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Resumo: A mandioca exporta praticamente todos os nutrientes absorvidos, as 

raízes tuberosas são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, 

bem como para a alimentação humana e animal; a parte aérea (manivas e folhas), 

para novos plantios, alimentação humana e animal. Em função disto, a adubação da 

mandioca prevê a reposição dos principais nutrientes extraídos pela cultura, como 

cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo e potássio. Quando cultivada em solos com 

fertilidade média a alta, geralmente, há pouca ou nenhuma resposta à adubação, ao 

                                                           
1 Trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa de Fitotecnia da UNIFIMES e financiado com 

recursos da UNIFIMES 

2 Bióloga, mestre em Produção Vegetal pela Universidade de Rio Verde – UniRV, e-mail: 
paulacileia@hotmail.com 

3 Professores do Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), Rua 22, s/nº - Setor Aeroporto – Cx. P. 

104 – Mineiros/GO – CEP 75830-000. fitotecniaunifimes@gmail.com 

mailto:fitotecniaunifimes@gmail.com


2 
 

passo que, em solos com baixa fertilidade, a cultura apresenta incremento de 

produtividade, quando há o uso de fertilizantes. Nos solos de Cerrados, as maiores 

respostas da mandioca à adubação têm sido conseguidas com a aplicação de 

fósforo, potássio, nitrogênio e zinco. A resposta da mandioca à adubação depende 

das condições do solo. Nos trabalhos analisados, a maior produção de raízes estava 

ligada a adubação fosfatada.  

Palavras - chave: Adubação. Nutrição de plantas. Produção. 

 

Introdução 

 A cultura da mandioca extrai grande quantidade de nutrientes do solo e, em 

função disto, a presença de nutrientes, em quantidades adequadas, favorece o 

aumento na produtividade (RÓS et al., 2013). Inoue et al. (2010) acrescentam que a 

mandioca é uma planta de reprodução vegetativa, feita através de seus caules, 

denominadas de manivas. Vários fatores interferem na qualidade da maniva, como: 

variedade, cultivar, idade, sanidade, maturidade, número de nós e espessura do 

caule. Sendo esses fatores que implicam em uma necessidade de seleção de caules 

que fornecerão o material para um novo plantio.  

 A mandioca exporta praticamente todos os nutrientes absorvidos, as raízes 

tuberosas são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, bem 

como para a alimentação humana e animal; a parte aérea (manivas e folhas), para 

novos plantios, alimentação humana e animal (MATTOS; BEZERRA, 2003). O valor 

nutricional da parte aérea da mandioca apresenta uma grande variação em função 

de uma série de fatores como a variedade, classes de solo, condições climáticas 

(especialmente precipitação), idade da planta, época de corte, proporção de folhas e 

hastes e altura da colheita do material (FIALHO; VIEIRA, 2011). Diante disto este 

trabalho se propôs a fazer uma revisão bibliografia sobre os aspectos mais 

importantes das exigências nutricionais da cultura da mandioca (Manihot esculenta). 

 

Metodologia 

 A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão de literatura ou bibliográfica 
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consultando publicações recentes sobre a cultura da mandioca como livros, periódicos, 

artigos científicos entre outros. A revisão de literatura ou revisão bibliográfica teria 

então dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a 

análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do 

referencial teórico da pesquisa (GIL, 2008). 

 

Resultados e Discussão 

  

 A adubação da mandioca prevê a reposição dos principais nutrientes 

extraídos pela cultura, como cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo e potássio. Nos 

solos de Cerrados, as maiores respostas da mandioca à adubação têm sido 

conseguidas com a aplicação de fósforo, potássio, nitrogênio e zinco (FIALHO; 

VIEIRA, 2011).  

 A resposta da mandioca à adubação depende das condições do solo. Quando 

cultivada em solos com fertilidade média a alta, geralmente, há pouca ou nenhuma 

resposta à adubação, ao passo que, em solos com baixa fertilidade, a cultura 

apresenta incremento de produtividade, quando há o uso de fertilizantes (RÓS et al., 

2013).  

 Embora a mandioca seja uma planta rústica e adaptada a solos de baixa 

fertilidade apresenta respostas significativas ao uso de adubos, com aumentos 

expressivos de produtividade. Dois são os motivos: primeiro, porque exporta do solo 

grandes quantidades de nutrientes (para uma produção de 25 toneladas de raízes e 

parte aérea de mandioca por hectare, são extraídos 123 kg de N, 27 kg de P, 146 kg 

de K, 46 kg de Ca e 20 kg de Mg), pela ordem de exigência da planta: potássio, 

cálcio, nitrogênio, fósforo e magnésio; e segundo, porque grande parte da produção 

é exportada da área na forma de raízes, ramas para novos plantios e, em alguns 

casos, a parte aérea, usada na alimentação animal, resultando em pouco resíduo 

orgânico para ser incorporado ao solo e, consequentemente, em baixa reciclagem 

de nutrientes (FIALHO; VIEIRA, 2011).  

 O cálcio e o magnésio são adicionados em quantidade suficiente com o 

calcário. Quanto ao nitrogênio, a mandioca tem apresentado respostas pequenas à 
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sua aplicação, em solos com baixos teores de matéria orgânica, embora ele seja o 

segundo nutriente absorvido em maior quantidade pela planta o que pode estar 

relacionado à presença de bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico (SOUZA; 

FIALHO, 2003).  

 A adubação nitrogenada é feita com 20 kg ha-1 de N, aplicados em cobertura 

ao lado da planta, entre 30 e 60 dias após a brotação, com ureia (45 kg ha-1) ou 

sulfato de amônio (100 kg ha-1), quando o solo estiver úmido. Em solos já adubados 

com adubos químicos ou orgânicos é necessário cautela, pois o excesso de 

nitrogênio contribui para o desenvolvimento vigoroso da parte aérea da mandioca, 

em detrimento da raiz. A adubação de cobertura com nitrogênio  

será recomendada apenas em casos de amarelecimento das folhas no início do 

crescimento (FIALHO; VIEIRA, 2011).  

 Para a adubação com fósforo e potássio, recomenda-se verificar a 

disponibilidade dos nutrientes em análise do solo. Em solos com teor de argila 

menor que 15%, recomenda-se o N e o K em duas vezes (30 dias após a brotação e 

aos 60 dias), e maior que 15%, fazer a cobertura 30 dias após a brotação (SOUSA; 

LOBATO, 2004).  

 A adubação fosfatada é feita no sulco ou na cova, durante o plantio, em face 

da pouca mobilidade desse nutriente no solo. O superfosfato simples e o 

superfosfato triplo são os adubos fosfatados mais usados. 

 Potássio é o nutriente mais extraído pela cultura da mandioca (OTSUBO; 

LORENZI, 2004). De acordo com Meurer (2006), o íon K+ é o cátion mais 

abundante nos tecidos vegetais, no entanto, não faz parte de nenhuma estrutura ou 

molécula orgânica, sendo encontrado como cátion livre ou adsorvido. Sua principal 

função é ativar numerosas enzimas (FIGUEIREDO et al., 2008). Dessa forma, sua 

disponibilidade para as plantas afeta a produtividade da cultura e a qualidade das 

ramas utilizadas no plantio, baixando a produtividade da lavoura propagada de 

ramas obtidas de áreas deficientes em potássio (TAKAHASHI; BICUDO, 2005). Para 

a adubação potássica, utiliza-se o cloreto de potássio com 50% da dosagem 

recomendada no sulco de plantio, e os outros 50% em cobertura entre 30 e 60 dias 

após a brotação das manivas-sementes, junto com a adubação nitrogenada 
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(FIALHO; VIEIRA, 2011). Deve ser aplicado no sulco de plantio, juntamente com o 

fósforo. Os adubos potássicos mais utilizados são o cloreto de potássio e o sulfato 

de potássio (SOUSA; BEZERRA, 2003). Em pesquisa realizada por Fidalski (1999), 

comprovou-se que a adubação fosfatada aumentou a produção de raízes de 

mandioca e os teores de P no solo após o cultivo de mandioca.  

   

Conclusão: 

 

 Embora a mandioca seja uma planta rústica e adaptada a solos de baixa 

fertilidade a adubação se faz necessária, pois há exportação do solo de grandes 

quantidades de nutrientes além de que raízes, ramas para novos plantios e, em 

alguns casos, a parte aérea é usada na alimentação animal o que resultará em 

pouco resíduo orgânico para ser incorporado ao solo e baixa reciclagem de 

nutrientes. Nos trabalhos analisados, a maior produção de raízes estava ligada a 

adubação fosfatada.  
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