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Introdução

A cana-de-açúcar tem sido muito utilizada 
por pequenos e médios produtores rurais para a 
alimentação de ruminantes e monogástricos, pois 
apresenta fatores que contribuem para o arraçoamento 
animal, tais como grande produção de forragem por 
unidade de área, maior flexibilidade quanto às épocas 
de plantio, de corte e menor custo energético da 
alimentação para os rebanhos. Tendo essas 
características vantajosas a cana apresenta limitações 
nutricionais: baixo teor protéico e de minerais, como 
fósforo e enxofre. O fósforo é um dos nutrientes que 
mais limita a produção da cana-de-açúcar, 
influenciando a absorção e o metabolismo do 
nitrogênio, com reflexos na síntese de proteína e de 
açúcares [1, 2]. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar o efeito da adubação fosfatada sobre a produção 
e qualidade da forragem em duas variedades de cana-
de-açúcar.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas 
(CECA/UFAL), situado em Rio Largo – AL 
(9o29’45”), longitude oeste 35o49’54” e altitude de 105 
metros), no período de setembro de 2005 a dezembro 
de 2006. O delineamento foi em blocos casualizados 
em esquema fatorial 2 x 6, sendo os tratamentos 
compostos pelas variedades RB867515 e RB92579 e 
pelas doses de P: 0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg ha-1, com 
cinco repetições. Por ocasião do plantio, todas as 
parcelas receberam quantidades equivalentes a 33 e 
200 kg ha-1 de N e K, respectivamente. No início do 
período chuvoso, realizou-se a adubação de cobertura e 
adubação com micronutrientes ao longo da linha da 
cultura nas doses de 67, 6, 6, 7 kg ha-1 de N, Cu, Mn e 
Zn, respectivamente. As avaliações do acúmulo de 
matéria seca na parte aérea da planta (Ac. MS) foram 

realizadas aos 370 DAP, em uma área amostral de 2,4 
m2, no centro de cada parcela, seguindo método 
descrito por [3]. Cortaram-se as plantas rente ao solo e, 
após a determinação da biomassa fresca, o material 
vegetal foi passado em picadeira de forragem e 
retiraram-se subamostras para a determinação da 
matéria seca e do acúmulo de nutrientes. As 
subamostras foram secas a 65°C em estufa de 
ventilação forçada e, após atingir massa constante, 
foram determinadas as umidades. O material vegetal 
foi, então, passado em moinho tipo Willey e 
quantificados os teores de N e P, segundo método 
descrito por Malavolta et al. [3] e Silva e Queiroz [4].
O teor de proteína bruta foi obtido multiplicando-se a 
concentração de nitrogênio por 6,25 [4].

Resultados e Discussão

Verificou-se discreto efeito da adubação 
fosfatada sobre a concentração do fósforo na biomassa 
da parte aérea da cana-de-açúcar com relação linear, 
pois, apresentou um coeficiente de variação muito baixo, 
por isso altamente significativo (P < 0,001), tendo-se 
obtido equação Y = 0,0708826 + 0,00007 x. Verificou-
se também que a concentração de P na biomassa da parte 
aérea da RB867515 foi cerca de 20% maior que a da 
RB92579 (Tabela 2), com valores de 0,0838 e 0,0701 
dag kg -1, respectivamente. A exigência de fósforo é 
variável com a categoria animal, com ganho de peso e 
com a produção de leite, mas segundo Boin [5] e Lima 
& Matos [6] os teores de fósforo e de enxofre, para um 
suprimento adequado, deveriam ser próximos a 0,30 e 
0,20 dag kg -1, respectivamente. Assim, mesmo tendo 
ocorrido elevação discreta nos teores de fósforo na 
biomassa da parte aérea da cana, os valores obtidos 
situam-se muito aquém dos apresentados por Fernandes 
et al. [1].

O acúmulo de matéria seca na parte aérea foi
influenciado pela variedade e pelas doses de P (Figura 



1). O valor médio do Ac. MS, para as doses
intermediárias de P, foi de 30.825 kg ha-1 para a 
RB867515 e de 33.772 kg ha-1 para RB92579 (Tabela 
2). Silveira et al. [7]  avaliaram o crescimento e a
produção de sacarose por seis variedades de cana e 
verificaram que a RB867515 destacou-se pelo acúmulo 
da matéria seca e produção de sacarose, com médias de 
56 e 16,6 t ha-1, respectivamente. Na produtividade de 
açúcar, resultado do produto da tonelada de cana e do 
teor de sacarose aparente nos colmos, observou-se 
efeito significativo para as variedades e doses de 
fósforo, seguindo a mesma tendência observada na 
produção de colmos, em que as doses de fósforo 
intermediárias, apresentaram melhor resposta nas duas 
variedades quanto à produção de sacarose. Para
RB92579 observou-se maior média geral, com valores 
de 13.610 kg, enquanto para a RB867515 este valor foi 
de 11.490 kg de sacarose aparente por hectare. Silva et 
al. [8], avaliando 12 clones de híbridos IAC de cana-
de-açúcar, série 1985, obteve produtividades variando 
de 10.600 a 18.000 kg para os cultivares IAC85-3233 e 
IAC85-3017 respectivamente, portanto, semelhantes 
aos obtidos neste estudo.

Não houve efeito da adubação fosfatada e da 
variedade sobre a concentração de proteína bruta na 
biomassa da parte aérea da cana-de-açúcar (Tabela 2), 
tendo-se obtido valor médio de 3,11 dag kg -1. O efeito 
da adubação sobre o acúmulo de proteína bruta deveu-se 
ao aumento da matéria seca em função da adubação 
fosfatada (Tabela 1). 

Esperava-se que houvesse efeito das doses de 
adubação fosfatada na concentração e massa de proteína 
bruta acumulada na parte aérea da cana-de-açúcar, 
porque há relatos de três efeitos distintos do aumento da 
disponibilidade endógena de P na absorção e no 
metabolismo do nitrato [9]. Primeiramente, a absorção 
de nitrato pelas raízes aumenta. Posteriormente a 
translocação do nitrato das raízes para a parte aérea 
também aumenta, aparentemente devido à menor 
restrição do transporte do simplasto para o xilema. E, por 
último, há elevação no teor de aminoácidos, tanto nas 
folhas como nas raízes [10].

Não houve efeito da adubação fosfatada e da 
variedade sobre a concentração de proteína bruta na 
biomassa da parte aérea da cana-de-açúcar. Observou-se 
efeito linear da adubação sobre a concentração do 
fósforo na biomassa da parte aérea da cana-de-açúcar, 
mas os teores de P na biomassa da parte aérea da cana 
constituíram-se em mais uma limitação nutricional da 
cana-de-açúcar como alimento forrageiro.

Referências
[1] FERNANDES, A. M.; QUEIROZ, A. C. LANA, R.P.; 

PEREIRA, J.C.; CABRAL, L.S.; VITTORI, A.; PEREIRA, 
E.S. Estimativas da produção de leite por vacas holandesas 
mestiças, segundo o sistema CNPS, em dietas contendo cana-
de-açúcar com diferentes valores nutritivos. Rev. Bras. Zootec. 
v.30,n.4,p.1350-57. 2001.

[2] OLIVEIRA, M. W.; FREIRE, F. M.; MACÊDO, G. A. R.; 
FEREIRA, J. J. Nutrição mineral e adubação da cana-de-
açúcar. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v.28, n.239, 
p.30-43, jul./Ago. 2007.

[3] MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S.A. Avaliação 
do estado nutricional das plantas. Piracicaba: Associação 
Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1989. 201p

[4] SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos: métodos 
químicos e biológicos. Viçosa: UFV. 2002, 233p

[5] BOIN, C. Cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes.
Piracicaba: FEALQ, 1985. p.19-52: Utilização de resíduos 
agroindustriais da cana-de-açúcar na alimentação de 
ruminantes.

[6] LIMA, M. L. M. E MATTOS, W. R. S. Cana-de-açúcar na 
alimentação de bovinos leiteiros. In: Anais do 50 Simpósio 
Sobre Nutrição de Bovinos, p. 77-105, Piracicaba, 1993.

[7] SILVEIRA, L.C.I.; OLIVEIRA, M.W.; BARBOSA, M.H.P.; 
ANDRADE, M.B.M; MENDES, L.C. Crescimento e acúmulo 
de sacarose por seis variedades de cana. In: CONGRESSO 
NACIONAL DA SOCIEDADE DOS TÉCNICOS 
AÇUCAREIROS E ALCOOLEIROS DO BRASIL, 8. Recife, 
2002. Anais. Recife: 2002.

[8] SILVA, M.A.; CAMPANA, M.P.; LANDELL, M.G.D.; 
ZIMBACK, L.; FIGUEIREDO, P. Avaliação de clones de
híbridos IAC de cana-de-açúcar, série 1985, na região de Jaú 
(SP). Bragantia, Campinas, 335-340 p. 1999.

[9] MAGALHÃES, J. V. Absorção e translocação de nitrogênio 
por plantas de milho (Zea mays, L.) submetidas a períodos 
crescentes de omissão de fósforo na solução nutritiva. Viçosa, 
MG. 76 p. Dissertação de mestrado em Solos e Nutrição de 
Plantas – Universidade Federal de Viçosa, 1996. 

.
[10] RUFTY JR,T.W.; MACKOWN, C.T.; ISRAEL, D.W. 

Phosphorus stress effects on assimilation of nitrate. Plant 
Physiology, v. 94, p. 328-330, 1990.



Tabela 1: Quadrados médios da análise de variância para teores de proteína bruta (Teor PB) e de fósforo (Teor Fósforo) e, acúmulos 
de matéria seca (Ac. MS), de proteína bruta (Ac. PB) e de fósforo (Ac. Fósforo) na parte aérea da planta e, produção de colmos 
industrializáveis (Prod. Colmos) e produção de sacarose aparente (Sacarose), por duas variedades de cana adubadas com seis doses 
de fósforo.

------------------------------------------------------------ Quadrados médios ------------------------------------------------------------

Fonte de 
variação

GL Teor PB Teor Fósforo Ac. MS. Ac. PB Ac. Fósforo Prod. Colmos Sacarose

Bloco 4 0,173131ns 0,062970 ns 6,62540 ns 35.497,95 ns 06,69493 ns 154,17875 ns 1,13521ns

Variedade (V) 1 0,005415 ns 0,27 8802*** 445,7736*** 308.596,81*** 12,58584 ns 5216,6453*** 67,1192***

Dose de P 
(P)

5 0,678518 ns 0,0622970*** 174,1064*** 71.761,63*** 51,3043*** 1762,6593*** 10,65598**

V x P 5 0,280683ns 0,005810 ns 12,6500* 30.485,97** 3,431980 ns 90,12193ns 2,87596ns

Resíduo 44 0,068931 0,008127 7,6743 8.673,60 9,1951 107,99904 2,17912

CV (%) 8,42 11,71 9,48 9,08 12,07 10,79 11,76
ns, *, ** e *** = não significativo e significativo ao nível de 5, 1 e 0,1% de probabilidade, pelo teste F, respectivamente.

Tabela 3. Médias dos teores de proteína bruta (Teor PB) e de fósforo (Teor Fósforo) e, dos acúmulos de matéria seca (Ac. MS), de 
proteína bruta (Ac. PB) e de fósforo (Ac. Fósforo) na parte aérea da planta e, produção de colmos industrializáveis (Prod. Colmos) e 
produção de sacarose aparente (Sacarose), por duas variedades de cana adubadas com seis doses de fósforo.

Variedades Teor PB1 Teor Fósforo1 Ac. MS 1 Ac. PB1 Ac. Fósforo1 Prod. Colmos1 Sacarose1

----------- dag kg -1------------ ----------------------------------------------- kg ha-1 -----------------------------------------------

RB867515 3,10a 0,083a 30.825b 1.097a 25,5a 90.290b 11.496b

RB92579 3,12a 0,070b 33.772a 954b 24,6a 103.476a 13.611a

Médias 3,11 0,076 32.892 1.025 25,0 96.883 12.553
1Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Figura 1: Acúmulo de P na parte aérea de duas variedades de cana-de-açúcar sob diferentes doses 
de adubação fosfatada.


