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Introdução

A cana-de-açúcar é uma planta perene da família 
Poaceae, do gênero Saccharum, sendo que os atuais 
cultivares são híbridos, cujas constituições genéticas 
participam a S. officinarum, S. spontaneum, S. sinense, 
S. barberi e S. robustum [1,2]. É uma planta C4 com 
alta capacidade fotossintética, apresentando maior 
desenvolvimento e crescimento em regiões mais 
quentes. 

De acordo com as características botânicas e 
baseando-se na nutrição mineral e na adução, a cana-
de-açúcar se desenvolve formando touceiras 
constituídas por uma parte aérea; formada por colmos, 
folhas e inflorescência; e outra subterrânea; formada 
por raízes e rizomas. Essa cultura obtém maior 
produtividade em solos profundos, argilosos, de boa 
fertilidade, com alta capacidade de retenção de água, 
não sujeitos ao encharcamento, com pH entre 6,0 e 6,5 
[3].

Sendo uma das culturas de maior expressão 
econômica e social do estado de Pernambuco, com uma 
área de cerca de 400 mil hectares cultivados e tendo 
sua produtividade média próxima de 60 ton/ha, a cana-
de-açúcar, com um adequado manejo, poderá conseguir 
atingir a uma produtividade acima de 70 ton/ha. Além 
do adequado suprimento hídrico, outro fator de 
produção que pode elevar substancialmente a 
produtividade é a adubação [4,5]. 

Desta forma, o presente projeto tem como objetivo 
estudar o efeito da adubação mineral com e sem adição 
do complexo orgânico em solos de textura argilosa e 
arenosa da região canavieira do estado de Pernambuco.

Material e métodos

Foi instalado um experimento de campo em solos de 
textura franca de baixa fertilidade natural, na Estação 
Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina – EECAC, 
Zona da Mata Norte do estado de Permanbuco. Os 

tratamentos constam de doses de fertilizantes (0, 25%, 
50%, 100% e 150%) tendo como base a análise de solo e as 
recomendações oficiais para cada uma das texturas de solo 
estudadas. Os tratamentos constaram de um arranjo fatorial 
(4x2+1) envolvendo quatro níveis de adubação mineral 
com e sem adição do complexo orgânico, totalizando nove 
tratamentos (Tabela 1) e quatro repetições, com 
delineamento experimental de blocos ao acaso. 

A unidade experimental é de 7 sulcos com 10 metros 
lineares, sendo a área útil para avaliação os três sulcos 
centrais. O experimento está sendo conduzido no estágio de 
cana-planta com auxílio de irrigação complementar. As 
variáveis estudadas foram altura das plantas aos 6 seis 
meses após o plantio, o número de plantas por metro linear 
6 meses após o plantio e os teores de nitrogênio, fósforo e 
potássio na folha. Aos seis meses após o plantio foram 
coletadas amostras de folha, trazidas para o Laboratório de 
Nutrição Mineral de Plantas da UFRPE, onde foram secas 
em estufa com circulação de ar, trituradas em moinho de 
facas e realizadas as determinações de nitrogênio, fósforo e 
potássio no extrato nitro-perclórico (Bezerra Neto e 
Barreto, 2004; Malavolta et al, 1997). As estatísticas foram 
feitas pelo programa SAEG através da analise de variância 
e regressão.

Resultados

Aos seis meses após o plantio, a adubação com e sem 
complexo orgânico mostrou efeito significativo tanto para a 
variável altura das plantas como para o número de plantas 
por metro linear (Tabela 1).

Em relação aos teores de nitrogênio nas folhas, a dose a 
1000 kg.ha-1 (com complexo orgânico) e 250 kg.ha-1 (sem 
complexo orgânico) apresentaram-se superiores às 
testemunhas, com as respectivas médias 12,85 e 13,61 g/ 
kg-1 (Tabela 2). 

Quanto aos teores de fósforo (Tabela 2), as plantas não 
adubadas apresentaram menor teor deste macronutriente 
nas folhas do que as adubadas, independente da dose do 



fertilizante e adição do composto orgânico, mas não 
obteve diferença significativa quando submetidas ao 
teste de Tukey (P>0,05).

O teor de potássio no tecido foliar não diferiu 
significativamente entre as plantas testemunhas e 
adubadas com 125 e 250 kg.ha-1, independente da 
adição do composto orgânico (Tabela 2). Com a dose 
500 e 1000 kg.ha-1 (com e sem adição do composto 
orgânico), os teores de potássio foram superiores à 
testemunha, e nestas doses, a adição do complexo 
orgânico mostrou-se inferior à respectiva dose sem o 
complexo orgânico. 

Os teores de enxofre foram inferiores ou iguais a 
testemunha em relação a todas as dosagens, indicando 
que a adubação com e sem complexo orgânico não 
inferiu no acréscimo desse elemento na planta (tabela 
2).

Discussão

Desconhece-se o motivo pelo qual a cana-de-açúcar 
(cana-planta) é pouco responsiva à adubação 
nitrogenada. Entretanto, com as rebrotas (cana-soca) 
observa-se resposta na produção de colmos a essa 
prática [6].

Altas respostas a fósforo foram verificadas em 
numerosos ensaios de adubação fosfatada, realizados 
entre 1950 e 1963, com uma média de 26% de aumento 
da produção da cana-de-açúcar com a aplicação de 
superfosfato simples [7]. Contudo, as revisões indicam 
que o efeito do fósforo não é geral, podendo ser nulo 
ou reduzido em solos originariamente férteis ou que 
vêm sendo adubados com fósforo [8,9]. Assim
constataram efeitos significativos em apenas 4 de 32 
ensaios com cana-planta colhidos [3], no entanto foi
observado efeito de fósforo em 6 ensaios entre os 18 
realizados [10]. Desta forma, em um solo de textura 
franca e baixa fertilidade natural, observa-se um 
amento nos teores de fósforo.

A adubação mineral com a adição de Complexo 
Orgânico interfere diretamente em todas as variáveis 
estudadas, evidenciando a variável altura das plantas 
que em todas as dosagens foram superiores a 
testemunha.
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Tabela 1. Altura e número de plantas por metro linear aos 6 meses após o plantio, em função da fertilização mineral (NPK) com e 
sem adição de complexo orgânico (C.O.), campo da EECAC. Letras iguais, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não 
diferem estatisticamente (P>0,05).

TRATAMENTO Altura das plantas (cm) Nº de plantas/metro linear 

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

0 65,5 Ba 65,5 Ba 9,4 Ba 9,4 Ba

125 78,4 Aa 80,6 Aa 11,8 ABa 11,4 ABa

250 85,4 Aa 85,7 Aa 11,0 ABab 11,9 Aa

500 84,0 Aa 83,5 Aa 13,5 Aa 11,8 Aa

1000 90,2 Aa 87,6 Aa 13,2 Aa 12,3 Aa

CV (%) 7,26 4,24 10,13 8,51

Tabela 2. Teor de nitrogênio, fósforo e potássio em folhas de cana obtidas no experimento aos 6 meses após o plantio, em função da 
fertilização mineral (NPK) com e sem adição de complexo orgânico (C.O.), EECAC. Letras iguais, maiúsculas nas colunas e 
minúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente (P>0,05).

TRATAM. N P K S

----------------------------------------------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    

     Com             Sem  
      C.O              C.O                                                   

0 10,00 Ba 10,00 Ca 1,20 Aa 1,20 Aa 4,99 Ba 4,99 Ba 1,25 Aa     1,25 Aa

125 11,11 ABb 13,61Aa 1,94 Aa 1,83 Aa 5,37 ABa 5,30 Ba 1,11 Aa     0,62 Bb

250 10,89 Bb 12,79 ABa 2,32 Aa 1,96 Aab 6,27 ABa 6,48 Ba 0,93 ABa     1,17 Aa

500 10,96 ABab 11,49 BCa 2,26 Aa 1,82 Aab 7,98 Ab 12,69 Aa 0,39 Bb      1,09 Aa

1000 12,85 Aa 12,03 ABa 2,36 Aa 1,84 Aab 8,01 Ab 11,80 Aa 0,52 Bb     1,13 Aa

CV (%) 7,87 7,04 32,01 23,92 20,01 15,40 28,716 15,613


