquer outro mecanismo no solo. 

 4 - Os nutrientes deslocam-se para a raiz por uma combinação de fluxo de massa e 

difusão. 

 5 - A taxa de absorção do nutriente pode ser descrita pela equação de Michaelis-Menten. 

 6  - As raízes têm forma cilíndrica com raio constante (ro) sem pêlos radiculares ou mi-

corrizas. 

 7 - De e b são independentes da concentração. 

 8 - As características de influxo não mudam com a idade da raiz ou da planta. 

 9 - O componente do influxo que depende da absorção de água não é afectado pela 

concentração do nutriente. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

CÁLCULO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DE ABSORÇÃO DO K 

Os valores de Imax e Km utilizados neste trabalho foram obtidos usando uma 

linearização da forma integrada da equação (1), de acordo com o método descrito por Roberts 

(1977) e Orsi e Tipton (1979). 

O procedimento experimental utilizado na obtenção daqueles parâmetros e do Cmin 

foi idêntico ao de Claassen e Barber (1974). Este método baseia-se na velocidade de 

esgotamento duma solução nutritiva. Quando as plantas crescem em solução nutritiva com um 

volume constante, o decréscimo de concentração do K é usado para determinar a quantidade 

do K absorvido pelas plantas. A curva que estabelece a relação entre a concentração do K em 

solução em função do tempo representa o esgotamento do ião em solução resultante da 

absorção das plantas. Esta curva é chamada curva de esgotamento ("depletion curve"). O K 

em solução é, assim, determinado numa série de intervalos de tempo de modo a obter-se as 

concentrações da curva de esgotamento. O valor de Imax foi determinado por unidade de 

superfície radicular e o valor de Cmin foi determinado experimentalmente. 

De acordo com a metodologia descrita por Claassen e Barber (1974).Os parâmetros 
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de absorção do K pelo milho (Zea mays cv Becks 65x) foram determinados através do cultivo 

de plantas em solução nutritiva com condições climáticas controladas. As sementes de milho 

foram postas a germinar em papel de filtro e ao fim de cinco dias escolheu-se quatro plântulas 

uniformes tendo as raízes sido cortadas com o comprimento de 5 cm. Estas pântulas foram 

transferidas para um vaso de 2 l contendo uma solução nutritiva com a seguinte composição 

em mmol l-1: 3,0 NH4NO3; 1,0 NaH2PO4; 1,0 K2SO4; 2,5 CaCl2; 1,0 Mg(NO3)2; 1,5 

(NH4)2SO4; 0,046  H3BO3; 0,075 Fe-DTPA; 0,009 MnCl2; 0,0008 Zn SO4.7H2O; 0,0003 

Cu SO4.5H2O; 0,0008 (NH4)6Mo7O24.4H2O. Esta solução foi renovada de dois em dois 

dias e o seu pH ajustado diariamente ao valor de 5,5.  A temperatura da câmara de 

crescimento variou entre 22 oC e 28 oC, o número de horas de luz foi de 16, a irradiância de 

cerca de 500 Einsteins e a humidade relativa de 80 %. 

A relação entre a concentração do K em solução e a absorção do K por unidade de 

raiz foi determinada medindo a redução do nível de K na solução nutritiva. Assim as 

determinações da concentração do K para a obtenção da curva de esgotamento foram feitas 

quando as plantas tinham 19 dias. Um dia antes destas medições as plantas foram transferidas 

para uma solução nutritiva idêntica à anterior mas sem K. No décimo nono dia foi adicionada 

àquela solução 300 µmol l-1 de K (K2SO4) e durante quatro horas a solução nutritiva foi 

continuamente amostrada com uma bomba peristáltica ao caudal de 0,5 ml por minuto. A 

solução foi colectada em tubos de ensaio, em intervalos de 10 minutos, com um fraccionador-

colector automático. A concentração de K foi determinada por espectroscopia de emissão. 

No fim do ensaio as plantas foram colhidas e a raiz foi separada da parte aérea. 

Determinou-se o peso fresco e o peso seco da raiz, e mediu-se o seu comprimento radicular 

pelo método reticular de Tennant (1975). A superfície radicular foi calculada considerando o 

peso fresco de raiz e assumindo que a massa volúmica da raiz era igual à da água (ρ =1). 

Deste modo, a superfície radicular é dada por S = 2 π ro L, em que L é o comprimento 

radicular, ro o raio médio da raiz calculado do seguinte modo: 

 ro = √ [peso fresco (g) / ρ π L (cm)] (8) 

 

O ENSAIO EM VASOS 

Seleccionaram-se dez solos de Trás-os-Montes de modo a abrangerem as unidades 

mais representativas da região, com base na carta de solos existente na data de início deste 

trabalho (Carta de Solos de Portugal 1:1 000 000, Cardoso et al, 1971). Além deste critério a 

selecção teve também como base a diversidade de situações respeitantes à rocha-mãe, posição 

topográfica, região climática, teor de matéria orgânica, teor de argila e tipo de minerais 

argilosos dominantes, teor de limo e pH. Os solos foram classificados de acordo com a 
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legenda da Carta de Solos do Mundo, da FAO/UNESCO (Agroconsultores - Coba, 1988)2. 

As características físico-químicas mais relevantes dos solos utilizados nos ensaios em 

vaso encontram-se no Quadro 1.  

 
Quadro 1 - Caracterização físico-química das amostras dos solos 

 

Solo   Granulometria (%) MO pH Catiões de troca (cmolc kg-1) 
 ___________________ _________       ____________________________ 

 Textura AG AF L Arg % H2O KCl Ca Mg K Na Ac CTCe 
 

 3 Fl 4,5 35,0 47,7 12,8 1,4 7,1 6,1 6,40 1,13 1,13 0,14 0,14 8,66 

 4 Fl 16,8 40,9 32,4 9,8 0,7 7,3 5,8 8,07 0,54 0,12 0,08 0,12 8,91 

 9 Fa 44,7 29,1 15,5 10,6 0,9 6,1 5,0 3,05 0,27 0,17 0,03 0,16 3,65 

 10 Fa 44,3 30,0 14,8 10,5 0,6 5,1 3,9 4,09 1,58 0,16 0,07 1,70 7,60 

 12 Fa 11,1 57,0 16,1 15,5 1,8 6,5 5,1 5,64 5,60 0,21 0,04 0,16 11,62 

 13 Fag 15,6 38,6 18,4 27,3 1,7 6,4 4,5 11,06 6,00 0,11 0,18 0,23 17,58 

 14 Fl 18,4 42,5 26,3 12,9 1,1 6,1 4,3 5,44 2,72 0,08 0,09 0,30 8,63 

 15 Fa 40,0 39,5 11,5 8,7 3,0 5,4 4,3 1,35 0,40 0,10 0,07 0,86 2,80 

 16 Fa 13,2 58,4 20,5 7,8 12,5 4,7 4,1 0,40 0,30 0,18 0,05 3,11 4,02 

 20 F 24,7 39,0 24,0 12,3 0,8 5,3 3,8 1,73 0,43 0,16 0,04 1,24 3,60  

AG - areia grossa; AF - areia fina; L - limo; Arg - argila; MO - matéria orgânica; Fl –franco - limoso; Fa – 
franco-arenoso; F – franco; Fag - franco-argiloso; Ac - acidez de troca; CTCe - capacidade de troca catiónica 
efectiva. 

 

Os solos foram crivados por uma malha de 2mm, sujeitos a fertilização seguida de 

um período de incubação de 30 dias. Os solos ácidos com valores de pH inferior a 5,5 foram 

sujeitos à calagem com um calcário dolomítico (CaCO3 - 60% ; MgCO3 - 35%) de acordo 

com o método de Kamprath (1970). Com excepção do solo 3 aplicou-se aos restantes solos 

uma solução nutritiva completa cujas quantidades de nutrientes aplicados por vaso foram as 

seguintes: N - 300 mg; P - 300 mg; S - 80 mg; Fe - 20 mg; Zn - 12 mg; Mn - 11 mg; Cu - 3 

mg; B- 2mg e Mo - 0,1 mg. Apenas os solos 12 e 13 foram sugeitos à adubação potássica com 

77 e 67 mg de K por kg-1 de solo, respectivamente. 

 

                                                 
2 3 - Vilariça - Fluvissolo êutrico de aluviões de textura média; 4 - Muxagata - Luvissolo háplico de material 
coluviado de xistos; 9 - Malhadas a - Alissolo háplico crómico de depósitos sedimentares; 10 - Malhadas b - 
Leptossolo dístrico câmbico de granitos; 12 - Bragança - Luvissolo crómico de rochas ultrabásicas; 13 - Izeda - 
Vertissolo crómico de depósitos sedimentares argilosos; 14 - Frieira - Cambissolo crómico de rochas básicas;  
15 - S. André, Montalegre - Cambissolo úmbrico órtico de granitos; 16 - Montalegre - Cambissolo úmbrico 
crómico de xistos; 20 - Mirandela - Leptossolo dístrico câmbico de xistos.  
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Utilizaram-se vasos plásticos com o volume de 3 l e os solos foram compactados 

dentro dos vasos consoante a densidade aparente de cada um deles. Os solos foram mantidos 

durante o ensaio com um teor de água correspondente ao pF 2,7. A evaporação à superfície do 

solo foi reduzida ao mínimo cobrindo o solo com uma folha de plástico. As sementes de 

milho (Zea mays, cultivar Becks 65x) foram postas a germinar em papel de filtro durante 

cerca de 5 dias. As raízes das plântulas foram seguidamente cortadas com o comprimento de 5 

cm para lhes estimular a ramificação . Escolheram-se 4 plântulas uniformes que foram trans-

plantadas para os vasos. Prepararam-se 7 vasos de cada solo, tendo um deles sido mantido 

sem plantas. O crescimento das plantas ocorreu sob condições climáticas controladas. Assim, 

a temperatura da câmara de crescimento variou entre 27oC durante o período de luz de 16 

horas e 20oC durante o restante período de 8 horas. A intensidade luminosa foi 500 Einsteins 

e a humidade do ar cerca de 60% . Os vasos foram pesados e regados diáriamente de modo a 

manterem a humidade inicial. 

Dez dias após o transplante fez-se a colheita num grupo de 3 vasos de cada solo. Esta 

colheita foi considerada o ponto de partida das medições a realizar na planta e no solo. A 

segunda colheita foi realizada vinte dias após o transplante nos restantes 3 vasos, onde se 

determinaram os parâmetros finais. A parte aérea das plantas foi cortada rente ao solo, seca 

durante 48 horas a 65oC e determinado o peso seco. As raízes das plantas foram separadas do 

solo por um processo combinado de crivagem e decantação conforme os métodos descritos 

por Böhm (1979). Determinaram-se o peso fresco e o peso seco de raiz. O comprimento 

radicular foi estimado com base no método reticular de Tennant (1975). A parte aérea e raízes 

foram moídas e foi determinado o teor de K por fotometria de chama após digestão nítrico-

perclórica das amostras (modificação do método descrito por Schouwenburg e Walinga, 

1978). 

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SOLO 

Os parâmetros do solo necessários à verificação do modelo foram determinados do 

seguinte modo:  

- Cli, concentração inicial do K em solução - foi determinada após a incubação dos 

solos à temperatura média de 20oC durante 21 dias pelo método de percolação descrito por 

Adams (1974);  

- b, poder tampão do solo para o K, foi determinado de acordo com a relação dCs/dCl 

correspondente à zona da curva tampão em que o valor do K na solução do solo variou 

durante a execução do ensaio; 

- De, coeficiente de difusão efectiva, calculado para cada solo de acordo com a equação 
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de Nye e Tinker (1977): De = D f ø/ b em que f - factor de tortuosidade, foi calculado a partir 

da relação entre f e ø apresentada por Rowell et al (1967) : f = 1,58, ø - 0,17 para os solos 

com teor de areia inferior a 75% , e f = 0,25 ø quando o teor de areia é superior a 75% ; D, o 

coeficiente de difusão do K em água é igual a 1,98 x 10-5 cm2 s-1; e ø é teor de água do solo. 

 

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DA PLANTA 

Os parâmetros da planta necessários à verificação do modelo foram obtidos do 

seguinte modo:  

- Lo, comprimento radicular após 10 dias de cultivo; 

- k, taxa de crescimento da raiz. Conforme Mengel e Barber (1974), o crescimento do 

sistema radicular do milho, durante este período, pode ser descrito por uma equação 

exponencial, podendo a taxa de crescimento da raiz ser descrita pela equação (9): 

 k (cm s-1) = (ln L1 – ln Lo) / (t1 – t0) (9) 

os valores de Lo e L1 foram determinados medindo o comprimento radicular ao fim de 10 e 

20 dias respectivamente; 

- ro, raio médio da raiz. O cálculo do raio médio da raiz foi feito a partir do peso fresco 

da raiz, assumindo que esta tinha uma massa volúmica igual á unidade, tal como, foi descrita 

pela equação (8); 

- r1, metade da distância média entre as raízes. Este parâmetro foi calculado através da 

equação (10), sendo Lv a densidade do sistema radicular: 

 r1 = 1 / √ (π Lv) ou o que é o mesmo r1 = √ (volume de solo / π L1) (10) 

- vo, taxa de consumo de água. Foi calculada em função do consumo de água,w (cm3), 

pelas plantas (após se ter subtraído a perda de àgua por evaporação determinada no vaso sem 

plantas). Este parâmetro foi calculado admitindo que a taxa de absorção de água era constante 

por unidade de raiz. Assim, é possível utilizar-se a fórmula de Williams (Claassen e Barber, 

1974): 

 vo = w (ln L1 – ln Lo) / [(t1 – t0) ( L1 - Lo)] (11) 
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RESULTADOS E DICUSSÃO  

VERIFICAÇÃO DO MODELO 

 

Os parâmetros cinéticos de absorção do K para a cultivar de milho Becks 65x estão 

indicados no Quadro 2. Os valores obtidos para esta cultivar são da mesma ordem de grandeza 

dos determinados  por Claassen e Barber (1977), Baligar et al (1979), Schenk e Barber (1980), 

Mackay e Barber (1985) para outras cultivares de milho. 
 
 

Quadro 2 - Parâmetros cinéticos de absorção do K da cultivar de milho Becks 65x. 
__________________________________________________________________________ 

Símbolo Parâmetro Valores obtidos 
__________________________________________________________________________ 

Imax taxa máxima de influxo 18,35 x 10-6 µmol cm-2 s-1 

Km constante de absorção de Michaelis-Menten 26,68 x 10-3 µmol cm-3 

Cmin concentração mínima (In = 0) 1,50 x 10-3 µmol cm-3 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Os dados obtidos em cada uma das três repetições do ensaio em vasos foram 

utilizados individualmente no cálculo dos parâmetros da planta. A fim de sintetizarmos damos 

aqui apenas uma indicação da ordem de grandeza das medições realizadas nas plantas, 

apresentando-se os valores médios obtidos em cada solo. Assim, no Quadro 3 estão indicadas 

a média de três repetições das seguintes determinações: comprimento radicular inicial - Lo, 

comprimento radicular final - L1, peso seco e teor de K na parte aérea e raiz e a quantidade 

total do K absorvido. 

Os parâmetros do solo encontram-se no Quadro 4, e os parâmetros da planta 

calculados a partir das determinações obtidas no ensaio em vasos estão indicados no Quadros 

5. Embora os valores apresentados no Quadros 5 representem a média de três repetições, os 

valores introduzidos no modelo matemático foram os medidos individualmente em cada vaso. 

Os parâmetros da planta assim obtidos e os parâmetros do solo (Quadro 4), juntamente com os 

parâmetros cinéticos da absorção do K (Quadro 2) foram introduzidos no modelo matemático 

de Barber e Cushman (1981). Este modelo fornece a quantidade do K absorvido pelas plantas 

ao fim do período de cultivo. 
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Quadro 3 - Comprimento radicular, peso de matéria seca (M.S.), teor de K nas plantas e K 

total absorvido por vaso por plantas de milho. 

 

 Solo Nível Comprimento Parte  aérea Raiz K total  
 do  radicular ______    _______ ____________ absorvido 
 K Lo L1 M.S. K M.S. K 

 cm cm g g kg-1 g g kg-1 mg 
 
 3 Ko 6 270 63 470 11,66 37,13 3,66 20,33 507,35 

 4 Ko 6 870 39 300 6,13 12,20 1,83 8,54 90,41 

 9 Ko 4 210 17 780 3,61 16,67 1,00 7,29 67,47 

 10 Ko 4 610 35 590 4,27 31,37 1,75 12,38 155,61 

 12 K1 3 230 36 550 4,99 39,60 1,59 17,70 224,79 

 13 K1 2 730 21 830 3,28 20,67 1,29 10,00 80,70 

 14 Ko 6 660 37 710 5,14 13,57 1,97 4,38 78,38 

 15 Ko 5 250 31 990 1,94 10,40 1,12 5,41 26,23 

 16 Ko 5 370 23 470 1,82 15,30 1,00 5,11 32,96 

 20 Ko 6 880 37 990 4,05 17,73 2,44 9,48 94,94 
 

 
 

 
Quadro 4 - Parâmetros de 10 solos de Trás-os Montes utilizados 

na simulação do modelo de Barber e Cushman. 

 ________________________________________________________ 
 Solos Cli b De 

 µmol cm-3 10-7 cm2 s-1 

 ________________________________________________________ 

 3 1,230 5,13 0,90 
 4 0,108 10,42 0,90 
 9 0,201 6,58 0,66 
 10 0,232 10,00 0,43 
 12 0,497 7,20 1,10 
 13 0,075 18,90 1,47 
 14 0,151 6,33 1,56 
 15 0,091 1,90 2,34 
 16 0,096 2,93 7,10 
 20 0,091 20,50 0,39 

 ________________________________________________________ 
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Quadro 5 - Parâmetros da planta (média de três repetições), obtidos a partir do ensaio em 

vasos em 10 solos de Trás-os Montes. 
 

 Solos Lo k ro r1 vo t 

  102 cm 10-6 cm s-1 10-2 cm 10-1 cm 10-7 cm s-1 105 s 

 3 62,65 2,38 1,52 1,23 7,78 9,68 
 4 68,68 2,02 1,47 1,56 4,77 8,64 
 9 42,19 1,90 1,60 2,33 5,37 7,60 
 10 46,07 2,84 1,51 1,64 5,74 7,60 
 12 32,33 2,60 1,42 1,62 5,42 9,50 
 13 27,30 2,43 1,55 2,09 5,43 8,64 
 14 67,90 2,07 1,38 1,60 6,02 8,42 
 15 52,46 2,08 1,32 1,73 2,56 8,64 
 16 53,70 1,71 1,53 2,03 2,34 8,64 
 20 68,77 1,91 1,66 1,59 3,44 8,46 
 

 

A relação entre a quantidade do K absorvido por vaso pelas plantas de milho e a 

quantidade do K calculado através do modelo de Barber e Cushman encontra-se representada 

na Fig.1. Nesta figura encontram-se indicadas todas as observações feitas para cada solo, isto 

é, o K absorvido em cada um dos solos é representado por três pontos. A linha a tracejado 

representa uma recta teórica que passa pela origem e com o coeficiente angular l. Se o K 

calculado pelo modelo fosse idêntico ao observado os pontos distribuir-se-iam ao longo desta 

linha. A recta de regressão encontrada para os pontos experimentais foi y = 1,07 x - 0,23 

(coeficiente de determinação, r2 = 0,977). 

Como se verifica na Fig 1, a relação entre os valores observados e os valores 

calculados pelo modelo de Barber e Cushman é bastante estreita. Estes resultados mostram 

que este modelo de simulação prevê de forma satisfatória o K absorvido por plantas de milho 

que se desenvolvem em solos com características bastante diferentes. Assim, os dois 

principais pressupostos - o transporte do K no solo por difusão e fluxo de massa e ainda a 

cinética de Michaelis-Menten na caracterização da absorção do K - são de facto válidos para a 

descrição do modelo. 

Verifica-se também na Fig.1 que a distribuição dos pontos sugere que os valores 

calculados têm tendência a serem mais baixos nos solos com menor disponibilidade de K, 

podendo tal subvalorização estar relacionada com a libertação do K de formas não 

permutáveis. De facto, o modelo de Barber e Cushman não considera o K interlamelar que 

eventualmente possa ser libertado (cfr. pressuposto 3). 
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Fig.1 - Relação entre o K calculado através do modelo de Barber e Cushman e o K absorvido 

por plantas de milho. A linha a tracejado representa uma recta que passa pela origem e 
com um coeficiente angular de 1. A equação da recta de regressão é y =1,07x + 0,23 

(r2= 0,977). 

 

ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

Uma vez que o modelo de Barber e Cushman prevê de forma satisfatória a absorção 

do K nos solos de Trás-os-Montes é possível antever quais as consequências da variação de 

um ou mais parâmetros na quantidade do K absorvido pelas plantas. Assim utilizámos os 

parâmetros da planta e do solo 12 que constam dos Quadros 3,4 e 5 na análise de 

sensibilidade. Na Fig.2 apresentamos o efeito da variação de cada um dos parâmetros na 

quantidade do K absorvido (calculado por simulação) pelas plantas. Cada um dos parâmetros 

foi multiplicado por 0,5, 1,5 e 2 mantendo-se constantes os restantes. Dado que variação dum 

parâmetro pode afectar o nível dos outros, e desde que a relação entre eles estivesse perfeita-

mente estabelecida, alterámos os parâmetros interdependentes de acordo com essa relação. 

O K absorvido, calculado por simulação, foi mais sensível à varição de k, uma vez 

que se considerou que r1 se mantinha constante, o que significa que o volume de solo 
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explorado aumenta do mesmo modo. Tal como referimos anteriormente assumiu-se que a taxa 

de crescimento da raiz era exponencial, e portanto a variação desta provoca de igual modo um 

acréscimo exponencial do comprimento radicular e por conseguinte da superfície radicular. 

Como tem sido demonstrado a superfície de contacto entre a raiz e solo afecta de forma 

determinante a absorção de nutrientes cujo transporte no solo ocorre sobretudo por difusão 

(Barley, 1970; Newman e Andrews, 1973; Russell, 1977; Barber, 1984; Marschner, 1986). O 

outro parâmetro referente à morfologia da raiz, ro, é no entanto muito pouco eficaz na 

variação do K calculado. Isto parece dever-se à elevada competição entre as raízes3, e portanto 

ao facto do acréscimo da superfície radicular atribuível ao aumento do raio não corresponder a 

um aumento efectivo do volume de solo explorado. 

O parâmetro que em seguida parece ter um efeito importante é r1, que mede a 

competição entre as raízes. Esta variação é maior para valores reduzidos de r1, mas quando 

este valor aumenta e deixa de haver competição, isto é, quando deixa de haver sobreposição 

das zonas de deplecção entre as raízes, o K calculado deixa de aumentar. 

Os parâmetros do solo que afectam de forma mais significativa a quantidade do K 

absorvido são Cli e b, os quais traduzem o nível do K no solo. Em contrapartida os 

parâmetros cinéticos de absorção do K, Imax, Km e Cmin têm um efeito irrelevante como se 

observa na Fig.2. Isto deve-se ao facto do influxo do K ser mais limitado pela capacidade do 

solo para fornecer o nutriente do que pela capacidade da planta em o  absorver, o que significa 

que em geral o factor mais limitante à absorção do K é a quantidade de nutriente que atinge a 

superfície da raiz. 

Dado que o parâmetro vo influencia apenas o transporte do K por fluxo de massa, e 

considerando que o transporte do K no solo ocorre sobretudo por difusão, o K calculado não 

sofre alteração quando vo varia. 

Tínhamos a expectativa de que a variação De, o coeficiente de difusão efectiva, 

tivesse um maior efeito sobre o K calculado, contudo, isso não acontece porque o valor de que 

se partiu era já elevado (Barber, 1984) e a competição entre raízes também. Por outro lado e 

como veremos na parte II deste artigo, a amplitude de variação de De pode na realidade ser 

muito maior, o que induziria, naturalmente, a uma maior variação do K calculado. 

Pelo exposto acima, as análises de sensibilidade realizadas para o K não conduzem 

necessariamente a resultados idênticos porque dependem bastante dos valores de que se 

partiu, como se pode verificar também noutros trabalhos realizados por Silberbush e Barber 

                                                 
3 Ao fim do período de crescimento considerado a distância média de difusão do K, com base na relação  

(2De t)1/2 (Nye e Tinker, 1977), é de 0,457cm.  
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(1983) e Barber (1985). No entanto, as tendências de variação do K calculado são próximas 

das que  

obtivemos. Como se observa na Fig.2 fizemos variar os parâmetros do modelo na mesma 

amplitude, com o objectivo de nos apercebermos qual a sensibilidade relativa do K absorvido 

quando cada parâmetro varia independentemante. Salientamos, contudo, que na natureza os 

parâmetros podem variar em amplitudes diferentes; e além disso, a sua amplitude de variação 

possível pode ser diferente consoante o solo e a planta, tornando-se, difícil de prever quais os 

seus limites de variação. Apesar de tudo parece-nos que as tendências observadas na análise 

de sensibilidade podem orientar os investigadores na selecção de linhas de investigação mais 

promissoras. 

 

 

Fig.2 - Efeito da variação de cada parâmetro na previsão da quantidade do K absorvido 

enquanto os restantes se mantêm contantes, utilizando o modelo de Barber e 

Cushman (1981). 
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PREVISÃO DA ABSORÇÃO DO POTÁSSIO ATRAVÉS DUM MODELO MATEMÁTICO. 

II-AVALIAÇÃO DA IMORTÂNCIA DOS PARÂMETROS DO SOLO. 
 
 
 

Ester A. C. Portela 1 
 

RESUMO 

 
 Uma vez verificado o modelo matemático que prevê a absorção do potássio é possível, 
através de simulação, averiguar qual o significado relativo dos parâmetros do solo na absorção do 
potássio. Assim realizou-se uma análise de sensibilidade num solo de Trás-os Montes, que 
incidiu sobre os seguintes parâmetros: teor de água do solo (ø), concentração inicial do potássio 
em solução (Cli) e poder tampão do solo para o potássio (b). Os resultados obtidos mostram, que 

na amplitude de variação considerada, o parâmetro que teve um efeito mais significativo na 
absorção do potássio foi a concentração do potássio na solução, seguido do teor de água do solo e 
por último o poder tampão do solo para o potássio. No entanto, para baixos teores de água no 
solo o parâmetro ø conduz a um decréscimo maior do potássio absorvido pelas plantas, efeito 
este que pode vir ainda mais agravado se a taxa de crescimento radicular diminuir. Mostra-se 
também que é possível, sob condições de maior secura, mas sem que se afecte o crescimento 
radicular, aumentar o potássio absorvido desde que se eleve a quantidade de potássio  na solução 
do solo através da adubação potássica. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O K imediatamente disponível para a planta encontra-se na solução do solo e é 

sobretudo nesta forma que atinge a superfície da raiz. A concentração do K na solução do solo é, 

num dado momento, demasiado baixa para fornecer à planta a quantidade suficiente do nutriente 

ao longo de todo o ciclo vegetativo, ficando o seu reabastecimento dependente da quantidade de 

K adsorvido aos colóides do solo. O parâmetro que mede a capacidade do solo para manter a 

concentração inicial do K ao longo do tempo é designado por poder tampão do solo para o K. Por 

outro lado, o K encontra-se em solução em quantidade baixa relativamente à taxa com que é 

absorvido pelas plantas, sendo rapidamente exaurido na vizinhança da raiz. O esgotamento do K 

na vizinhança da raiz cria um gradiente de concentração entre a rizosfera e a solução do solo não 

perturbado, provocando a difusão do K em direcção às raízes das plantas. Assim os parâmetros 

do solo que poderão intervir mais directamente na disponibilidade do K são: a concentração do K 

                                                 
1 Professor Auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real.  
Este artigo foi apresentado no Simpósio sobre o ‘Conhecimento e Utilização do Solo em Portugal’, Sociedade 
Portuguesa da Ciência do Solo, Instituto Superior de Agronomia, 27 e 28 de Novembro de 1989, Lisboa. Foi 
publicado na revista Pedon 8 (1990): 141-147, Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, Lisboa, Oeiras.  
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na solução do solo, o poder tampão do solo para o K e os parâmetros que interferem na difusão 

do K. A importância destes parâmetros tem sido demonstrada através de modelos matemáticos 

criados por Claassen e Barber (1976), Barber e Cushman (1981) e Claassen et al (1986). Como 

ficou demonstrado na parte I deste artigo a quantidade de K calculado através do modelo de 

Barber e Cushman (1981) e o K absorvido por plantas de milho em 10 solos de Trás-os Montes 

encontram-se significativamente correlacionados. Por conseguinte os parâmetros considerados no 

modelo, a concentração inicial do K na solução do solo, Cli, o poder tampão para o K, b e o 

coeficiente de difusão efectiva, De, são suficientes para caracterizar a capacidade do solo para 

fornecer o nutriente às plantas. Qualquer destes parâmetros pode ser medido independentemente 

no solo, embora possam estar relacionados entre si. Assim o K da solução do solo é vulgarmente 

medido por percolação (Adams,1974). O poder tampão para o K é dado por dCs/dCl, isto é, 

representa a relação entre o K adsorvido aos colóides do solo e o K da solução do solo, podendo 

ser medido experimentalmente determinando-se a isoterma de adsorção do K. A relação entre Cs 

e Cl tanto pode ser representada por uma recta, em que b é o seu coeficiente angular e portanto 

constante, ou pode ser representada por uma curva e então b varia consoante o nível do K na 

solução do solo. Em geral a tendência é para que b seja mais elevado para valores reduzidos de 

Cl e vai diminuindo à medida que este valor aumenta. Tal como tem sido demonstrado por 

diversos autores o transporte do K no solo ocorre sobretudo por difusão e apenas uma pequena 

fracção do K é transportada por fluxo de massa (Barber, 1962; Barber et al, 1963; Drew e Nye, 

1969; Drew et al ,1969; Brewster e Tinker, 1970). A equação de continuidade que descreve o 

transporte do K por difusão e fluxo de massa foi descrita por Nye e Marriot (1969) e encontra-se 

na parte I deste artigo. A taxa com que um ião difunde é expressa em função do seu coeficiente 

de difusão no solo, também designado por coeficiente de difusão efectiva, De. Este parâmetro 

pode ser medido directamente no solo, tal como o fizeram Vaidyanathan e Nye (1966) e 

Barraclough e Tinker (1981), ou pode ser calculado (Nye e Tinker, 1977). O cálculo de De 

involve o uso da equação (1): 

  De = D ø f / b (1) 

em que D é o coeficiente de difusão do K em água, ø o teor de água do solo, f o factor de 

turtuosidade e b o poder tampão do solo para o K. Como se constata na equação (1) valor de De 

varia inversamente com o poder tampão para o K. Quanto menor for b menores serão as forças 

de atracção para o K das superfícies carregadas negativamente e portanto o K difunde mais 

livremente. O factor de turtuosidade entra em consideração com o facto do percurso que o ião 

tem de percorrer no solo é sinuoso dependendo do teor de água do solo e da textura. Assim para 

solos de textura média e fina o valor de f é dado pela equação (2) obtida por Rowell et al (1967) 

e sugerida por Barraclough e Tinker (1981): 
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 f = 1,58 ø - 0,17 (2)  

Como se observa nas equações (1) e (2) a relação entre De e ø é mais do que 

proporcional. Uma vez que ø é um factor que pode sofrer uma variação acentuada no solo, é ele 

que irá influenciar, efectivamente, o parâmetro De. Além disso, se considerarmos as condições 

edafo-climáticas sob as quais se faz agricultura em Trás-os-Montes, sobretudo a agricultura de 

sequeiro, parece-nos que, o factor água é um dos que poderá ter um efeito mais marcante na 

absorção do K pelas plantas, já que ele é determinante no transporte do K para a superfície da 

raiz. 

Considerando que é muitas vezes difícil determinar experimentalmente a importância 

relativa dos parâmetros referidos, pode-se, através de simulação avaliar qual o significado da sua 

variação no que respeita à absorção do K pelas plantas. Assim o objectivo deste trabalho foi o de 

determinarmos qual o significado relativo de cada um dos parâmetros do solo Cli, b e ø na 

quantidade do K absorvido por plantas de milho. Esta avaliação foi feita através de simulação 

utilizando o modelo de Barber e Cushman (1981) e fazendo variar de forma sistemática aqueles 

parâmetros num solo de Trás-os-Montes enquanto os restantes se mantiveram constantes. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A análise de sensibilidade aqui apresentada incidiu sobre a camada superficial dum solo 

de Bragança classificado como um Luvissolo crómico de rochas ultrabásicas (Agroconsultores-

Coba, 1988). As características físico-químicas do solo e a metodologia utilizada na 

determinação dos parâmetros necessários à verificação do modelo de Barber e Cushman (1981) 

foram detalhadamente descritas na parte I deste artigo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através duma análise de sensibilidade procurámos avaliar o significado dos seguintes 

parâmetros do solo: concentração inicial do K na solução do solo, Cli, o poder tampão do solo 

para o K, b, e o coeficiente de difusão efectiva, De, na absorção do K. Os valores iniciais dos 

parâmetros utilizados na simulação são os do solo de Bragança (solo 12) e encontram-se 

indicados no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Parâmetros médios do solo 12 e da planta utilizados na simulação da absorção do K. 

 
 Parâmetro Valor 
 
 Imax, influxo máximo 18,35 x 10-6 µmol cm-2 s-1 

 Km, constante de absorção de Michaelis-Menten 26,68 x 10-3 µmol cm-3 

 Cmin, Cl quando In = 0 1,50 x 10-3 µmol cm-3 

 Lo, comprimento inicial da raiz 32,33 x 102 cm 

 k, taxa de crescimento da raiz 2,60 x 10-6 cm s-1 

 ro, raio médio da raiz 1,42 x 10-2 cm 

 Cli, K inicial em solução 4,97 x 10-1 µmol cm-3 

 b, poder tampão do solo para o K 7,20 

 De, coeficiente de difusão efectiva 1,10 x 10-7 cm 2 s-1 

 vo, influxo de água 5,42 x 10-7 cm-2 s-1 

 r1, metade da distância média entre raízes 1,62 x 10-1 cm 

 t, tempo 9,50 x 105 s 
 

 

Dado que a variação dum parâmetro pode afectar o nível dos outros, e desde que a 

relação entre eles estivesse perfeitamente estabelecida, alterámos os parâmetros interdependentes 

de acordo com essa relação. Como se observa na equação (1) os valores de b e De estão 

inversamente relacionados, por conseguinte, os parâmetros do Quadro 1 foram alterados de 

acordo com essa relação. De igual modo e porque a relação entre Cs e Cl é descrita por uma 

equação de 2º grau ( Cs = 1,12 + 7,20 Cl - 2,13 Cl2 ), os valores de b foram alterados de acordo 

com a variação de Cli. No Quadro 2 apresentamos qual o efeito da variação de ø no factor de 

turtuosidade e no coeficiente de difusão. Como se observa nas equações (1) e (2) a relação entre 

ø e De é mais do que proporcional, isto é quando ø varia entre 16,5% e 33% , o valor de De vem 

multiplicado 8 vezes. Atendendo, pois, à forma como De se encontra relacionado com o teor de 

água do solo, o parâmetro que efectivamente fizemos variar de forma sistemática foi o parâmetro 

ø em vez de De. Assim na análise de sensibilidade fizemos variar Cli, b e ø, multiplicando 

sistematicamente os valores iniciais destes parâmetros por 0,75, 1,25 e 1,5. O valor inicial de ø 

do solo 12 foi 22% , como se encontra indicado no Quadro 2, e a amplitude de variação de De 

utilizada na simulação é a que consta deste quadro. 

A amplitude de variação dos factores de multiplicação foi escolhida de acordo com os 

potenciais mátricos do solo. Como se verifica no Quadro 2 os valores extremos de ø, 

correspondem respectivamente aos potenciais mátricos - 3 bar (pF 3,5) e - 0,1 bar (pF 2), entre os 

quais se assumiu não haver alteração do comprimento radicular do milho. Com efeito Portas e 
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Taylor (1976) indicam que só observaram decréscimos progressivos do comprimento radicular 

do milho abaixo de - 6 bar. 

A hipótese do teor de água influenciar duma outra forma a difusão do K poderia surgir se o 

poder tampão do solo para o K (b) variasse. Uma vez que b = dCs/dCl, a alteração de ø poderia 

afectar a variação de Cs e Cl de forma diferente de tal modo que b se alterasse. Contudo, num 

ensaio deste tipo realizado por Kuchenbuch et al (1986) mostra que a variação de ø tem um 

efeito muito reduzido sobre b. 

 
Quadro 2 - Infuência do potencial mátrico no teor de água do solo,

 

no factor de 
turtuosidade e no coeficiente de difusão efectiva quando o teor inicial de água do solo 
(22%) foi multiplicado pelos factores 0,75, 1,25 e 1,5. 
__________________________________________________________________________________ 

 pF ø f De 

  %  10-7 cm2 s-1 
__________________________________________________________________________________ 

 3,5 16,5 0,091 0,41 

 2,9 22,0 0,178 1,10 

 2,5 27,5 0,265 2,40 

 2,0 33,0 0,365 3,19 
__________________________________________________________________________________ 

 

Pela análise dos resultados de simulação, apresentados na Fig. 1, podemos concluir que 

o parâmetro que conduz a uma maior variação da quantidade do K absorvido é a concentração 

inicial do K na solução do solo, seguido pelo teor de água e por último o poder tampão do solo 

para o K. Note-se, porém, que em condições naturais e durante o período de cultivo dum solo, 

Cli e ø são os factores mais susceptíveis de sofrer flutuações, enquanto b é o que tem maior 

tendência a manter-se constante. O efeito da variação de ø é superior aos outros parâmetros 

quando a humidade do solo é mais reduzida, diminuindo gradualmente o seu efeito à medida que 

ø aumenta. Isto acontece porque o factor de turtuosidade passa a sofrer menores acréscimos à 

medida que ø aumenta. A diminuição progressiva do teor de água do solo pode, ainda, em 

condições naturais, ter um efeito mais drástico se afectar a taxa de crescimento radicular do 

milho, passando este a ser um factor adicional na redução da absorção do K pelas plantas. Com 

efeito, Makay e Barber (1985) e Barber e Makay (1985) demonstraram, que nestas 

circunstâncias, é a taxa de crescimento radicular que passa a ter um efeito mais acentuado na 

absorção do K. A adubação potássica pode ter, no entanto, um efeito positivo nestas condições, 

aumentando o valor de Cli e originando uma maior absorção de K. Por exemplo no caso deste 

solo de Bragança se o valor de ø fosse de 16,5 % ao longo do ensaio (e desde que o crescimento 

radicular não fosse afectado) seria necessário elevar Cli para 0,730 µmol cm-3 para que a 
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quantidade do K calculado fosse o mesmo (isto é 7,10 mmol/vaso) o que corresponderia à 

aplicação de 240 kg de K por hectare na camada superficial do solo. Este efeito da adubação 

potássica foi referido por van der Paauw (1958), o qual mostrou que a resposta à adubação 

potássica do trigo, batata e gramíneas pratenses era mais acentuada nos anos em que a 

precipitação era menor. 

 

 
 

Fig.1 - Simulação da absorção do K pelas plantas quando se faz variar a concentração de K 
(Cli), o teor de água (ø) e o poder tampão do solo para o K (b), utilizando o modelo de 

Barber e Cushman. 
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