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Resumo

Com o objetivo avaliar o desempenho do fonolito como fonte de 
potássio no manejo da adubação de soqueira de cana-de-açúcar, veiculado de 
forma mineral e organomineral, foi instalado um experimento em novembro 
de 2011 no município de Casa Branca - SP, em Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico textura média, com a variedade SP 801816, em 3º corte, colhida 
mecanicamente sem queima. O delineamento experimental utilizado foi o 
de blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos utilizados foram: 
T1-Controle; T2- Mineral Fonolito 8,5% dose 70 kg ha-1 de K2O; T3- Mineral 
Fonolito 8,5% dose 100 kg ha-1 de K2O; T4- Mineral Fonolito 8,5% dose 
130 kg ha-1 de K2O; T5- Mineral Fonolito 14% dose 100 kg ha-1 de K2O; 
T6- Mineral KCl 58% dose 100 kg ha-1 de K2O; T7- Organomineral KCl 
58% dose 100 kg ha-1 de K2O; T8- Organomineral Fonolito 8,5% dose 70 
kg ha-1 de K2O; T9- Organomineral Fonolito 8,5% dose 100 kg ha-1 de K2O; 
T8- Organomineral Fonolito 8,5% dose 130 kg ha-1 de K2O. Foram avaliados 
seguintes componentes: produtividade da soqueira, teores de potássio no 
solo e nas folhas. Observou-se que a produtividade e os teores de potássio 
no solo e nas folhas foram afetados significativamente pelos tratamentos. Os 
tratamentos que receberam potássio proporcionaram um aumento médio da 
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produtividade e da absorção de potássio em 21% e 59%, respectivamente, 
em relação ao controle. Para as três fontes de potássio, ambas veiculadas 
de forma mineral e na dose de 100 kg ha-1 de K2O (T3, T5 e T6) não houve 
diferença significativa em relação a variável produtividade. Para a forma 
de veiculação organomineral, considerando a dose 100 kg ha-1 de K2O, foi 
observada diferença significativa entre as fontes de potássio. A torta de 
filtro enriquecida com Fonolito 8,5% proporcionou um ganho produtivo de 
21% em relação à torta enriquecida com KCl. Para as três doses de potássio 
utilizando como fonte o fonolito 8,5% não foram observados incrementos 
significativos na produtividade com o aumento das doses (70, 100 e 130 
kg ha-1 de K2O), tanto na forma mineral quanto organomineral. Porém, a 
média geral das três doses veiculadas de forma organomineral (T8+T9+T10) 
proporcionaram um ganho produtivo médio de 15% em relação à forma 
mineral.

Palavras-chave: cana-soca; fontes de potássio; formas de veiculação.

Introdução

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas agroindustriais do 
Brasil. O sudeste, em especial o estado de São Paulo, responde por 54% 
da safra nacional (CONAB, 2013). Para movimentar a extensa e complexa 
e cadeia produtiva, formada por mais de 180 usinas de açúcar e álcool, e 
garantir a competitividade brasileira no setor sucroenergético, são necessários 
investimentos pesados em tecnologia e insumos. Somente considerando os 
elos da cadeia produtiva antes da fazenda, a indústria de insumos agrícolas 
movimentou em 2008 mais nove bilhões de dólares, sendo 24,4% dessa 
receita gerada apenas com a venda de fertilizantes (Neves et al., 2008). O 
potássio é o macronutriente mais extraído pela cana-de-açúcar que o acumula 
em grande quantidade, inclusive excessivamente como “consumo de luxo”, 
sem que haja toxidez pela presença excessiva (Rossetto et al., 2008). Oliveira 
(2008) estudou a extração de macronutrientes em 11 variedades de cana-
de-açúcar e encontrou os seguintes resultados em kg ha-1: 196 de N; 29 de 
P2O5 e 376 de K2O. De acordo com Malavolta (2006), a elevada demanda 
por potássio na cana-de-açúcar está relacionada com seu importante papel 
em funções bioquímicas e funcionais, tais como: translocação de açúcares; 
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abertura e fechamento dos estômatos; regulação osmótica; fixação do gás 
carbônico. Além disso, contribui com a qualidade da matéria prima, com o 
aumento do teor de sacarose no colmo e diminuição no teor de fibra. 

Os sais potássicos representam a principal fonte de K utilizada na 
agricultura mundial; porém, a produção deste insumo está restrita a poucos 
países como: Canadá, Rússia, Bielo-Rússia, Alemanha, Israel, Estados 
Unidos e Jordânia, que juntos respondem por mais de 85% da produção 
mundial. Tal fato obriga o Brasil a importar mais de 95% de todo o potássio 
utilizado. 

A Mineração Curimbaba, localizada na região de Poços de Caldas-
MG, dispõe de grandes reservas da rocha denominada fonolito, um potássio 
silicatado que apresenta, de acordo com Teixeira et al. (2011), a seguinte 
composição química em % (mm-1): 52,44% SiO2; 23,37% Al2O3; 9,06% 
K2O; 8,4% Na2O; 3,85% Fe2O3; 2,84% CaO; 0,61% TiO2; 0,13% MnO; 
0,10% P2O5. Em função da elevada demanda biológica da cultura da cana-
de-açúcar pelo potássio, aliado ao fato de ser um insumo adquirido em mais 
de 95% via importação, é de grande importância o estudo de fontes nacionais 
alternativas ao uso do cloreto de potássio como forma de reduzir tanto os 
custos quanto a dependência externa. Assim, objetivou-se com este trabalho 
avaliar o desempenho do fonolito como fonte de potássio em soqueira de 
cana-de-açúcar, veiculado de forma mineral e no enriquecimento da torta 
de filtro. 

Metodologia

O experimento foi instalado e conduzido no município de Casa 
Branca-SP, safra 2011/2012, em área de soqueira de cana-de-açúcar (3º 
corte), implantada com a variedade SP 801816 colhida mecanicamente 
e sem queima. O solo local foi classificado como Latossolo Vermelho-
Amarelo Distrófico (Embrapa, 1999) textura média. As características 
químicas, na camada de 0 a 20 cm, foram determinadas antes da instalação 
do ensaio e seguiram as metodologias descritas por Raij et al. (2001),  
cujos resultados foram: matéria orgânica, 16,5 g dm-3; pH (0,01 mol L-1  
CaCl2), 4,2; Fósforo(Resina), 15,7 mg dm-3; K, Ca, Mg, H+Al, CTC e SB, 0,6, 
17,  7, 21, 45,6 e 24 mmolc dm-3, respectivamente, e saturação por bases, 
54%. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente 
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casualizados com quatro repetições, totalizando 40 unidades experimentais. 
Cada parcela foi composta por cinco linhas de 10 m de comprimento 
e espaçadas 1,4 m, sendo considerada como área útil para colheita dos 
dados a três linhas centrais, excluída a bordadura de 2 m entre parcelas.   
Os tratamentos foram compostos por três fontes de potássio (KCl- 58%, 
Fonolito-8,5% e Rocha potássica 14% de K2O, respectivamente); três 
doses (70, 100 e 120 kg ha-1 de K2O) e duas formas de veiculação, mineral 
e organomineral (Tabela 1). 

Para a elaboração dos tratamentos, o projeto foi dividido em duas 
fases distintas: a primeira foi realizada no pátio de compostagem da Usina 
Ferrari, Pirassununga-SP, objetivando-se reproduzir o enriquecimento da 
torta de filtro em escala comercial. Para tanto, foram fixados os critérios 
quanto a utilização de torta in natura na cana soca (5.000 kg ha-1 de matéria 
original) e nitrogênio. Assim, para uma produtividade média esperada de 90 
t ha-1 de colmos, adotou-se a relação 1,3 kg de N t-1 de colmos, totalizando 
117 kg ha-1 de nitrogênio. 

No pátio de compostagem foi realizada a cubicagem e a estimativa 
da densidade da leira obtendo-se ao final, a relação de 1.254 kg torta m-1 
de leira (matéria seca = 50%). Com base neste valor foi calculado em 4 m 
o comprimento de leira necessário para atingir 5.000 kg ha-1 de torta. Para 
o calculo do enriquecimento da torta com as doses e fontes de potássio e 
o ajuste do nitrogênio, foram coletadas e enviadas para o laboratório de 
solos de FZEA/USP amostras de torta para a caracterização química, a qual 
apresentou os seguintes resultados em % da matéria seca: 1,92 de N; 2,62 
de P2O5 e 0,55 de K2O. 

Tabela 1. Tratamentos empregados na soqueira de cana-de-açúcar (3º corte)

Tratamentos Fontes de Potássio
N P2O5 K2O

kg ha-1

T1- Controle 120 65,5 0
T2- Mineral Fonolito 8,5% dose 70* 120 65,5 70
T3- Mineral Fonolito 8,5% dose 100 120 65,5 100
T4- Mineral Fonolito 8,5% dose 130 120 65,5 130
T5- Mineral Rocha potássica 14% dose 100 120 65,5 100
T6- Mineral KCL 58% dose 100 120 65,5 100
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T7- Organomineral KCL 58% dose 100 120 65,5 100
T8- Organomineral Fonolito 8,5% dose 70 120 65,5 70
T9- Organomineral Fonolito 8,5% dose 100 120 65,5 100
T10- Organomineral Fonolito 8,5% dose 130 120 65,5 130

*Doses em kg ha-1 de K2O

A partir desses resultados, calcularam-se as doses de K para o 
enriquecimento da torta. O ajuste do nitrogênio foi realizado como o 
Ajifer (7,5% N) na dose de 960 L ha-1. Para a aplicação dos produtos, a 
leira foi divida em quatro seguimentos de 4 m e separados por um espaço 
de 10 m entre eles como bordadura. Em cada seguimento foram aplicadas 
manualmente as doses calculadas de Ajifer, fonolito e KCl. Em seguida, os 
materiais foram homogeneizados utilizando-se um compostador mecânico 
Civemasa CRO 4,0. Antes da aplicação dos tratamentos no campo, foi 
retirada uma amostra composta de cada tratamento de torta enriquecida para 
a determinação do teor de umidade e correção dos valores a serem pesados 
e aplicados em cada tratamento. 

A segunda fase do experimento foi composta pela elaboração dos 
tratamentos minerais, feita de forma a manter as mesmas concentrações de 
nitrogênio e fósforo que foram aplicadas no campo via 5.000 kg de torta 
enriquecida, ou seja, 120 kg ha-1 de N e 65,5 kg ha-1 de P2O5. Para isso, foi 
utilizado como fonte de N o nitrato de amônio (31%N) e como fonte de 
P2O5 o MAP (11-52-00). Os tratamentos foram aplicados no campo no dia 
15/11/2011, em forma de um filete continuo de produto sobre a linha da 
cana-soca. Após o período de quatro meses (15/03/2013), foi realizada a 
coleta de cinco folhas (folha +3) em cada uma das três linhas de cana que 
compõe a área útil das parcelas. 

A coleta de solos foi realizada logo após a colheita da cana, sendo 
coletadas duas amostras (0-20cm) em cada uma das três linhas da área 
útil da parcela. As rotinas analíticas para a quantificação dos teores de 
macronutrientes no solo e nas folhas foram feitas de acordo com as 
recomendações descritas por Raij et al. (2001)  A colheita da cana ocorreu no 
dia 10/10/2012, doze meses após a aplicação dos tratamentos. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância utilizando-se o Programa SAS-9.2 
e nível de significância de 5% de probabilidade pelo teste F. 
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Para a comparação entre as médias das variáveis dependentes 
(produtividade, teores de potássio no solo e nas folhas) foi utilizado o teste 
Tukey e contrastes ortogonais para grupos de tratamentos de mesma natureza, 
também adotando o nível de significância de 5% de probabilidade pelo teste F. 

Discussão dos Resultados

Os resultados da análise de variância para tratamentos, o comparativo 
das médias dos tratamentos e os contrastes entre médias de grupos de 
tratamentos de interesse para as variáveis produtividade, teores de potássio 
no solo e nas folhas da soqueira de cana-de-açúcar (3º corte) em função dos 
tratamentos são apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2. Análise de variância e classificação das médias das variáveis: 
produtividade, teores de potássio no solo e nas folhas da 
soqueira de cana-de-açúcar 3º corte em função dos tratamentos.

Fontes de Variação
Produtividade K-solo K-folha

P-valor
Blocos 0,0061** 0,0135** 0,0329*

Tratamentos 0,0001** 0,0206* 0,0001**

Fontes de Variação Produtividade K-solo K-folha
Tratamentos TCH mmolc dm-3 mg kg-1

T1 55,7c 1,03b 12,72d

T2  59,7bc  1,23ab 16,79c

T3   64,2abc 1,10b  18,22bc

T4   67,1abc 1,00b  18,34bc

T5   67,7abc 1,15b   19,72abc

T6   66,1abc 1,40a   19,97abc

T7   61,5abc  1,20ab  21,47ab

T8   67,8abc 1,08b  21,72ab

T9  74,4ab 1,03b    22,72a

T10 77,8a  1,18ab    22,97a

DMS 16,70 0,25 3,70
CV(%) 10,35 9,00 7,81

* e ** significativo a 1 e 5%, respectivamente pelo teste F
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Tabela 3.  Contrastes entre médias de grupos de tratamentos de interesse 
para as variáveis produtividade, teores de potássio no solo e 
nas folhas da soqueira de cana-de-açúcar (3º corte) em função 
dos tratamentos

Contrates
Produtividade K-solo K-folha

P-valor
Y1: Controle vs Demais tratamentos 0,0035** 0,1945ns 0,0001**

Y2: Dose 100 Mineral: T3, T5 e T6 0,7766ns 0,0134* 0,0010**

Y3: Dose 100 Organomineral: T7 vs T9 0,0138* 0,0940ns 0,1747ns

Y4: T2+T3+T4 vs T8+T9+T10 0,0020** 0,6710ns 0,0001**

Y5: T2 T3 T4 - Efeito grau 1 0,1427ns 0,2257ns 0,2122ns

Y6: T2 T3 T4 - Efeito grau 2 0,8507ns 0,6710ns 0,5511ns

Y7: T8 T9 T10 - Efeito grau1 0,0508ns 0,8061ns 0,2555ns

Y8: T8 T9 T10 - Efeito grau 2 0,7123ns 0,6710ns 0,0168*

* e ** significativo a 1 e 5%, respectivamente pelo teste F. Médias seguidas por uma mesma letra não 
diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Tukey

De acordo com os resultados obtidos houve resposta significativa para 
os tratamentos em relação as variáveis produtividade, teores de potássio 
no solo e nas folhas em função dos tratamentos (Tabela 2). Analisando as 
variáveis a partir de grupos de tratamentos de interesse, verificou-se que a 
produtividade média da soqueira aumentou significativamente (p=0,0035) 
com a utilização de potássio independente da dose, fonte e da forma de 
veiculação (Tabela 3, contraste Y1). Quando se comparou a produtividade 
média geral dos tratamentos que receberam potássio (T2+...+T10), observou-
se um ganho de 21% em relação ao controle (Fig. 1a). 
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Figura 1.   (a) Produtividade média, (b) Teor de potássio residual no solo, 
(c) Teor de potássio nas folhas da soqueira de cana-de-açúcar 
(3º corte) em função dos tratamentos que receberam ou não 
potássio
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Em relação aos teores residuais de potássio no solo não houve 
diferença significativa (p=0,1945) entre o controle e os demais tratamentos 
(Fig. 1b). Porém, ocorreu diferença (p=0,001) nos teores foliares (Fig. 1c), 
sendo em média 59% maior nos tratamentos que forneceram potássio. Tanto 
os resultados de produtividade quando os de absorção de potássio pelas folhas 
são esperados em função do importante papel metabólico e das grandes 
quantidades extraídas pela cana-de-açúcar desse elemento. Em relação às 
fontes de potássio, ambas veiculadas de forma mineral e na dose de 100 
kg ha-1 de K2O (Tabela 3, contraste Y2), não houve diferença significativa 
(p=0,7766) em relação à produtividade (Fig. 2a). 
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Figura 2. (a) Produtividade média, (b) Teor de potássio residual no 
solo, (c) Teor de potássio nas folhas da soqueira de cana-de-
açúcar (3º corte) em função das diferentes fontes de potássio, 
veiculadas de forma mineral na dose de 100 kg ha-1 de K2O

Barão et al. (2010) estudaram os efeitos de duas fontes de potássio 
(KCl 58% de K2O e o Fonolito 11% de K2O)  e quatro doses (0, 20, 40 e 80 
kg ha-1 de K2O) sobre os componentes da produção da soja e concluíram 
que os tratamentos não foram influenciados pela fonte de dose de potássio 
utilizadas. Com respeito aos teores de potássio no solo, houve diferença 
significativa em função das fontes (p=0,0134). O T6 apresentou maior valor 
residual (1,4 mmolc dm-3 de solo) em relação ao T3 e T5 que não diferiram 
entre si (Fig. 2b). Todavia, ambos encontram-se dentro da mesma faixa de 
interpretação sugerida por Raij et al. (1996), ou seja, baixo e com valares 
entre 0,8 e 1,5 mmolc dm-3. 

Os teores foliares também apresentaram diferença significativa 
(p=0,0010) em função das fontes, sendo o maior valor observado para o 
tratamento T6 (22,72 g kg-1 de folha), enquanto que para os tratamentos 
T3 e T5, os valores não diferiram entre si (Fig. 2c). Em ambos os casos, os 
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teores encontram-se dentro da faixa considerada adequada por Malavolta 
et al.(1997) para a cana- soca (13 a 15 g kg-1 de folha). 

Para a forma de veiculação organomineral na dose 100 kg ha-1 de K2O 
(Tabela 3, contraste Y3) foi observada diferença significativa (P=0,0138) 
entre as fontes de potássio. A torta de filtro enriquecida com Fonolito 
8,5% (T9) proporcionou ganho produtivo cerca de 20% maior que a torta 
enriquecida com KCl 58% (T7) (Fig. 3a). Esse fato pode ser estar relacionado 
à menor solubilidade do fonolito o que pode ter reduzido às perdas K+ por 
lavagem da leira pela água da chuva ao longo do processo de compostagem. 
Não houve diferença significativa entre os teores de potássio nas folhas 
(p=0,1747) e no solo (p=0,0940) (Figs. 3b e 3c).

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

T7 T9

m
m

ol
c
d
m

-3
d
e 

so
lo

s

0

5

10

15

20

25

T7 T9

g
 k

g
-1

d
e 

fo
lh

a

a) b) c)
40

45

50

55

60

65

70

75

80

T7 T9

T
C
H

Figura 3. (a) Produtividade média, (b) Teor de potássio residual no solo, 
(c) Teor de potássio nas folhas da soqueira de cana-de-açúcar 
em função das diferentes fontes de potássio, veiculadas de 
forma organomineral na dose de 100 kg ha-1 de K2O.

Com relação às doses de potássio usando como fonte fonolito 8,5% 
(Tabela 3, contraste Y5, Y6, Y7 e Y8), não foram observados incrementos 
significativos na produtividade com o aumento das doses, tanto na forma 
mineral quanto organomineral. Porém, houve diferença significativa quando 
se contrastou a produtividade média geral das três doses veiculadas de forma 
mineral (T2+T3+T4) com a média geral das três doses veiculadas de forma 
organomineral (T8+T9+T10), tendo esta última proporcionado um aumento 
de 15% em relação a forma mineral (Fig. 4a). Essa resposta está relacionada 
aos benefícios proporcionados pela elevada matéria orgânica na composição 
da torta enriquecida com fonolito. 

Segundo Luz et al. (2011), os fertilizantes orgânicos e/ou 
organominerais apresentam os nutrientes nitrogênio, fósforo e enxofre 
associados a compostos orgânicos, o que lhes confere solubilidade gradual. 
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Tal fato permite que esses elementos sejam liberados gradualmente ao 
longo do tempo, no início com menor disponibilidade, a qual aumenta ao 
longo do desenvolvimento da planta, permitindo maior eficiência de uso 
dos nutrientes. 

Além disso, a elevada capacidade de troca catiônica da torta pode 
ter contribuído com a retenção de íons K+ solubilizados, liberando-os 
gradativamente no decorrer do desenvolvimento da cultura. Esses resultados 
refletiram significativamente no acúmulo de potássio pelas folhas (p=0,0001), 
sendo maior para os tratamentos veiculados de forma organomineral (Fig. 
4c). Para os teores residuais de potássio no solo, não houve diferença 
significativa (p=0,6710), entre os dois grupos de tratamentos (Fig. 4b).
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Figura 4. (a) Produtividade média, (b) Teor de potássio residual no solo, 
(c) Teor de potássio nas folhas da soqueira de cana-de-açúcar 
em função das doses e forma de veiculação do potássio. 

Conclusões

Os resultados do experimento permitem concluir que o fonoito e a 
rocha potássica veiculadas de forma mineral na dose de 100 kg ha-1 de K2O, 
apresentam potencial como fonte de potássio para a cultura da cana-de-açúcar 
com desempenho similar ao cloreto de potássio.

Não houve diferença significativa na produtividade da cana-de-açúcar 
soca nas três doses testadas de K2O ha-1 utilizando como fonte o fonolito; no 
entanto, a média geral para as mesmas veiculadas de forma organomineral 
foi superior à forma mineral, mostrando o potencial desta fonte e forma de 
aplicação na nutrição da cana-de-açúcar.

O fonolito mostrou ser uma fonte de potássio tecnicamente viável 
para a produção de composto organomineral.
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