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O potássio é um nutriente com forte atuação nos processos metabólicos da 

cana-de-açúcar, constituindo o elemento extraído em maiores quantidades pela 
cultura. Entre as principais fontes de K2O utilizadas está o cloreto de potássio, 
cuja importação pelo Brasil na safra 2012 atingiu 92,4%. Desta forma o estudo 

de fontes alternativas de potássio constitui importante ferramenta, tanto para o 
esclarecimento de novas formas de manejo, quanto para a redução da 

dependência externa. Neste contexto o Fonolito, um silicato natural proveniente 
de rochas vulcânicas localizadas no Planalto de Poços de Caldas-MG, rico em 
silício, sódio e potássio, tem potencial como fonte alternativa de potássio. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do 
fonolíto como fonte de potássio no manejo da adubação de soqueira de cana-

de-açúcar, veiculado de forma mineral e orgânica através do enriquecimento de 
torta de filtro. Para tanto, foi instalado um experimento, na Usina Ferrari (Casa 
Branca SP) em novembro/2011, 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 inteiramente casualizados com 10 tratamentos, 4 repetições, perfazendo 
um total de 40 parcelas experimentais. Os tratamentos foram: T1: Controle sem 
K, T2: Mineral Fonolito 8%, K2O =70 kg.ha-1; T3: Mineral Fonolito 8% K2O =100 

kg.ha-1; T4: Mineral Fonolito 8% K2O =130 kg.ha-1
; T5: Mineral Fonolito 14% 

K2O =100 kg.ha-1; T6: Mineral KCl K2O =100 kg.ha-1; T7: Torta enriquecida KCl 

K2O = 100 kg.ha-1; T8: Torta enriquecida Fonolito 8% K2O = 70 kg.ha-1; T9:Torta 
enriquecida Fonolito 8% K2O = 100 kg.ha-1; T10: Torta enriquecida Fonolito 8% 
K2O = 130 kg.ha-1. Todos os tratamentos receberam 100 kg N.ha-1, através do 

nitrato de amônio e MAP para os minerais e Ajifer 7,5%N para os 
organominerais, bem como aplicaram 65,5 kg P2O5.ha-1, oriundo da torta de 

filtro nos organominerais e do MAP nos minerais. Após a colheita em outubro 
de 2012, os tratamentos apresentaram resultados interessantes, com aumento 
da produção de colmos (t.ha-1) em consonância com o aumento das doses de 

potássio (fonolito) tanto para os tratamentos minerais quanto para os 
organominerais, tendo este último, média geral superior. O mesmo verificou-se 

em relação ao KCl que mostrou melhor desempenho quando veiculado com a 
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torta enriquecida. Para a dosagem de 100 kg K2O.ha-1 aplicado via torta (T7 e 

T9), a fonte fonolíto (T9)  proporcionou produção de cana equivalente a do KCl 
(T7). Entre as fontes minerais exclusivas, os resultados foram semelhantes 

entre o Fonolito 8 (T3) e 14 (T5) e também com relação ao  o KCl (T6). 


