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Resumo 

Foi avaliado o efeito do uso de pó de rocha no desempenho agronômico 
de duas variedades de mandioca de mesa. O estudo foi conduzido na Embrapa 
Cerrados em Planaltina-DF. Foram testadas quatro fontes de potássio, 
e o fertilizante solúvel KCl, representando o tratamento convencional 
completo. O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso 
com três repetições. Aos doze meses após o plantio foram feitas avaliações 
agronômicas. Foi detectado que as médias da variedade Japonesinha sob 
adubação com todas as rochas avaliadas foram superiores às médias dos 
demais tratamentos, incluindo o tratamento da variedade com adubação 
convencional. Este fato demonstra que os efeitos das rochas silicáticas 
também dependem das características genéticas das plantas cultivadas.
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Introdução

Na região do Distrito Federal e Entorno, o cultivo de variedades de 
mandioca de mesa apresenta potencial de expansão, uma vez que o mercado 
consumidor é crescente, a rentabilidade é alta e os produtores têm tradição 
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com a produção de mandioca (Aguiar et al., 2005). Apesar dos solos nas 
condições de Cerrado apresentarem baixos índices de fertilidade natural e 
elevada acidez, tais características podem ser contornadas com o uso de 
corretivos e fertilizantes para o cultivo da mandioca, com maiores respostas à 
adubação com potássio (K), fósforo (P), nitrogênio (N) e zinco (Zn) (Fialho 
& Vieira, 2011). Por essa razão, a utilização de rochas silicáticas finamente 
moídas com teores expressivos de potássio pode ser uma alternativa 
para a produção de mandioca de mesa por serem fontes de nutrientes e 
condicionadoras de solo, beneficiando as características físico-químicas 
dos mesmos (Nascimento & Loureiro, 2004). O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito do uso de pó de rocha no desempenho agronômico de duas 
variedades de mandioca de mesa. 

Material e Métodos

O estudo foi conduzido na safra 2010/2011, nas imediações da 
Embrapa Cerrados em Planaltina-DF, em solo classificado como Latossolo 
Amarelo (pH = 5,8; P = 0,6 mg dm-3; K = 44 mg dm-3; Ca = 2,24 cmolc 
dm-3, Mg = 0,64 cmolc dm-3 e SB = 2,99 cmolc dm-3). Foram testadas duas 
variedades de mandioca de mesa (Japonesinha e Amarela Rio) e quatro fontes 
de potássio, as rochas Biotita Xisto, Fonolito e Termopotássio e o fertilizante 
solúvel KCl, representando o tratamento convencional completo (Tabela 1).

O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso com três 
repetições. Cada parcela foi constituída por cinco linhas com 12 plantas, 
em espaçamento de 1,20 x 0,80 m, sendo a área útil composta pelas 24 
plantas centrais. 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos empregados no trabalho.
Variedades Adubações
V1 Japonesinha A1 Biotita Xisto
V2 Amarela Rio A2 Fonolito

A3 Termopotassio
A4 Convencional

O tratamento convencional visou aplicar doses de adubação 
normalmente empregadas para a cultura da mandioca, de acordo com as 
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necessidades do solo (20 kg ha-1 de P2O5 e 40 kg ha-1 de K2O). Os tratamentos 
com rocha receberam uma dose de 80 kg ha-1 de K2O, equivalente à aplicação 
de 2 t ha-1 da rocha Biotita Xisto e 1 t ha-1 para o Fonolito e o Termopotássio. 
A adubação com P foi constante em todos os tratamentos, com a aplicação 
de 20 kg ha-1 de P2O5. Os adubos foram aplicados na linha de plantio e 
incorporados (Figura 1). 

Figura 1. Implantação do experimento. (a) aplicação das rochas teste; 
(b) aplicação de KCl.  

Aos doze meses após o plantio foram avaliadas a altura da primeira 
ramificação em metros (APR), altura da planta em metros (AP), produtividade 
de raízes em kg ha-1 (PR) e porcentagem de amido nas raízes por meio do 
método da balança hidrostática (AM). Os dados obtidos foram submetidos 
a análise de variância e ao teste de comparação de médias de Scott e Knott.

Resultados e Discussão

Os resultados revelaram que não houve variação entre os tratamentos 
para a altura da planta e que para os caracteres altura da primeira ramificação 
e teor de amido nas raízes, as diferenças detectadas foram de ordem genética, 
apenas em função do efeito variedade (Tabelas 2 e 3), uma vez que para 
todos os tratamentos a variedade Amarela Rio evidenciou altura da primeira 
ramificação e teor de amido superiores a variedade Japonesinha. 

Para a variável produtividade de raízes, foi detectado que as médias 
da variedade Japonesinha sob adubação com todas as rochas avaliadas 
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foram superiores às médias dos demais tratamentos (Figura 2), incluindo o 
tratamento da variedade com adubação convencional, apontando no sentido 
de um possível efeito positivo das rochas na produção dessa variedade (Tabela 
3). Em média a variedade Japonesinha revelou um ganho de produtividade 
de 5000 kg ha-1 sob adubação com rochas em relação aos demais tratamentos 
avaliados (Tabela 2). 

Tabela 2. Análise de variância dos caracteres altura da primeira 
ramificação em metros (APR), altura da planta em metros 
(AP), produtividade de raízes em kg ha-1 (PR) e porcentagem 
de amido nas raízes (AM) determinados em duas cultivares 
de mandioca de mesa avaliadas sob adubação convencional e 
com pó de rocha.

Fonte de variação GL
Quadrado médio

APR AP PR AM

QMtratamentos 7 0,16* 0,18 4577723* 17,93*

QMresíduo 14 0,003 0,009 4958276 0,44

CV (%) 10,90 6,56 12,96 2,53
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Tabela 3. Comparação de médias dos caracteres altura da primeira 
ramificação em metros (APR), produtividade de raízes em 
kg ha-1 (PR) e porcentagem de amido nas raízes (AM), 
determinados em duas cultivares de mandioca de mesa 
avaliadas sob adubação convencional e com pó de rocha.

Acessos
Caracteres

APR PR AM

A3V1 0.28 B* 20500 A 24.03 B

A1V1 0.25 B 20320 A 23.85 B

A3V2 0.67 A 14069 B 28.53 A

A2V1 0.22 B 19320 A 23.63 B

A4V1 0.25 B 17458 B 24.30 B

A2V2 0.67 A 15458 B 28.22 A

A4V2 0.63 A 16195 B 28.70 A

A1V2 0.73 A 14174 B 28.58 A

Média geral 0.46 17187 26.23
Amplitude# 0.51 6431 5.07

* Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si a 5% de significância pelo teste de 
separação de médias de Scott-Knott;

# diferença entre a maior e a menor média.
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Figura 2. Detalhe das variedades cultivadas e avaliação da produtividade.

Considerações Finais

Os resultados obtidos revelaram que a adubação potássica com 
rochas não influenciou a altura das plantas de mandioca, altura da primeira 
ramificação e teor de amido nas raízes. As avaliações indicaram uma resposta 
positiva quanto a produtividade de raízes da variedade Japonesinha sob 
adubação com rochas potássicas, justificando mais estudos sobre a influência 
da adubação com pó de rocha na produtividade e qualidade de raízes de 
mandioca de mesa e mostrando que é dependente das características das 
variedades.
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