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Introdução

A cana-de-açúcar é uma cultura perene, com safras 
anuais e reformas do canavial em média de cinco em 
cinco anos, pertence à família Poaceae e gênero
Saccharum. É uma planta C4 com alta capacidade 
fotossintética, apresentando maior desenvolvimento e 
crescimento em regiões mais quentes [1]. A cana-de-
açúcar é uma das culturas de maior expressão econômica 
e social do estado de Pernambuco, aonde sua 
produtividade é de 55,1 ton/ha. A média do Brasil é de 
77,6 ton/há, e as maiores produtividades do Brasil ficam 
com os estados de Paraná e São Paulo, respectivamente 
com 85,1 e 84,6 ton/ha [2]. Nota-se que, com um 
adequado manejo desta cultura é possível se conseguir 
uma produtividade acima de 80 ton/ha. A alta 
necessidade em nutrientes da cultura da cana-de-açúcar, 
decorrente da elevada produção de biomassa por área e 
da remoção de grande parte dessa massa vegetal no 
processo da colheita, tem levado a uma revisão periódica 
das adubações, com alterações para mais, à medida que 
se esgota a fertilidade natural dos solos ou que se impõe a 
necessidade ou a conveniência do aproveitamento de 
áreas de baixa fertilidade natural. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da adubação mineral pura e 
com a adição de complexo orgânico na cultura da cana-
de-açúcar, em condições de campo, na Usina Santa 
Tereza.  

Material e métodos

Foi conduzido um experimento de campo na Usina 
Santa Tereza, município de Goiana-PE, com o objetivo 
de avaliar o efeito da adubação mineral pura e com a 

adição de complexo orgânico, com a cultura da cana-de-
açúcar.  Os tratamentos constaram de doses de 
fertilizantes (125, 250, 500 e 1000 Kg.h-1 + testemunha) 
tendo como base a análise de solo e as recomendações 
[3] do tipo de solo. A distribuição dos tratamentos foi 
num arranjo fatorial (4x2+1) envolvendo os níveis de 
adubação mineral com e sem adição do complexo 
orgânico, totalizando nove tratamentos e quatro 
repetições, com delineamento experimental de blocos ao 
acaso. A unidade experimental constou de sete sulcos 
com 10 metros lineares, sendo a área útil para avaliação 
os três sulcos centrais. O experimento foi conduzido no 
estágio de cana-planta com auxílio de irrigação 
complementar. Foi avaliada na diagnose nutricional
através da folha (seis meses após o plantio), as 
concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio, ferro, 
cobre, zinco, manganês, cloreto e sódio [4, 5] . A análise 
estatística foi feita pelo programa SAEG através da 
análise de regressão, para os níveis de adubação e teste 
de Tukey para comparar o efeito da adição do complexo 
orgânico, entre as doses de fertilizantes.

Resultados e Discussão

Na presença do complexo orgânico, não houve efeito 
significativo das doses de fertilizantes sobre o teor de 
nitrogênio no tecido foliar da cana-de-açúcar (Tabela 1). 
No entanto, sem a adição do complexo orgânico, o teor 
de nitrogênio no tecido foliar foi superior apenas no 
tratamento com 1000 kg ha-1 em relação à testemunha, 
cujos valores foram respectivamente, 11,13 e 8,82 g.kg-1. 
Estes valores estão inferiores aos considerados 
adequados (16 g.kg-1) [3].



Na literatura há relatos de que a resposta à 
adubação nitrogenada é maior na cana-soca do que na 
cana-planta [6].

A adubação mineral, tanto com adição como sem 
adição do complexo orgânico, não influenciou 
significativamente sobre o teor de fósforo nas folhas da 
cana-de-açúcar (Tabela 1). Os teores médios de fósforo 
no tecido foliar oscilaram entre 0,91 e 1,45 g.kg-1. O teor 
adequado desse macronutriente no tecido foliar da cana-
de-açúcar é de 1,2 g.kg-1 [3].

O teor de potássio no tecido foliar da cana-de-açúcar 
foi influenciado pela adubação mineral tanto na presença 
como na ausência do complexo orgânico (Tabela 1). A 
dose de 1000 kg.ha-1 de NPK foi superior apenas a dose 
de 250 kg.ha-1, independente da adição do C.O. Sem 
adição do complexo orgânico, a maior dose de NPK 
também foi superior a testemunha, cujos resultados foram 
respectivamente 15,23 e 10,49 g.kg-1.

O teor de ferro nas folhas de cana-de-açúcar não foi 
influenciado significativamente com o uso do complexo 
orgânico (Tabela 2). Já nos tratamentos sem a adição do 
complexo, a adubação mineral com NPK influiu de forma 
negativa, tendo a testemunha a maior média e diferido 
significativamente de todos os tratamentos com a 
adubação mineral. O teor de ferro nas plantas 
testemunhas foi 285,11 mg.Kg-1 e o teor médio nas 
plantas que receberam NPK foi 132,53.

Tanto na presença como na ausência do complexo 
orgânico, não houve efeito significativo das doses de 
fertilizantes sobre o teor de cobre no tecido foliar da 
cana-de-açúcar (Tabela 2). Contudo, houve um efeito 
interativo de forma que na ausência do complexo 
orgânico, o teor de cobre no tecido foliar foi superior ao 
encontrado com adição do complexo orgânico, apenas 
com a adubação de 125 kg ha-1 de NPK.

O teor de zinco na folha diagnose da cana-de-açúcar 
foi influenciado pela adubação mineral apenas na 
presença do complexo orgânico (Tabela 2). A testemunha 
e a dose de 125 kg.ha-1 de NPK foi superior apenas a 
dose de 500 kg.ha-1, na presença do C.O. Os valores 
encontrados estão entre 22,56 e 33,96 mg.kg-1.

Os tratamentos com a adubação mineral com NPK, 
tanto com complexo orgânico como sem o complexo, não 
influenciou significativamente no teor de manganês no 
tecido foliar da cana-de-açúcar (Tabela 3). Os valores 
médios oscilaram entre 13,74 e 26,37 mg.Kg-1.

O teor de cloreto na folha diagnose da cana-de-açúcar 
não teve influencia significativa com a adubação com 
NPK, tanto com complexo orgânico como sem o 
complexo (Tabela 3). Os valores das medias estão entre 
63,60 e 79,09 mg.Kg-1.

A adubação mineral, com adição complexo orgânico, 
não influenciou significativamente sobre o teor de sódio 
nas folhas da cana-de-açúcar (Tabela 3). Embora, sem a 
adição do complexo orgânico a testemunha tenha obtido 
media significativamente maior que os tratamentos com 
250, 500 e 1000 kg.ha-1. O tratamento com 250 kg.ha-1 
de NPK apresentou a menor média, enquanto que a 
testemunha apresentou a maior média, cujos valores são 
respectivamente 645,95 e 842,48 mg.Kg-1.

Agradecimentos

Agradeço a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, ao Departamento de Química, que 
disponibilizou os laboratórios, a Usina Santa Tereza, que 
nos auxiliou na pesquisa, e ao CNPq pela Bolsa de 
Iniciação Científica.

Referências

[1] MATSUOKA, S. Botânica e ecofisiologia da cana-de-açúcar: In:
Curso de Qualificação em Plantas Industriais – Cana-de-açucar.
Maringá: UFPR/SENAR, 1996. 34p.

[2] IBGE, 2007. http://www.ibge.gov.br. Acessado em 19.06.2009.
[3] CAVALCANTI, F. J. de A. et al. Recomendações de adubação 

para o estado de Pernambuco: 2a. aproximação. 2a. ed.  3ª Ed. 
Recife, PE: IPA. 2008. 212 p.

[4] MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C. e OLIVEIRA, S. A. de. 
Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e 
aplicações. 2ed. São Paulo: Potafos, 1997. 319p.

[5] BEZERRA NETO, E.; BARRETO, L.P. Métodos de Análises 
Químicas em Plantas. Recife: UFRPE, Imprensa Universitária. 
2004. 148p.

[6] MARINHO, M. L. Aspectos agronômicos e econômicos da 
adubação da cana-de-açúcar em  Alagoas. Rio Largo: EECA, 
1974. 60 p.



Tabela 1. Teor de nitrogênio, fósforo e potássio em folhas de cana-de-açúcar aos seis meses após o plantio, em função 
da fertilização mineral (NPK) com e sem adição de complexo orgânico (C.O.), Usina Santa Tereza. Letras iguais,
maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente (P>0,05)

TRATAMENTO N P K

-------------------------------------------g kg-1-------------------------------------------

NPK (kg ha-1) Com C.O. Sem C.O Com C.O. Sem C.O Com C.O. Sem C.O

0 8,82 Aa 8,82 Ba 1,16 Aa 1,16 Aa 10,49 ABa 10,49 Ba

125 8,63 Aa 8,94 Ba 1,45 Aa 1,12 Aa 10,51 ABa 13,15 ABa

250 8,82 Aa 9,09 Ba 1,37 Aa 1,00 Aa 10,00 Ba 12,01 Ba

500 9,97 Aa 8,94 Ba 1,22 Aa 1,22 Aa 12,45 ABa 12,84 ABa

1000 9,82 Ab 11,13 Aa 0,91 Aa 1,22 Aa 14,71 Aa 15,74 Aa

CV (%) 10,91 7,23 24,09 37,73 17,46 12,39

Tabela 2. Teor de ferro, cobre e zinco em folhas de cana-de-açúcar aos seis meses após o plantio, em função da 
fertilização mineral (NPK) com e sem adição de complexo orgânico (C.O.), Usina Santa Tereza. Letras iguais, 
maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente (P>0,05)

TRATAMENTO Fe Cu Zn

-------------------------------------------mg kg-1-------------------------------------------

NPK (kg ha-1) Com C.O. Sem C.O Com C.O. Sem C.O Com C.O. Sem C.O

0 285,11Aa 285,11Aa 43,63Aa 43,63Aa 33,96Aa  33,96Aa

125 265,07Aa 138,13Ba 44,84Ab 51,43Aa 32,61Aa  32,94Aa

250 225,54Aa 141,53Ba 46,16Aa 46,63Aa   29,82ABa   28,89Aa

500 188,33Aa 117,99Ba 40,08Aa 43,38Aa 22,56Ba    27,69Aa

1000 112,82Aa 132,48Ba 35,05Aa 45,19Aa   26,14ABa  32,19Aa

CV (%)     40,59       37,17 22,29 9,02   15,53     21,04

Tabela 3. Teor de manganês, cloreto e sódio, em folhas de cana-de-açúcar aos seis meses após o plantio, em função da 
fertilização mineral (NPK) com e sem adição de complexo orgânico (C.O.), Usina Santa Tereza. Letras iguais, 
maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente (P>0,05)

TRATAMENTO Mn Cl Na

-------------------------------------------mg kg-1-------------------------------------------

NPK (kg ha-1) Com C.O. Sem C.O Com C.O. Sem C.O Com C.O. Sem C.O

0 26,37 Aa 26,37 Aa 74,20 Aa 74,20 Aa 842,48 Aa 842,48 Aa

125 17,36 Aa 14,07 Aa 75,01 Aa 71,75 Aa 735,64 Aa 720,44 ABa

250 14,32Aa 18,22 Aa 63,60 Aa 77,46 Aa 713,56 Aa 645,95 Ba

500 13,74 Aa 16,05 Aa 73,38 Aa 79,09 Aa 660,92 Aa 706,51 Ba

1000 18,88 Aa 15,02 Aa 66,86 Aa 75,01 Aa 620,76 Aa 689,43 Ba

CV (%) 75,06 79,11 22,68 12,02 14,53 7,92


