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RESUMO (TESTE DE DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA COM KCL NA 

CULTURA DA MANDIOCA) – O Brasil é quinto maior produtor de mandioca do mundo, e por ser uma cultura 

importante para o país, a produção da mandioca deve ser feita de forma adequada, sendo a adubação crucial para 

um bom desenvolvimento. Sendo assim, objetivou-se avaliar a adubação de cobertura com KCl em diferentes 

doses, e sua interação com peso e concentração de amido nas raízes. Após o experimento, notou-se que o KCl não 

apresentou alterações no peso das raízes, já para o teor de amido, os resultados foram promissores, mostrando que 

o uso do KCl é algo a se levar em consideração.   
 

Palavras chave: Desenvolvimento, Fertilizante, Manejo, Potássio, Produtividade. 

 

ABSTRACT (TEST OF DIFFERENT DOSES OF COVER FERTILIZATION WITH KCL IN CASSAVA 

CULTURE) – Brazil is the fifth-largest producer of cassava in the world, as a crop of great importance for the 

country, and the main factor that should be taken is fertilization. Therefore, the objective was to carry out such 

action by varying the doses of KCl, to observe its interaction with weight and starch concentration in plant roots. 

After the experiment, it was noted that KCl did not show significant changes in root weight, as for the starch 

content, the results were promising. This show that the use of KCl for this purpose is something to be considered. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados atuais, o Brasil é 

hoje o quinto maior produtor de mandioca 

do mundo, cuja a maior parte de sua 

produção é destinada para alimentação 

humana, o país que vem liderando a maior 

produção da cultura no mundo é a Nigéria, 

sendo também um dos maiores 

consumidores. A mandioca é cultivada hoje 

também em mais de oitenta países em vários 

continentes, o Brasil participa com uma 

produtividade de 18,92 milhões de 

toneladas anuais, sendo estas colhidas numa 

área de até 1,26 milhão de hectares segundo 

dados mais recentes do IBGE 

(LOURENÇO, 2021). 

Sendo a mandioca usado em sua 

maior parte em nossa alimentação, diversos 

produtos foram sendo desenvolvidos, 

podendo ela ser consumida na forma de 

raízes frescas, ou em seus derivados, como 

amido, farinha de raspas e álcool. Na 

indústria ela pode ser usada como 

pastifícios, panificação, embutidos cárneos, 

usar para engomagem de tecidos, de 

adesivos, em produtos farmacêuticos entres 

outros (GRIPP, 2018). 

Por ser uma cultura muito útil, a 

produção da mandioca se torna algo 

essencial na indústria, sendo necessário 

realizar seu plantio e manejo de forma 

adequada, a fim de resultar em plantas 

comercialmente aceitáveis, apresentando 

assim boas características físicas e 

nutricionais. Para que isso seja possível, é 

preciso fazer um manejo correto de diversos 

fatores, como irrigação, adubação, controle 

fitossanitário, etc. (LORENZI, 2003). 

Na cultura da mandioca, a adubação 

é uma prática muito importante, pois a 

planta necessita de absorver uma grande 

quantidade de nutrientes do solo, ao passo 

que ao mesmo tempo exporta todos eles 

(BEZERRA, MATTOS, 2003).  

E pelo fato de a mandioca ser 

bastante rústica, ela pode ser cultivada em 

vários tipos de solos, até em solos que sejam 

levemente ácidos. No entanto, quando se 

faz correção de solo, há uma resposta 

positiva quanto a produtividade desta 

cultura. Usualmente se vem utilizando uma 

boa adubação de base, porém, a adubação 

de cobertura com cloreto de potássio (KCL) 

está sendo bastante empregada pelos 

produtores, trazendo assim bons resultados 

na produtividade, e aumentando a 

concentração de amido nas raízes (ALVES, 

JÚNIOR, 2014). 

Seguindo isso, o presente trabalho 

objetivou realizar testes com relação ao uso 

do KCL em adubação de cobertura na 

cultura da mandioca em doses variadas, a 

fim de observar quais os benefícios que tal 
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pratica trará a cultura, assim como qual a 

melhor dose a ser adotada, de maneira que 

ofereça resultados economicamente viáveis 

ao produtor. 

Este processo será feito levando em 

conta que a adubação de cobertura com 

KCL possibilitará um fornecimento do 

adubo de forma parcelada, garantindo dessa 

forma uma perca mínima do nutriente, 

suprindo a cultura nos momentos de maior 

necessidade. Isso ajudará a gerar bons 

resultados no desenvolvimento da lavoura e 

na concentração de amido nas raízes, sendo 

a concentração de amido o fator que mais 

influência no preço das mandiocas 

destinadas para a indústria.  

 

2. CONTEÚDO 

 

2.1. Material e métodos 

O experimento foi iniciado no dia 2 de 

dezembro de 2020, sendo realizado na 

fazenda São João Del Rei da cidade de 

Ubirajara - SP localizada nas coordenadas 

Latitude 22º29’45’’S e Longitude 

49º40’23’’W. 

A área de experimento tinha sido usada 

como pastagem anteriormente, dessa forma, 

antes de se iniciar o plantio, foi feita uma 

análise de solo a 00-25 cm (Tabela 1), e 

logo em seguida realizou-se o preparo do 

solo com uma aragem pesada com o auxílio 

de um arado de aiveca, sendo feita uma 

calagem de acordo com a análise de solo da 

área. 

Tabela 1. Análise do solo da Fazenda São 

João Del Rei. 

pH 

CaCl2 

4,1 

SMP 

6,23 

MO (g/dm-3) 8,8 

 

P (mg/dm-3) 5,7 
 

 

mmolc/dm-3 

K 0,55 
 

Ca 5,5 
 

Mg 2,2 
 

Al 3,32 
 

H+Al 33,1 
 

SB 7,25 
 

T 10,57 
 

CTC 40,35 
 

V% 18 
 

m% 31 
 

Ca/T 11 
 

Mg/T 5 
 

K/T 1 
 

H+Mg/T 82 
 

Ca+Mg/T 17 
 

Ca/Mg 2,5 
 

Ca/K 8,2 
 

Mg/K 4 
 

Ca+Mg/T 12,2 
 

g/Kg-Textura média 
 

 

Para a necessidade de calagem, foi-

se calculada a quantidade de calcário 

necessário a fim de se alcançar uma 

saturação de bases (V%) igual a 50%, sendo 

a ideal para a cultura, devido a atual ser de 
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18%, e o PRNT usado foi de 85, tal cálculo 

resultou em uma quantidade de 1,75 t/ha de 

calcário, mas utilizou-se um total de 2 t/ha, 

a fórmula usada é mostrada a seguir. 

 

𝑁𝐶 = 𝑇 × (
𝑉2 − 𝑉1

𝑃𝑅𝑁𝑇 − 10
) 

 

NC – Necessidade de calagem; 

T – Capacidade de troca de cátions; 

V2 – Saturação de bases ideal; 

V1 – Saturação de bases atual 

PRNT - Poder relativo de neutralização 

total do calcário a ser aplicado. 

 

O tipo de calcário usado foi o do tipo 

calcítico, isso devido a relação 

cálcio/magnésio ter sido igual a 2,5. 

No experimento foram utilizadas 

varetas de bambu para assim demarcar a 

area a ser usada para os testes, e KCL foi 

pesado por meio de uma balança. 

O experimento foi realizado 

utilizando o DIC (Delineamento 

Inteiramente Casualizado) com 5 testes, 

cada um com uma dose variada de KCl, 

sendo T1 (140 kg ha-1), T2 (120 kg ha-1), T3 

(100 kg ha-1), T4 (80 kg ha-1) e T5 

(Testemunha), sendo feitas quatro 

repetições para cada um deles, cada teste 

teve uma área de 10,8 m2 por repetição. O 

croqui demonstrando a distribuição dos 

testes é mostrado na figura 1. 

 

Figura 1. Croqui da area experimental 

realizado na Fazenda São João Del Rei, sendo 

T1 (140 kg ha-1), T2 (120 kg ha-1), T3 (100 

kg ha-1), T4 (80 kg ha-1) e T5 (Testemunha). 

 

Após a colheita das plantas, as raízes 

foram separadas sendo identificadas 

segundo o tratamento e repetição, cada uma 

foi pesada em uma balança hidrostática e 

depois retirado o teor de amido. Esta 

extração do teor de amido é feita por se 

retirar a “renda” para cada 5 quilos de 

raízes, isso é feito por realizar uma imersão 

das raízes em água, sendo uma prática 

frequente na indústria, além de ser a 

variável na qual se leva em consideração 

para se obter o preço das raízes.  

Os dados foram colocados em 

tabelas por meio do programa Excel a fim 

de se realizar as análises estatísticas de 

forma a comparar quais os tratamentos e 

repetições obtiveram os melhores 

resultados. 



VIDOTTI, et al.: 
Testes de diferentes doses de adubação de cobertura com KCl na cultura de mandioca. 

 

 
Re. C. A., v. 40, n.1, dez., 2021. 5 

 

 

Foi feita a análise estatística para 

verificação de diferenças significativas 

entre os testes realizados, para isso usou-se 

o teste de Tukey, com variância de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se por meio da análise solo que 

os níveis de K estão muito baixos, sendo 

necessário sua correção, uma vez que tal 

nutriente é muito importante para os 

crescimentos das plantas. Dessa forma, os 

resultados dos testes poderão ser bem 

notados, pois, segundo Rós, Hirata e Narita 

(2013), a resposta da mandioca pela 

adubação irá depender das condições do 

solo. Em solos com fertilidade média a alta, 

geralmente, a planta não irá responder à 

adubação, já em solos com baixa fertilidade, 

ocorrerá um incremento da produtividade 

ao se fazer o uso de fertilizantes. 

Os resultados coletados do experimento, 

sendo eles o peso das raízes e o teor de 

amido a cada 5 kg de raízes de mandioca 

foram colocados em tabelas e assim 

retirados as suas médias, e os resultados 

relacionados ao teste de Tukey, sendo assim 

feitos os gráficos 1 e 2. 

Notou-se que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos em 

relação a variável peso de raízes, ao nível 

5% de probabilidade, mostrando que as 

doses KCl não alteram tal característica da 

planta, por ser uma análise de um ano estes 

resultados vêm a apresentar tais valores, 

mas ao longo do tempo poderá resultar em 

dados mais significativos. 

 

 

Gonçalves (2008) em seu trabalho 

sobre o uso de diferentes fontes e doses de 

K de maneira a se observar a produtividade 

e a qualidade da mandioca de mesa, notou 

que, ao se utilizar o KCl como fonte de K, 

ocorreu que não houve diferença 

significativa ao nível de 5%, sendo apenas 

observado um incremento de 12% da 

produtividade, quando se utilizou da fonte 

K2SO4 em seu experimento. 

Souza (2016) também notou o 

mesmo ao se fazer testes com diferentes 

fontes de K e fósforo, a fim de analisar o 

desempenho agronômico da mandioca, 

destacando que não houve um incremento 

da produtividade das raízes pela adubação 

potássica por meio do KCl. 

29,55 a 29,10 a 29,87 a 27,53 a
23,26 a

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00
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Peso Das Raizes (Kg ha-1)

Gráfico 1 – Comparação entre as médias dos 

tratamentos referentes ao peso das raízes. 
 

Gráfico 2 – Comparação entre as médias dos tratamentos 

referentes ao teor de amido das raízes. 
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A variável teor de amido das raízes 

de mandioca resultou em dados com 

diferenças significativas entre eles ao nível 

de 5%, dessa forma, realizou-se o teste de 

Tukey a fim de constatar tal diferença entre 

as doses. 

Observou-se que os tratamentos que 

obtiveram ganhos elevados em relação ao 

teor de amido, foram os tratamentos T1, que 

foram usados 140 kg ha-1 de KCl, que 

resultou em uma quantidade de 681,25 g de 

amido para cada 5 kg de raízes, e o T2, que 

foram usados 120 kg ha-1 de KCl, que 

resultou em 678,75 g de amido para cada 5 

kg de raízes.  

Os tratamentos T3 e T4, mesmo 

apresentando a mesma letra que os 

anteriores os classificando como 

semelhantes, eles também foram iguais a 

testemunha, a qual não obteve bons 

resultados de teor de amido, fazendo com 

que esses dois tratamentos possam ser 

classificados como tendo um teor de amido 

médio. Isso também mostra que, ao passo 

que a dose de KCl vem a diminuir, o teor de 

amido contido nas raízes de mandioca 

também tende a fazer o mesmo. 

A testemunha não obteve bons 

resultados, resultando em apenas 627,50 g 

de amido a cada 5 kg de raízes, isso é muito 

baixo em comparação com os outros 

tratamentos, sendo assim, o uso do KCl nas 

plantas com o objetivo de se obter ganhos 

para tal característica é notável. 

Segundo Meurer (2006), isso ocorre 

pelo fato de a mandioca ser muito exigente 

em K, sendo ele o nutriente mais extraído 

pela cultura. O ion K+ é o cátion que é 

encontrado em abundancia nos tecidos da 

planta, não estando em suas estruturas ou 

moléculas orgânicas, ele é encontrado como 

cátion livre, usado apenas para ativar 

enzimas. 

Isso explica por que as plantas 

usadas no experimento apresentaram uma 

queda de seu teor de amido a partir do 

momento que a dose de KCl veio a 

diminuir, chegando a valores baixos na 

testemunha, na qual não se fez o uso do 

fertilizante. 

O potássio tambem é essencial por 

ajudar na translocação dos carboidratos que 

são produzidos nas folhas da mandioca, na 

qual são acumulados nas raízes 

681,25 a 678,75 a

658,75 ab 661,25 ab

627,5 b

600

620

640

660

680

700

T1 T2 T3 T4 T5

Teor de Amido a Cada 5 kg de 

Raízes (g)

Gráfico 2 – Comparação entre as médias 

 dos tratamentos referentes ao teor de amido 

das raízes. 

 

Gráfico 2 – Comparação entre as médias 

dos tratamentos referentes ao teor de amido 

das raízes. 
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posteriormente. Em determinadas regiões, 

ele é considerado um elemento primordial. 

Sendo assim, a disponibilidade de potássio 

está altamente ligada as alterações das 

concentrações de amido nas raízes da 

mandioca (MATTOS et al., 2006). 

 

4. CONCLUSÃO 

O uso do KCl em cobertura na cultura da 

mandioca com o objetivo de se obter plantas 

com um peso radicular elevado, não trouxe 

resultados significativos ao passo que a 

dose do fertilizante veio a variar entre 140 

kg ha-1, 120 kg ha-1, 100 kg ha-1 e 80 kg ha-

1. Ambos os tratamentos, incluindo a 

testemunha, não apresentaram diferença 

entre eles, dispensando assim o uso de tal 

método para esse objetivo. 

Já em relação ao teor de amido nas raízes, o 

KCl trouxe resultados satisfatórios, pois 

resultou em raízes com uma maior 

concentração deste. Pelo fato de tal 

característica estar ligada a planta necessitar 

de grandes quantidades de K, o uso do KCl 

em cobertura na dose de 140 kg ha-1 ou 120 

kg ha-1 se tornaram significativas, gerando 

bons resultados de teor de amido.  
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