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RESUMO
Ureia estabilizada na adubação nitrogenada de cana-de-açúcar

A adubação nitrogenada de soqueira de cana-de-açúcar no Brasil normalmente é feita no
período seco do ano e a principal fonte de N é o nitrato de amônio, apesar de a ureia ser o
principal fertilizante nitrogenado consumido no Brasil e no mundo. Para viabilizar o uso de ureia
em áreas de cana-de-açúcar colhida sem queima, com grande quantidade de palha recobrindo o
solo, devem ser adotadas estratégias que reduzam as perdas de amônia por volatilização, como uso
de ureia estabilizada com inibidores de urease. Trabalhos prévios indicaram a necessidade de
aumentar a concentração do inibidor de urease NBPT na ureia para reduzir perdas de amônia por
volatilização em áreas de cana-crua, porém os efeitos na produtividade da cultura ainda não foram
estudados. A hipótese deste trabalho é de que o aumento da concentração do inibidor de urease
NBPT na ureia irá proporcionar ganhos de produtividade comparado à ureia convencional,
demonstrando a viabilidade do uso de ureia estabilizada para adubação de soqueira de cana-crua.
O presente trabalho foi executado em dois locais (Experimento 1, Latossolo Vermelho-Amarelo
distrófico de textura muito argilosa e Experimento 2, Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico de
textura média) para avaliar o comportamento produtivo de soqueiras de cana-de-açúcar em função
de doses de N nas formas de nitrato de amônio, ureia e ureia estabilizada com diferentes
concentrações de NBPT. O delineamento experiemental foi de blocos inteiramente casualizados no
esquema fatorial 6 x 2 + 1, sendo seis fontes de N (nitrato de amônio, ureia e ureia estabilizada
com quatro doses de NBPT variando de 530 a 2000 mg kg-1), duas doses de N (50 e 100 kg ha-1 de
N) e um tratamento adicional (Controle, sem adubação nitrogenada). Foram avaliados o
perfilhamento, teor foliar de N, índice SPAD, produtividade de colmos, acúmulo de N na parte
aérea e os atributos tecnológicos. Também foi avaliada a atividade enzimática da glutamina
sintetase (GS) e nitrato redutase (NR) no Experimento 2. Os dados foram submetidos a análise de
variância ao nível de 10 % de significância pelo teste F, e os fatores significativos foram
comparados pelo teste Tukey a 10 % de significância. Os teores foliares de N não foram alterados
pela interação dos fatores, sendo mais importante o aumento da dose de N, o que também ocorreu
para atividade das enzimas GS e NR e para o índice SPAD. A produtividade de colmos foi
influenciada distintamente entre as áreas. No Experimento 1, houve resposta significativa para as
doses de N, independente da fonte de N . No Experimento 2 não houve diferença significativa na
produtividade de colmos entre as doses e fontes de N. Os resultados deste trabalho indicam que
não é necessário aumentar a concentração de NBPT na ureia e que, tanto a ureia convencional
quanto a ureia estabilizada podem ser utilizadas para adubação nitrogenada de soqueira de canade-açúcar como fontes opcionais ao nitrato de amônio.
Palavras-chave: Saccharum spp.; Nitrogênio; Acúmulo de nutriente; Atividade enzimática;
Inibidor de urease; NBPT
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ABSTRACT
Stabilized urea in nitrogen fertilization of sugarcane

Nitrogen fertilization of sugarcane ratoon in Brazil is usually performed in the dry period
of the year and the main source of N is ammonium nitrate, although urea is the main nitrogen
fertilizer consumed in Brazil and in the world. In order to allow urea usage in green cane trash
blanketing (GCTB) systems, with high amount of straw left on soil surface, strategies that reduce
ammonia losses are required, such as the use of urea stabilized with urease inhibitors. Previous
research indicated the need to increase the concentration of the urease inhibitor NBPT in urea to
reduce ammonia losses in GCTB systems, but the effects on such increase on yield performance is
unclear. This study was undertaken to test the hypothesis that increasing the concentration of
NBPT in urea will provide yield gains when compared to untreated urea, demonstrating the
feasibility of using stabilized urea in GCTB areas. Two field trials (Experiment 1, Oxisols of very
clayey texture and Experiment 2, medium-texture Oxisols) were set up to evaluate the yield
performance of sugarcane fertilized with N rates as ammonium nitrate, urea and urea stabilized
with different concentrations of NBPT. The experimental design was a complete randomized
blocks on factorial scheme 6 x 2 + 1, with six N sources (ammonium nitrate, urea and urea
stabilized with NBPT concentration ranging from 530 to 2000 mg kg-1), two doses of N (50 and
100 kg ha-1 of N) and an additional control (no N fertilization). It was evaluated the tillering, foliar
N content, SPAD index, crop yield, shoot N accumulation and the technological attributes. The
enzymatic activity of glutamine synthetase (GS) and nitrate reductase (NR) was also evaluated in
Experiment 2. Data were submitted to analysis of variance at the 10 % level of significance by the
F test, and the significant factors were compared by the Tukey test at 10 % significance. Leaf N
contents weren't affected by the interaction of the factors, being more important the increase of the
dose of N, which also occurred for the activity of GS, NR and for the SPAD index. Sugarcane
response to N fertilization varied among sites. In Experiment 1, there was a significant response to
N rates, independently of N sources evaluted. In Experiment 2 there was no significant effect of N
sources or rates on sugarcane yield. The results of this study indicate that increasing NBPT
concentration in urea will not improve sugarcane yield. However, both urea and stabilized urea
resulted in similar yield performance when compared to ammonium nitrate for fertilization of
GCTB systems.

Keywords: Saccharum spp.; Nitrogen; Nutrient accumulation; Enzymatic activity; Urease
inhibitor; NBPT
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1. INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar pertence à família Poaceae e ao gênero Saccharum L., originada no sudeste asiático
e introduzida no Brasil no século XVI. Seu cultivo se expandiu significativamente devido aos produtos de sua
industrialização, o açúcar e o etanol, sendo o último utilizado principalmente como combustível (CONAB,
2016).
Atualmente a área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil é de 8.973,2 milhões de hectares, sendo
este o maior produtor mundial, seguido da Índia e China. A safra brasileira de 20016/2017 prevê crescimento de
2,9 % na produção, sendo o estado de São Paulo responsável pela maior parte da produção nacional, ocupando
também primeiro lugar em área cultivada, com 52,3 % da área de cana-de-açúcar do Brasil (CONAB, 2016).
O

potencial

produtivo

da

cultura

da

cana-de-açúcar

é

estimado

em

380 Mg ha-1

(WACLAWOVSKY, 2010), porém na última safra a produtividade esperada foi de 76,3 Mg ha-1
(CONAB, 2016), demonstrando uma amplitude de crescimento de aproximadamente 500 %. Uma meta
ambiciosa, visto que a produtividade máxima é determinada com uma base teórica do potencial fisiológico da
cultura, ou seja, para expressar essa produtividade todos os fatores de produção deveriam ser ótimos. No entanto,
mesmo para incrementos menos significativos, que poderiam levar a produtividade a valores considerados altos,
120 Mg ha-1, é necessário que os fatores influentes no cultivo sejam melhor manejados.
A produtividade é influenciada por diversas variáveis, dentre elas pode-se citar: clima (temperatura,
pluviosidade), topografia (inclinação da área), manejo (rotação de cultura, época de plantio, densidade de
plantio, controle de pragas e doenças), adubação (tipo e momento) e planta (variedade). Das quais, apenas o
adequado manejo da adubação nitrogenada de soqueira pode representar um ganho de 17 % na produtividade
(OTTO, 2015). Além disso, a adubação do canavial também corresponde a 15 % dos custos de produção
(OTTO, 2012), evidenciando a necessidade de metodologias que tornem esta prática mais efetiva, fazendo este
cultivo sustentável para o agricultor (VITTI; MAZZA, 2002).
O uso de fertilizantes é uma medida consagrada no processo produtivo canavieiro, seja no momento
do plantio ou em soqueiras. Tal condição é evidenciada pelo consumo de fertilizantes deste setor, tornando a
cultura da cana-de-açúcar a terceira maior consumidora de fertilizantes no Brasil, correspondendo a 15 % do
total de fertilizante utilizado no país (ANDA, 2010). Porém, de todo o montante de N-fertilizante utilizado,
apenas uma pequena porção deste é encontrado na planta de cana-de-açúcar, cerca de 20 % do N-fertilizante
aplicado (FRANCO et al., 2011). Isso evidência as grandes perdas no sistema, resultando em baixa taxa de
aproveitamento do N-fertilizante, tornando necessário o desenvolvimento de estratégias que visem aumentar sua
recuperação pela planta.
A cultura da cana-de-açúcar consome de 17 a 22 % do fertilizante nitrogenado utilizado no Brasil
(CANTARELLA; ROSSETTO 2012). Na região Centro-Sul, o nitrato de amônio é a principal fonte de
nitrogênio (N) utilizada nos canaviais, enquanto no Nordeste destaca-se o sulfato de amônio. Esse
comportamento difere do contexto nacional de outras grandes culturas, como café e milho, em que a principal
fonte de N é a ureia. De fato, do total de fertilizante nitrogenado utilizado no Brasil em 2013, 64 %, 18 % e 15 %
foram consumidos como ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio, respectivamente (ANDA, 2015). Além
disso, existe uma tendência de aumento da produção nacional de ureia no Brasil devido à expansão de fábricas
de fertilizantes nitrogenados. Concomitantemente, este é o fertilizante que apresenta o menor custo unitário de N
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e aliado a isso há uma predisposição na diminuição do consumo de nitrato de amônio no Brasil, a exemplo de
outros países como os da Europa, devido ao possível uso de nitrato de amônio na fabricação de explosivos.
Outro fator complicador do uso de nitrato de amônio e, portanto, direcionando o setor sucroenergético ao uso de
ureia é o armazenamento deste produto. Durante a estocagem há grande dificuldade de manutenção da qualidade
física do nitrato de amônio devido ao seu alto índice de higroscopicidade.
Um fator limitante para o uso de ureia no setor sucroenergético é a sua baixa eficiência comparada ao
nitrato de amônio, resultante em parte da facilidade de perda por volatilização de amônia oriunda da ureia,
processo que se agrava devido ao manejo empregado na cultura da cana-de-açúcar atualmente, sendo colhida
sem queima (VITTI et al., 2007). Este cenário representa um novo campo de trabalho e novos desafios na
utilização da ureia como fonte de N no setor sucroenergético.
Atualmente a colheita da cana-de-açúcar cultivada na região Sudeste é realizada mecanicamente,
deixando sobre o solo uma quantidade de palhada que pode variar de 10 a 20 Mg ha-1 de massa seca (FORTES et
al., 2012; LEAL et al., 2013). Diante desta situação e da dificuldade de incorporação do fertilizante devido à
palhada remanescente, cria-se uma demanda por fertilizantes que aplicados sobre a palha não reduzam sua
eficiência. Uma saída para esta situação é o uso de ureia estabilizada, ou seja, com adição de inibidores do
processo de volatilização, pois a perda de N oriunda da volatilização é a principal causa da ineficiência da ureia.
Diante disso e do fato de a ureia apresentar o melhor custo-benefício, ou seja, menor preço por quilo de N
contido no fertilizante (KIEHL, 1989), algumas opções de produtos estão disponíveis no mercado.
O setor de fertilizantes tem apresentado algumas estratégias visando aumento da eficiência do N-ureia,
por meio da utilização de inibidores que atuam competitivamente pelo sítio de ação na enzima urease ou pelo
uso de inibidores de nitrificação. Adjunto a isso pode-se ter a ureia recoberta com enxofre elementar, uso de
polímeros no revestimento da ureia, adição de sais e adição de micronutrientes (VITTI et al., 2002;
CANTARELLA et al., 2007). Porém alguns destes têm apresentado resultado variável nas diversas culturas
plantadas no país (CANTARELLA et al., 2007), levando insegurança aos produtores quanto a sua utilização e
eficiência.
Dentre os vários produtos desenvolvidos, a ureia estabilizada com NBPT (N-(n-butil) tiofosfórico
triamida), molécula que atua como inibidor da atividade da enzima urease, tem se destacado para diversas
condições climáticas, de solo e culturas no Brasil. Entretanto, seu uso na cultura da cana-de-açúcar ainda é
restrito, uma vez que tem apresentado resultados controversos (CONTIN, 2007; BARTH, 2009;). O desafio de
utilização da ureia estabilizada com NBPT em cana-de-açúcar, comparativamente à utilização em outras culturas
como o milho e trigo, deve-se ao fato de a adubação de soqueira ocorrer predominantemente no período seco do
ano e com presença de grande quantidade de palhada, muito superior à quantidade encontrada em áreas de milho
e trigo.
A variabilidade dos resultados do uso de ureia estabilizada na cultura da cana-de-açúcar pode ser
explicada pela grande influência na atividade da urease pela umidade, temperatura, pH, teor de matéria orgânica
(LONGO; MELO, 2005) e até mesmo pela concentração de NBPT utilizada nos produtos comerciais.
Atualmente, a ureia estabilizada com NBPT comercializada no Brasil apresenta concentração média de
530 mg kg-1 de NBPT na ureia. Porém, devido à elevada quantidade de palha que recobre o solo em áreas de
cana-crua, pode ser necessário aumentar a concentração de NBPT para viabilizar o uso de ureia para adubação
de soqueira. De fato, Mira (2016) observou que aumentando a concentração de NBPT na ureia até 1.000 mg kg-1
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há redução das perdas de amônia por volatilização quando comparado à ureia convencional e ureia estabilizada
com NBPT em concentrações mais baixas. Deste modo, estudos adicionais são necessários para avaliar se o
aumento da concentração de NBPT na ureia promove maior rendimento na produtividade de cana-de-açúcar.
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2. HIPÓTESE E OBJETIVO
2.1. Hipótese
Em sistema de cana-crua é necessário aumentar a concentração de NBPT na ureia.
2.2. Objetivo
Avaliar parâmetros produtivos da cana-crua submetida ao aumento da concentração de NBPT na
ureia.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O Nitrogênio (N) é um macronutriente normalmente encontrado nos tecidos das plantas em teores
variando entre 1 e 5 dag kg-1 (MARSCHNER, 2012) sendo, com frequência, o nutriente determinado em maior
quantidade nas análises foliares de rotina. No cultivo da cana-de-açúcar o N é exigido em grandes quantidades,
demandando uma adubação de 225 kg ha-1 de N, para uma produtividade de 120 Mg ha -1 de colmos
(FREIRE, 2001). Entretanto na adubação de soqueira utiliza-se normalmente 80-120 kg ha-1 de N
(OTTO et al., 2016), que é inferior à quantidade absorvida pelas plantas, deixando para o solo a responsabilidade
do suprimento restante de N para a cultura.
No solo o N está presente em diversos estados de oxirredução, variando de +6 a -3 apresentando-se
em diversas formas, NO3-, NH4+, NO2- e formas orgânicas, as quais podem representar 90 % do N total do solo
(OTTO et al., 2013; YAMADA; ABDALLA, 2000), o que demonstra grande complexidade e plasticidade no
ciclo deste nutriente. O N é absorvido principalmente na forma de NO3- e NH4+ pelas plantas, mas moléculas
como a ureia também podem participar deste processo (FERNANDES, 2006). A absorção do N depende da sua
disponibilidade no meio externo a planta, da disponibilidade de água, uma vez que é o meio no qual o íon se
difundirá, e da disponibilidade de outros nutrientes como P, K, Ca, Mg, S, B e Ni, os quais possuem maiores
interações com absorção do N pela planta.
Após serem absorvidos, os íons NO3- e NH4+ possuem duas rotas de movimentação na planta sendo
elas: simplástica ou apoplástica. No entanto, a assimilação do N ocorre apenas na forma de NH4+
(FERNANDES, 2006; TAIZ; ZEIGER, 2013), desta maneira o N absorvido na forma de NO3- sofre um processo
redutivo a amônio. As modificações químicas decorrentes da redução do nitrato são consideradas onerosas
energeticamente, pois consomem 15 mols de adenosina trifosfato (SALSAC et al., 1987). Além disso,
demandam grandes quantidades de elétrons, os quais são concedidos pela via glicolítica indiretamente através da
dispensa de NADH ou NADPH (BEEVERS et al., 1969). Este processo realizado primeiramente pela enzima
nitrato redutase (NR) resulta na formação de nitrito, elemento tóxico as plantas e rapidamente convertido a NH4+,
que será adicionado a molécula de glutamato pela glutamina sintetase (GS) produzindo a glutamina, constituinte
básico de diversos aminoácidos e primeiro composto orgânico nitrogenado formado

na planta

(EPSTEIN; BLOOM, 2006). As diferentes relações apresentadas entre os distintos fatores têm levado a
pesquisas, resultando em relações entre as atividades das enzimas nitrato redutase e glutamina sintetase e
produtividade (HIREL et al., 2007; CRUCHAGA et al., 2013), demonstrando a possibilidade do uso desta
ferramenta no âmbito da diagnose nutricional.
A grande quantidade de estudos relacionados ao N na planta justifica-se pelas funções primordiais por
ele exercida, como: participação na estrutura de aminoácidos, ácidos nucléicos e proteínas, a qual destaca-se a
clorofila (TAIZ; ZEIGER, 2013), influenciando diretamente o processo fotossintético da planta. Além disso, este
nutriente participa da ativação de enzimas e do balanço cátion-ânion das células. O sintoma mais característico
da deficiência do N é a clorose uniforme das folhas velhas, decorrente da alta mobilidade do nutriente no floema,
como íon livre ou metabolito.
A caracterização sintomática advém do processo de amarelecimento das folhas oriundo da
modificação estrutural da molécula de clorofila em cadeias menos reativas, resultando no decréscimo do teor de
clorofila (HÖTENSTEINER; FELLER, 2002). A redução da clorofila desencadeada pelo déficit de N provoca
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diversas modificações bioquímicas nas plantas, como aumento de carotenóides e xantofilas que são
energeticamente mais econômicos para o metabolismo da planta e necessitam de menor quantidade de N para a
formação de suas estruturas (TAIZ; ZEIGER, 2013). Portanto, em condição limitante de N o processo de
degradação da clorofila justifica-se pela sua composição química, onde cerca de 70 % do N da planta está
acumulado (HIREL et al., 2005).
Uma medida simples utilizando o equipamento Konica-Minolta SPAD-502, o qual fornece o índice de
verde da planta possui boa correlação com teor de clorofila e indiretamente pode correlacionar-se com o teor de
N total da planta, facilitando o diagnóstico nutricional (ARGENTA et al., 2001; GUIMARÃES et al., 1999;
TURNER; JUND, 1991). Porém na cultura da cana-de-açúcar esta correlação ainda não foi encontrada, uma vez
que os trabalhos apresentados até o momento são divergentes e em sua maioria não possuem correlação entre N
total, índice SPAD e produtividade.
A adubação adequada da cana-de-açúcar é primordial para o desenvolvimento da planta, pois
corresponde a grande parte do incremento em produtividade a ser obtido. Dentre os fertilizantes, os nitrogenados
ganham destaque principalmente em soqueiras, onde há maior responsividade da cultura à adubação
(FRANCO et al., 2011). Alinhado a isso, têm-se que dentre as fontes comerciais de N a ureia é a principal, pois
possui alto teor de N, variando de 44 a 46 % (URQUIAGA; MALAVOLTA, 2002).
A forma amídica do N presente na ureia é rapidamente convertida a amônio após sua hidrólise no
solo, formando NH4+. Está seria uma vantagem para cultura, pois acredita-se que este possa proporcionar maior
rendimento devido ao menor gasto energético para sua assimilação. Porém existe uma desvantagem no uso da
ureia, uma vez que sua eficiência agronômica pode ser comprometida por perdas no sistema solo-planta,
principalmente através da volatilização de amônia (CANTARELLA et al., 2008). Outros processos de perdas
também podem ocorrer para o N da ureia, assim como para o N de outros fertilizantes, como lixiviação,
desnitrificação e imobilização, processos normais do ciclo do N, que podem reduzir a disponibilidade do
nutriente para a planta (CANTARELLA et al., 2008).
A imobilização é um forte fator de indisponibilidade, por outro lado, pode ser também considerada um
estoque de N no solo, por ser uma perda passível de retornar ao sistema (LARA CABEZAS; COUTO, 2007).
Este processo ocorre devido à pequena disponibilidade de N no solo, levando os microrganismos a utilizarem o
N fornecido via fertilizante para seu metabolismo básico. A imobilização normalmente ocorre quando a relação
C/N de materiais orgânicos adicionados ao solo está acima de 30/1, levando a uma competição pela
disponibilidade do N do solo entre as plantas e os microrganismos. Isso é bastante recorrente em áreas com
cana-de-açúcar, visto que a palhada residual do processo de colheita da cana-de-açúcar apresenta relação C/N
elevada e normalmente superior a 60/1 (FRANCO, 2008; FORTES; TRIVELIN; VITTI, 2012;
MARIANO et al., 2015).
Outro mecanismo contribuinte para a perda do N é a lixiviação, que pode ocorrer nas condições
brasileiras. Uma vez que o N na forma de nitrato possui ligação fraca aos coloides dos solos altamente
intemperizados, pode ser percolado no perfil do solo e consequentemente há aumento da ineficiência dos
fertilizantes. Entretanto, a magnitude das perdas de N por lixiviação em condições tropicais é muito variada
(GHIBERTO et al., 2011; GHIBERTO, LIBARDI, TRIVELIN, 2015), sendo normalmente observadas em
pequena escala devido ao potencial de ligação do ânion nitrato às cargas positivas dos óxidos de ferro e alumínio
em camadas mais profundas do perfil do solo.
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Dentre todos os processos de perdas do N no sistema solo-planta associados à ureia, a volatilização é o
mais importante e por isso muito estudado, uma vez que as perdas do N por volatilização podem chegar a 78 %
do N aplicado em superfície como mostrado por Lara Cabezas et al. (1997a, 1997b, 2000). A volatilização do N
ocorre quando a enzima urease utiliza a molécula de ureia (CO(NH2)2) como substrato na presença de água,
formando NH4+. Essa reação é caracterizada pela elevação do pH ao redor do grânulo, devido a utilização de
prótons do meio, como pode ser observado na reação a seguir:
𝐶𝑂(𝑁𝐻2 )2 + 2𝐻 + + 2𝐻2 𝑂 → 2𝑁𝐻4 + + 𝐻2 𝐶𝑂3
Segundo Koelliker e Kissel (1988) está é a reação predominante em solos com pH ácidos, os quais
representam a maior quantidade no Brasil. O NH4+, produto da reação pode ser absorvido pelas plantas ou
transformado rapidamente em NH3, um gás facilmente perdido até mesmo por difusão em profundidade do solo
até a superfície, como observa-se:
𝑁𝐻4 + → 𝑁𝐻3 (𝑔) + 𝐻 +
A atividade da enzima urease, responsável pela hidrolise da ureia, é influenciada por diversos fatores
como a umidade, temperatura, pH, quantidade de enzima presente no sistema e atividade de microrganismos.
Associado a estes fatores tem-se a interferência do solo em um grande número destes, causando grande variações
nas taxas de volatilização. Dentre os fatores capazes de alterar a volatilização, destaque-se a quantidade de
material vegetal residual presente na área, o que atualmente tornou-se uma preocupação devido a proibição da
queima, encontrando-se comumente uma massa residual da ordem de 10 a 20 Mg ha-1 (LEAL et al., 2013;
FRANCO et al., 2008; FORTES et al., 2012).
Barreto e Westerman (1989), demonstraram maior atividade da enzima urease em sistema de plantio
direto, com manutenção da palha na superfície do solo. Situação condizente com a dos canaviais, confirmando a
possibilidade de maiores perdas do N aplicado via ureia por volatilização. Por outro lado, o aumento da atividade
enzimática também acontece quando a umidade e/ou temperatura permanecem elevadas (ERNEST;
MASSEY, 1960), o que não ocorre quando a adubação de soqueira de cana-de-açúcar é realizada no período
seco e com temperaturas mais baixas do ano, representando o período de adubação de soqueira na região Sudeste
do Brasil. Por isso, a utilização de ureia como fonte de N em sistema de cana-crua só poderá ser viabilizada se
forem adotadas estratégias para mitigar as perdas de NH 3 por volatilização, como por exemplo a utilização de
ureia estabilizada, ou seja, tratada com inibidores de urease.
Segundo Watson (2000), os inibidores da atividade da urease PPD (fenil-fosforodiamidato) e NBPT
têm sido os mais eficientes. O PPD é rapidamente transformado no solo em seu análogo, um fenol, de baixa
eficiência inibidora. Já o NBPT por possuir características similares a ureia tem se mostrado o mais promissor e
eficiente na mistura com a ureia para o controle da atividade da urease (OLIVEIRA et al., 2014). Entretanto, em
condições de aplicação sobre a palhada, apresenta resultados controversos, tendo eficiência em apenas
determinadas culturas (CANTARELLA, 2007; CANTARELLA et al., 2008).
O NBPT assim como o PPD não é inibidor direto da enzima urease. Para que este se torne eficiente
ele deve ser transformado no solo em seu análogo, sendo o NBPTO (fosfato de N-n-butiltriamida) o real inibidor
da enzima urease e análogo ao NBPT (BREMNER; CHAI, 1986; WATSON, 2005). Essa transformação ocorre
em taxas variáveis, sendo influenciada pelas mesmas condições capazes de alterar a atividade da urease
(WATSON, 2000), como quantidade de cobertura vegetal e até mesmo pela concentração de NBPT adicionada à
ureia.
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O uso do NBPT pode ser viável para o melhor aproveitamento da ureia, principalmente no período
mais seco do ano (maio a setembro), época da adubação de soqueira na região Sudeste do Brasil. Todavia, a
concentração de NBPT usualmente empregada em produtos comerciais (530 mg kg-1) tem apresentado resultados
pouco eficientes nos canaviais, o que foi evidenciando por Cantarella et al. (2008). Mira (2016) observou que o
aumento da concentração de NBPT até 1.000 mg kg -1 foi eficaz em reduzir o potencial de perdas de amônia por
volatilização da ureia em áreas de cana-crua. Entretanto, o autor não observou vantagem quando foram
adicionadas concentrações entre 1.000 - 2.000 mg kg-1. Em uma meta-análise recente, Silva et al. (2016)
observou perdas médias de N na forma de amônia de 31 e 16 % respectivamente para ureia convencional e ureia
estabilizada com NBPT. Apesar do potencial em reduzir perdas da ordem de 50 %, os autores observaram que o
efeito na produtividade de diversas culturas foi limitado a 5 %, demonstrando que o N pode não ser o fator
limitante a produtividade na maioria das situações. Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido para
comprovar se a redução na volatilização de amônia proporcionada pelo aumento na concentração de NBPT irá
resultar em ganhos de produtividade da cultura da cana-de-açúcar em condições de campo do Brasil.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Caracterização das áreas experimentais
Foram conduzidos dois experimentos. O primeiro localizado em Araras/SP (22°24'38.9''S;
47°24'38.9''W, 620 m alt.), onde o clima segundo Koeppen é do tipo Cwa, com temperatura média de 21,6 ºC e
precipitação pluvial de 1300 mm por ano. A área experimental 2 pertence ao Grupo Cofco e se situa próximo a
cidade de Potirendaba/SP (21°2'56.8"S; 49°30'48.6"W, 490 m alt.) onde o clima segundo Koeppen é do tipo Aw
com temperatura média de 30 ºC e precipitação pluvial de 1.200 mm por ano. Os dados climatológicos dos
períodos experimentais foram obtidos na estação meteorológica da UFSCAR (Experimento 1) ou fornecidos pela
própria Usina (Experimento 2) (Figura 1). A variedade cultivada no experimento 1 foi a RB85 5536,
caracterizada como altamente produtiva, ciclo intermediário e exigente nutricionalmente. A variedade cultivada
no experimento 2 foi a RB96 6928 de alta produtividade agrícola, ciclo precoce e exigente nutricionalmente.
Antes da instalação dos experimentos, foi realizada amostragem de solo em ambas áreas para
caracterização do solo. Foram colhidas 5 subamostras por experimento até 1,0 m de profundidade (separadas a
cada 0,2 m), que foram homogeneizadas e encaminhadas para o laboratório. Foi realizada análise para fins de
classificação do solo (EMBRAPA 2013), além de análise granulométrica pelo método do hidrômetro (GEE; OR,
2002). Com base nos resultados das análises químicas e físicas (Tabela 1), assim como verificação da cor do solo
no campo, os solos foram classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico de textura muito
argilosa (Experimento 1) e Latossolo Vermelho-Amarelo eutrófico argissólico de textura média (Experimento 2)
(EMBRAPA, 2013). As amostras das camadas de 0-0,2 e 0,2-0,4 m também foram analisadas para fins de
fertilidade do solo, conforme Raij et al. (2001) (Tabela 2).
A

Amostragem
120 d

Adubação

1194 mm

Adubação

Amostragem
60 d

Amostragem
120 d

B

1664 mm

Figura 1. Dados climáticos do período
Potirendaba/SP - Experimento 2 (B)

experimental

para

região

de

Araras/SP

-

Experimento

1

(A)

e
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Tabela 1. Resultados da análise química e física para classificação dos solos das áreas experimentais

Prof.
m

pH
H2O

pH
KCl

P
mg kg

K
-1

Ca

Mg

_________________________________

Al
mmolc kg

H+Al

SB

T

-1 ______________________________

V

m

________

________

%

M.O.
g kg

-1

Areia
__________

Silte
dag kg

Argila
-1 __________

Experimento 1 - LVAd
0-0,2

5,5

4,8

8,0

4,0

25,0

14,0

9,0

80,0

43,0

123,0

35,0

17,0

31,0

20,0

13,1

66,9

0,2-0,4

5,8

5,0

9,0

2,0

33,0

19,0

3,0

68,0

54,0

122,0

44,0

5,0

28,0

19,7

11,0

69,3

0,4-0,6

5,7

4,9

3,0

1,0

17,0

12,0

7,0

60,0

30,0

90,0

33,0

19,0

21,0

18,0

11,5

70,5

0,6-0,8

5,6

4,9

3,0

1,0

12,0

11,0

6,0

59,0

24,0

83,0

29,0

20,0

20,0

17,8

12,2

70,0

0,8-1,0

5,6

4,9

3,0

<0,3

12,0

9,0

10,0

59,0

21,0

80,0

26,0

32,0

18,0

18,1

12,3

69,6

Experimento 2 - LVAe
0-0,2

6,0

5,1

14,0

0,8

9,0

5,0

2,0

23,0

14,8

37,8

39,0

12,0

11,0

75,2

2,1

22,7

0,2-0,4

5,7

4,8

9,0

0,6

8,0

4,0

2,0

17,0

12,6

29,6

43,0

14,0

7,0

71,9

3,2

25,0

0,4-0,6

5,8

4,5

4,0

0,5

8,0

4,0

3,0

14,0

12,5

26,5

47,0

19,0

6,0

65,5

1,8

32,7

0,6-0,8

5,7

4,6

3,0

0,3

10,0

4,0

2,0

16,0

14,3

30,3

47,0

12,0

6,0

63,2

2,1

34,7

0,8-1,0

5,5

5,0

2,0

0,3

10,0

3,0

<1,0

<10,0

13,3

22,3

60,0

0,0

6,0

62,7

2,8

34,5

pH em água; pH em cloreto de potássio (KCl); fósforo (P) extraído por Mehlich-1 e determinado por colorimetria; potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) extraídos com acetato de amônio e
determinados respectivamente por espectrofotômetro de emissão atômica e espectrofotômetro de absorção atômica para ambos últimos; alumínio trocável (Al) extraído com cloreto de potássio 1
mol L-1 e determinado por titulometria; acidez potencial (H+Al) extração com acetato de cálcio e determinado por titulometria; SB: soma de bases trocáveis; T: capacidade de troca de catiônica a
pH 7; V: saturação por bases do solo; m: saturação por alumínio; matéria orgânica (M.O.) determinada por titulometria; areia, silte e argila determinados pelo método Buyoucos (densímetro)
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Tabela 2. Resultados da análise química para avaliação da fertilidade do solo

Prof.
Experimento 1
Experimento 2

m
0-0,2
0,2-0,4
0-0,2
0,2-0,4

P

S

___

-3 ___

mg dm
14,0
32,0
26,0
35,0
5,0
6,0
5,0
13,0
V
____

Experimento 1
Experimento 2

0-0,2
0,2-0,4
0-0,2
0,2-0,4

49,0
56,0
39,0
47,0

m
%

____

5,0
5,0
14,0
15,0

K

Ca

Mg

____________________________

2,3
1,1
0,6
0,4

27,0
25,0
8,0
11,0

11,0
13,0
4,0
6,0

B

Cu

Fe

_________________

0,38
0,57
0,22
0,24

0,6
0,5
0,7
0,6

Al

H+Al

SB

T

-3 _____________________________

mmolc dm
2,0
2,0
2,0
3,0
Mn

42,0
31,0
20,0
20,0

40,3
39,1
12,6
17,4

82,3
70,1
32,6
37,4

Zn

M.O.

pH

-3 _________________

mmolc dm
29,0
21,0
14,0
11,0

2,3
1,2
32,2
29,9

0,2
0,9
0,6
0,3

-3

g dm
35,0
29,0
10,0
9,0

CaCl2
4,9
5,3
4,9
4,7

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) extraídos por resina trocadora de íons e determinados respectivamente
por colorimétrica, espectrofotômetro de emissão atômica e espectrofotômetro de absorção atômica para ambos últimos;
alumínio trocável (Al) extraído com cloreto de potássio 1 mol L-1 e determinado pelo método colorimétrico; acidez potencial
(H+Al) método SMP; enxofre (S) extraído com fosfato de cálcio 0,01 mol L-1 e determinado por turbidimetria; boro (B)
determinação colorimétrica e extração com água quente; cobre (Cu), zinco (Zn), manganês (Mn) e ferro (Fe) determinados
por espectrofotometria de absorção atômica e extraídos com DTPA; SB: soma de bases trocáveis; T: capacidade de troca de
catiônica a pH 7; V: saturação por bases do solo; m: saturação por alumínio; matéria orgânica (M.O.) determinada por
método colorimétrico e pH em CaCl2

4.2. Instalação e Condução dos experimentos
Os experimentos 1 e 2 foram instalados respectivamente em outubro de 2014 e julho de 2015,
aproximadamente 30 dias após a colheita da cana-planta no experimento 1 e primeira soca no experimento 2. A
aplicação do fertilizante baseou-se na produtividade esperada e dose usualmente empregada pelas usinas de
modo que não houvesse restrição nutricional a planta. Foram aplicados 120 kg ha-1 de K2O na forma de cloreto
de potássio, sendo realizada manualmente sobre a palhada e em faixa a cerca de 0,20 m de distância da linha de
soqueira.
4.3. Delineamento experimental e tratamentos
O delineamento experiemental foi de blocos inteiramente casualizados no esquema fatorial 6 x 2 + 1,
sendo seis fontes de N (nitrato de amônio, ureia e ureia estabilizada com quatro doses de NBPT variando de 530
a 2000 mg kg-1), duas doses de N (50 e 100 kg ha-1 de N) e um tratamento adicional (Controle, sem adubação
nitrogenada). Cada tratamento foi instalado com quatro repetições.
As fontes de N foram nitrato de amônio (32 % de N), ureia (44 % de N), e ureia estabilizada com 4
concentrações de NBPT (“Agrotain®” (Koch™)), sendo 530 mg kg-1 (dose comercial), 850 (Experimento 1) ou
950 mg kg-1 (Experimento 2), 1.500 mg kg-1 e 2.000 mg kg-1, denominadas respectivamente de NA, U, U530,
U850 (Experimento 1) ou U950 (Experimento 2), U1500 e U2000. As misturas da ureia com o NBPT foram
realizadas em laboratório para que o produto final ( ureia + NBPT) estivesse pronto o mais próximo possível da
data de aplicação do fertilizante em campo, sendo a aplicação realizada aproximadamente uma semana após a
mistura da ureia com NBPT.
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Cada experimento foi constituído por 52 parcelas, sendo cada parcela constituída de 5 linhas de
cana-de-açúcar espaçadas 1,50 m e com 10 m de comprimento. A aplicação do fertilizante nas parcelas foi
realizada a 0,20 m da linha de soqueira, de forma manual e sobre a palhada.
4.4. Número de perfilhos
Foram realizadas duas contagens de perfilhos, aos 60 e 120 d (dias) após a adubação no experimento
2, enquanto no experimento 1 a contagem de perfilhos foi realizada apenas aos 120 d. Para essa determinação
foram contados os números de perfilhos das 3 linhas centrais de cada parcela, utilizando 6 m centrais de cada
linha (Anexo A 1). Esta metodologia teve como objetivo reduzir a interferências de bordadura da parcela e
permitir avaliar os efeitos dos tratamentos no perfilhamento inicial da cana-de-açúcar.
4.5. Índice SPAD
O índice de verde da planta foi avaliado pelo método não destrutivo utilizando o equipamento SPAD
(modelo Konika-Minolta SPAD 502). O equipamento realiza leituras no comprimento de onda de 650 nm em
que a clorofila é capaz de absorver e 940 nm onde não ocorre absorção pela molécula de clorofila, utilizando as
leituras para gerar o índice de verde da planta (GIL et al., 2002) (Anexo A 2). As avaliações foram realizadas aos
60 e 120 d após adubação no experimento 2 e aos 120 d no experimento 1. As determinações foram realizadas
em 30 folhas TVD (Top Visible Dewlap) de diferentes plantas por parcela, obtendo-se um valor médio por
parcela.
4.6. Análises nutricionais
Após a determinação do índice SPAD utilizou-se o terço médio das 30 folhas TVD coletadas e estas
foram então separadas da nervura central, de modo que, apenas o limbo foliar foi levado ao laboratório, como
recomendado por Malavolta et al. (1997) (Anexo A 3 e 4). O material foi armazenado em sacos de papel e
levado a estufa de circulação forçada sobre temperatura constante de 65 ºC por tempo suficiente para que
mantivesse a massa não variável. Em seguida as amostras foram moídas em moinho tipo Willey com peneira de
20 mesh, como recomendado por Malavolta et al. (1997) e o resíduo gerado neste processo foi levado ao micro
moinho tipo Willey com mesma peneira (20 mesh), deste modo a amostra final foi constituída da maior
quantidade possível do material coletado a campo.
O teor dos nutrientes P, K, Ca, Mg, S e micronutrientes foi obtido após digestão nitro-perclórica,
enquanto o teor de N, determinado em triplicata, foi obtido por digestão sulfúrica seguido de destilação a vapor e
titulação. Ambos procedimentos foram realizados conforme Malavolta et al. (1997).
4.7. Determinação enzimáticas
As análises para determinação enzimática foram realizadas apenas no experimento 2, nos tempos 60 e
120 d após adubação. Para realização do procedimento, foram coletadas 15 folhas TVD nas 3 linhas centrais de
cada parcela. Adicionalmente separou-se a lâmina foliar do limbo central e do mesmo obteve-se o terço médio o
qual em seguida foi imediatamente mantido em N líquido para que o material fosse congelado instantaneamente,
resultando na completa inativação do sistema degradativo-fisiológico da planta. O transporte do material para

27

posterior determinação das análises foi realizado em gelo seco e subsequentemente armazenado em
freezer -80 ºC. Posteriormente as amostras foram moídas em almofariz com auxílio de N líquido de modo que o
material estivesse constantemente congelado e preservado. As análises foram realizadas em triplicatas para
maior confiabilidade dos resultados.
4.7.1. Nitrato redutase
A nitrato redutase (NR) foi determinada segundo Cambraia et al. (1989) com adaptações. Inicialmente
pesou-se 0,2 g de material vegetal fresco e adicionaram-se 2 mL do meio de extração (tampão tris-HCl 0,1 M pH
8,1, NiSO4 4mM e glutationa reduzida 20 mM), homogeneizando a mistura. Em seguida utilizou-se 0,2 mL do
extrato obtido com 1,8 mL do meio de reação, o qual constitui-se de 200 mmol L- 1 de tampão tris-HCl pH 7,5,
triton X-100 1 %, 20 mmol L-1 de KNO3 e 0,1 mmol L-1 de NADH. A mistura foi incubada por 10 min a 37 ºC e
em seguida paralisou-se a reação com acréscimo ao meio de uma mistura de N- naftil etilenodiamino 0,01 %
(meio HCl 1 mol L-1) e 2 mL de sulfanilamida 1 %. O produto oriundo da reação é o NO 2- , determinado por
espectrofometria a 540 nm através da formação de cor rósea que advém da reação entre o nitrito com a
sulfanilamida que possui como produto um composto diazônio. Subsequentemente este é acoplado ao
bicloridrato-N-(1-Naftil)-etilenodiamina. Cada amostra teve seu respectivo branco, utilizado para determinar a
quantidade de NO2- presente no material antes do estímulo a reação. A curva de calibração do equipamento foi
realizada com nitrito de sódio e a unidade adotada para expressar a taxa enzimática foi nmol NO2- h-1 g-1 de
MF (massa fresca).
4.7.2. Glutamina Sintetase
Foi adotada a metodologia descrita por Elliot (1953), com modificações. Inicialmente pesou-se 0,2 g
de amostra e adicionaram-se 2 mL do tampão de extração o qual é constituído de TRIS-HCl (50 mM, pH 7,5),
Mercaptoetanol 2 mM e EDTA 1 mM. O material foi homogeneizado e levado a centrífuga por 10 min a
10000 rpm. Em seguida pipetaram-se 300 µL do sobrenadante para tubos de ensaios adicionando 1,7 mL do
tampão de reação, composto por 500 µL de TRIS-HCL (200 mM, pH 7,5), 200 µL de ATP (50 mM, pH 7,0),
500 µL de ácido glutâmico (500 mM, pH 7,5), 100 µL de MgSO 4 1 M, 300 µL de hidroxilamina 100 mM e
300 µL de Cistéina 100 mM. Posteriormente o material foi incubado em banho maria a 30 ºC por 30 min. O
bloqueio da reação foi realizado com adição de 2 mL de tampão FeCl3 10 %, TCA 24 % e HCl 6 M. O resultante
do processo foi novamente centrifugado a 5000 rpm por 5 min a temperatura ambiente e em seguida realizou-se
a leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 540 nm. O resultado foi expresso em
µmol δ- glutamihidroxamato h- 1 g- 1 de MF (µmol GH h-1 (g MF)-1).
Cada amostra teve seu respectivo branco, utilizado para determinar a quantidade do produto da reação
presente no material antes do estímulo a formação deste.
4.8. Acúmulo de nitrogênio na parte aérea
Uma semana antes da colheita dos experimentos foi realizada a avaliação biométrica, que consistiu na
colheita de 2 m da linha central de cada parcela. A cana colhida foi então separada em folha seca (Fs), ponteiro
(Pt) e colmo (Cm), sendo que as folhas do chão recém caídas constituíram o compartimento de Fs (Anexo A 5).
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Após separação do material, os compartimentos foram pesados individualmente no campo (precisão = 0,02 kg)
de modo a obter a massa fresca. Em seguida coletou-se uma subamostra de Fs, que foi levada ao laboratório.
Os Pts foram todos moídos no campo com trituradora de forragem e então realizada a coleta de uma
subamostra do material recém triturado que foi encaminhada ao laboratório. O mesmo procedimento foi
realizado para Cm, porém apenas quatro colmos coletados de cada parcela foram triturados. As subamostras
foram mantidas hermeticamente fechadas em sacos plásticos. Ao chegar no laboratório as subamostras foram
transferidas para sacos de papel, pesadas (precisão = 0,001 kg) e mantidas em estufa de circulação de ar forçada
a 65 ºC até que o mesmo permanece com massa constante. Após este procedimento o material foi novamente
pesado para determinação da umidade e posteriormente moído em em moinho tipo Willey. O processo de
trituração e determinação do N nos compartimentos seguiu o mesmo procedimento descrito no item análises
nutricionais. Para obtenção do acúmulo de N na parte aérea, multiplicou-se a massa seca dos compartimentos
(kg ha-1) pelo teor de nutriente (g kg-1) nos respectivos compartimentos.
4.9. Produtividade e atributos tecnológicos
No experimento 1 a massa de colmos em cada parcela foi determinada pela colheita dos colmos das
três linhas centrais e em 10 m de comprimento. Os colmos foram cortados rente ao solo, seguida da despalha e
retirada do ponteiro, simulando a colheita mecanizada do canavial. A massa de colmos foi registrada em célula
de carga (dinamômetro) instalada em uma garra acopalha à carregadora de cana (Anexo A 6). No experimento 2,
devido à indisponibilidade de mão de obra, a produtividade foi estimada por meio de avaliação biométrica. Para
aumentar a representatividade da biometria, foram realizadas 3 avaliações por parcela para estimar a
produtividade de colmos. A biometria realizada no experimento 2 consistiu da colheita de 2 m das linhas centrais
da parcela (linhas 2, 3 e 4), seguida da despalha e retirada do ponteiro. Em ambos experimentos a massa de
colmos obtida nas parcelas foi extrapolada para obtenção da produtividade de colmos (massa fresca), em
Mg ha-1.
Para quantificação dos atributos tecnológicos, foram coletados 10 colmos seguidos no centro de cada
parcela antes da colheita. Os colmos foram cortados rente ao solo, seguido da despalha e retirada do ponteiro. As
amostras foram encaminhadas ao laboratório de análises tecnológicas de cada unidade agroindustrial e a
metodologia adotada foi aquela descrita em Fernandes (2011). As análises incluíram determinação do pol, brix,
fibra, pureza e ATR (açúcar total recuperável). Com os resultados de produtividade de colmos (Mg ha -1) e teor
de pol (%), foi calculada a produtividade de açúcar (TPH, em Mg ha -1).
4.10. Análise Estatística
O programa R (R Core Team (2015)) foi utilizado em todas as análises estatísticas, sendo os
parâmetros avaliados pela análise de variância (ANOVA). Quando o teste F não apresentou significância
(P > 0,10) considerou a igualdade entre os resultados. Para parâmetros significativos (P < 0,10), as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,10) ou modelos de regressão, sendo escolhido o de melhor ajuste aos
dados e com sentido biológico.
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5. RESULTADOS
5.1. Experimento 1
A adição de nitrogênio, mesmo com distintas fontes de fertilizantes não alterou significativamente o
teor de N no tecido vegetal aos 120 d nas folhas diagnóstico (TVD), além disso este parâmetro não se
correlacionou significativamente com a produtividade. O teor foliar de N variou de 17,6 a 18,9 g kg-1 (Tabela 3),
próximos ao intervalo de teores adequados que varia de 18 - 25 g kg-1 (RAIJ; CANTARELLA, 1997).
Os teores dos demais nutrientes (Ca, Mg, S, P, K, Cu, Zn, Mn e Fe) no tecido vegetal também não
foram influenciados pelas fontes dos fertilizantes nitrogenados e por isso não foram apresentados. Contudo a
dose de N influenciou o teor no tecido vegetal de Mg, K, S e Fe de modo que na aplicação de 100 kg ha- 1 de N
ocorreu aumento de 0,3 g kg-1, 0,5 g kg-1, 0,8 g kg-1 e 17 mg kg-1 respectivamente. O teor de Mn no tecido
vegetal foi influenciado pela dose de N aplicada, porém de maneira inversa aos nutrientes anteriormente
mencionados, sendo a menor dose superior em 4,19 mg kg-1. O Mn também foi encontrado em teores maiores no
tratamento Controle, de modo que a média deste superou a média dos demais tratamentos em 11,3 mg kg-1. Para
o Mg os teores médios dos tratamentos foram maiores que o Controle em 0,2 g kg-1. As correlações obtidas
entre os nutrientes avaliados aos 120 d demonstram que o teor foliar de N nesta condição praticamente não teve
interdependência com os demais elementos avaliados. Sendo as dependências mais fortes observadas entre os
elementos Ca e Cu, S e K, S e Cu e K e Cu (Figura 2).
O índice SPAD e Pf (número de perfilhos) avaliados aos 120 d após a brotação não foram alteradas
significativamente pelas fontes de fertilizantes nitrogenados (Tabela 4), assim como observado para o teor foliar
de N. Entretanto, a dose de N influenciou positivamente os resultados, demonstrando que a adubação com
100 kg ha-1 de N independentemente da fonte de fertilizante utilizada é responsável pelo aumento do número de
perfilhos e também o índice de verde da planta (Figura 3). O número de perfilhos por metro foi distinto entre a
média do Controle e a média dos demais tratamentos (Figura 3A).

Tabela 3. Teor de N na folha diagnóstico aos 120 dias após adubação em função das fontes e doses de N. Valores
representam a média de quatro repetições

Fontes de N

Dose de N (kg ha-1)
50
___________________________

U
NA
U530
U850
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

18,4
17,6
18,1
18,2
18,9
18,0
18,2
-

Média
100
-1 ____________________________
Teor foliar de N (g kg )
18,1
18,3
18,4
18,0
18,3
18,2
18,8
18,5
18,5
18,7
18,2
18,1
18,4
18,3
18,3

0,76
0,57
0,80
1,0
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Figura 2. Coeficiente de correlação de Pearson obtido com valores padronizados para as variáveis nutricionais na folha
diagnóstico determinadas aos 120 dias após adubação. º,*,** significativo a 10, 5 e 1 % de probabilidade, respectivamente,
pelo teste F

Tabela 4. Número de perfilhos (Pf) e índice SPAD avaliados aos 120 dias após adubação em função dos fatores fontes e
doses de N. Valores representam a média de quatro repetições

Fontes de N
U
NA
U530
U850
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

Doses de N (kg ha-1)
Média
50
100
______________
-1 ____________
Perfilhos m
13,7
14,7
14,2
13,9
15,0
14,4
14,0
14,4
14,2
14,3
14,6
14,5
14,2
14,9
14,6
13,5
15,2
14,4
14,0 b
14,8 a
14,4 A
12,7 B
0,94
< 0,01
0,63
<0,01

Doses de N (kg ha-1)
Média
50
100
____________
____________
Índice SPAD
41,5
41,9
41,7
42,0
42,0
42,0
41,3
42,0
41,7
42,2
43,2
42,7
41,7
42,7
42,2
41,9
42,4
42,1
41,7 b
42,3 a
42,0
42,0
0,26
0,02
0,79
0,96

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal obtida pelo teste Tukey a 10 % de
probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média do Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi
identificada por letra maiúscula em itálico
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A

B

Figura 3. Box-Plot do número de perfilhos por metro (A) e índice SPAD (B) em função das doses de N. Letras maiúsculas
representam a diferença entre 0 (Controle) e a média dos demais tratamentos e letras minúsculas representam a diferença
entre as médias das doses 50 e 100 kg ha-1 de N. O ˟ representa a média dos tratamentos em função da quantidade de N

O conteúdo de N avaliado de maneira compartimentalizada na planta no momento da colheita, através
da biometria foi significativo para o fator dose para Cm e Fs. Os Cm apresentaram em média 12,2 kg ha-1 de N a
mais na dose de 100 kg ha- 1 de N, além disso apenas os tratamentos U530 (ureia com 530 mg kg-1 de NBPT) e
U1500 demonstraram não seguir essa tendência (Tabela 5). No compartimento Fs, também apresentado na
tabela 5, o fator dose representou aumento médio de 4,1 kg ha- 1 de N acumulado, situação que apenas no
tratamento NA (nitrato de amônio) e U1500 (ureia com 1500 mg kg-1 de NBPT) não foi confirmada.
A avaliação do acúmulo de N nos Pt não foi influenciada pelos fatores estudados, mas nota-se que o
tratamento U1500 na dose 50 kg ha- 1 de N demonstrou tendência a valores acumulados superiores aos demais
tratamentos (Tabela 5). A soma dos três compartimentos (Cm, Fs e Pt) formou a variável Nplanta, a qual
representa o acúmulo de N pela parte aérea no final do ciclo. Esta variável foi significativamente alterada pelo
fator dose de N, demonstrando acúmulo médio superior de 15,1 kg ha-1 de N na dose de 100 kg ha-1 de N
aplicado independente da fonte utilizada.
A distribuição percentual de N em cada compartimento foi semelhante, independente da dose de N
aplicada, evidenciando ligeira tendência de maior acúmulo nos Cm com as doses de N, o que pode ocorrer pela
maior produtividade nestas condições (Figura 4, Tabela 6).
A produtividade não foi influenciada significativamente pelas fontes de fertilizantes utilizadas,
entretanto para o fator dose houve diferença significativa. Enquanto a produtividade do tratamento Controle foi
de 105,8 Mg ha-1, a produtividade média de todos os demais tratamentos atingiu 115,7 Mg ha-1, superando em
9,4 % (10 Mg ha-1) as parcelas que não receberam adubação (Tabela 6). Ou seja, a área foi responsiva à
adubação nitrogenada. Além disso, houve aumento de produtividade quando a dose de N aumentou de de 50 para
100 kg ha- 1 de N, com ganho médio de 3,9 % (4,3 Mg ha-1 de colmos). A Figura 5 representa o incremento em
produtividade com o aumento das doses de N, indicando a resposta positiva à adição de N neste experimento. A
Figura 6 demonstra o comportamento da TCH perante a adição de NBPT a ureia. Observa-se que não houve
efeito significativo do aumento na concentração de NBPT na produtividade de colmos da cana-de-açúcar.
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Tabela 5. Acúmulo de N nos colmos (Cm), ponteiros (Pt), folha secas (Fs) e total (Nplanta) em função dos fatores fontes e doses de N. Valores representam a média de quatro repetições

Fontes de N

Doses de N (kg ha-1)
50

100

__________

Média

Cm (kg ha-1) _________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

__________

Média

Pt (kg ha-1) _________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

__________

Média

Fs (kg ha-1) _________

Doses de N (kg ha-1)
50
__________

100

Média

Nplanta (kg ha-1) _________

U

63,3

78,8

71,0

21,0

19,5

20,3

33,5

42,8

38,1

117,6

141,1

129,4

NA

65,7

78,2

71,9

20,8

23,1

21,9

34,2

32,9

33,5

120,7

134,1

127,4

U530

76,7

72,7

74,7

20,7

20,7

20,7

33,0

38,0

35,5

130,4

131,4

130,9

U850

60,8

101,3

81,1

21,0

22,5

21,8

35,9

40,7

38,3

117,7

164,5

141,1

U1500

72,1

73,9

73,0

27,5

19,9

23,7

33,9

30,5

32,2

133,5

124,3

128,9

U2000

81,8

88,7

85,3

22,1

20,5

21,3

31,3

41,5

36,4

135,3

150,7

143,0

Média

70,1 b

82,3 a

76,2

22,2

21,0

21,6

33,6 b

37,7 a

35,7

125,9 b

141,0 a

133,4

-

-

59,5

-

-

22,0

-

-

30,0

-

-

111,5

Controle
PFonte

0,65

0,89

0,47

0,71

PDose

0,04

0,52

0,05

0,04

PFonte*Dose

0,31

PMédia*Controle

0,63
0,11

0,33
0,89

0,34
0,14

0,10

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal obtida pelo teste Tukey a 10 % de probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média do
Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi identificada por letra maiúscula em itálico
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Figura 4. Distribuição do nitrogênio na planta em Cm (colmos), Pt (ponteiros) e Fs (folha seca) em valores proporcionais em
função das doses de N. Os valores demonstrados foram obtidos com as médias do fator fonte dentro de dose de N

Tabela 6. Produtividade de colmos em função dos fatores fontes e doses de N. Resultados representam a média de quatro
repetições

Fontes de N

Dose de N (kg ha-1)
50
__________________________________

U
NA
U530
U850
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

111,8
107,9
116,8
114,4
113,6
116,6
113,5 b
-

Média
100
-1 __________________________________
Produtividade (Mg ha )
115,8
113,8
118,1
113,0
121,0
118,9
118,4
116,4
116,0
114,8
117,9
117,2
117,9 a
115,7 A
105,8 B

0,67
0,06
0,90
0,02

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal obtida pelo teste Tukey a 10 % de
probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média do Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi
identificada por letra maiúscula em itálico
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Figura 5. Box-Plot da produtividade de colmos (TCH) em função da quantidade de N aplicada. Letras maiúsculas diferem a
média do Controle (0) para os demais tratamentos e letras minúsculas diferem a média entre as doses 50 e 100 Kg ha-1 de N.
O ˟ representa a média dos tratamentos em função da quantidade de N

Figura 6. Influência da adição NBPT a ureia na produtividade de colmos (TCH) da cana-de-açúcar colhida sem queima com
diferentes doses de N. Linha tracejada representa a média

Os atributos tecnológicos avaliados na biometria apresentaram comportamento distinto frente os
fatores experimentais as quais foram expostos. O ATR não foi influenciado pelos fatores em estudo,
demonstrando que a adição de N nesta condição não seria importante para este parâmetro. Porém o mesmo não
aconteceu para o TPH (Mg de açúcar produzida por hectare), em que houve influência positiva da adição de
nitrogênio no sistema, uma vez que a dose de 100 kg ha -1 de N promoveu incremento de 4,2 % (0,96 Mg ha-1 de
açúcar) em relação à dose de 50 kg ha-1 N. Além disso, a média do tratamento controle foi inferior aos demais
tratamentos em 9,4 % (1,9 Mg ha-1 de açúcar) (Tabela 7), demonstrando a viabilidade da adubação nitrogenada
no aumento da produtividade de açúcar.
A variável Fibra, assim como ocorreu para o ATR, não foi influenciada pelas fontes e doses de N.
Todavia, houve diferença entre o Controle e os demais tratamentos, o qual apresentou 0,6 % a mais de fibra nos
colmos (Tabela 7). Para o Brix (sólidos solúveis) houve diferença entre o Controle e os demais tratamentos,

35

sendo que estes obtiveram em média 0,45 % a mais de sólidos solúveis. Ou seja, as parcelas não adubadas
apresentaram maior teor de fibra e menor brix que as parcelas adubadas com N.
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Tabela 7. Atributos tecnológicos e produtividade de açúcar (TPH) da cana-de-açúcar em função de fontes e doses de N aplicadas no início da brotação. Valores representam a média de quatro
repetições

Fontes de N

Doses de N (kg ha-1)
50
________

100

Média

ATR (kg Mg-1) ________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

___________

Média

Fibra (%) ___________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

____________

Média

Brix (%) ____________

Doses de N (kg ha-1)
50
__________

100

Média

TPH (Mg ha-1) __________

U

163,5

164,6

164,0

11,0

10,6

10,8

18,3

18,5

18,4

21,4

22,2

21,8

NA

164,9

163,0

163,8

11,2

11,0

11,1

18,4

18,3

18,3

20,9

22,6

21,7

U530

160,9

166,4

163,7

10,8

10,6

10,7

18,3

18,7

18,5

21,9

23,5

22,7

U850

161,9

162,5

162,2

10,9

10,8

10,8

18,2

18,5

18,4

21,7

22,4

22,0

U1500

164,0

161,2

162,6

10,7

11,0

10,9

18,5

18,2

18,4

21,7

21,9

21,8

U2000

163,5

167,9

165,7

11,1

10,7

10,9

18,4

18,9

18,6

22,4

23,2

22,8

Média

163,1

164,3

163,7

10,9

10,8

10,8 B

18,3

18,5

18,4 A

21,7 b

22,6 a

22,1 A

-

161,4

-

-

11,4 A

-

-

18,0 B

-

-

20,2 B

Controle
PFonte

0,57

0,26

0,69

0,62

PDose

0,30

0,10

0,14

0,04

PFonte*Dose

0,25

0,37

0,33

0,93

PMédia*Controle

0,26

< 0,01

0,04

0,02

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal obtida pelo teste Tukey a 10 % de probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média do
Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi identificada por letra maiúscula em itálico
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5.2. Experimento 2
Aos 60 d após adubação, o teor de N no tecido vegetal foi de 17,7 g kg-1 no Controle e de 19,2 g kg-1
na média dos demais tratamentos (Tabela 8), diferença de 1,54 g kg-1 entre eles. Além disso, houve aumento no
teor foliar de N quando a dose de N aumentou de 50 para 100 kg ha-1, com incremento de cerca de 0,5 g kg-1
(Tabela 8). Entretanto, os teores foliares de N não variaram em função das fontes de N aplicadas, de tal forma
que somente as doses de N apresentaram efeito significativo neste parâmetro (Figura 7).
Os demais nutrientes avaliados aos 60 d obtiveram comportamentos particulares frente os fatores
experimentais. Para o K, Cu e Mn houve diferenças significativas entre a média do Controle e a média dos
demais tratamentos. Em ambos casos o Controle foi inferior em 2,45 g kg -1, 0,67 mg kg-1 e 24,21 mg kg-1,
respetivamente para o K, Cu e Mn, sendo que este último apresentou ainda diferença para o fator dose. A
adubação com 100 kg ha-1 de N justificou o aumento de 11,35 mg kg-1 de Mn no tecido foliar quando comparado
a adubação com 50 kg ha-1 de N. Além disso, elementos como Fe, B e Ni tiveram seus teores influenciados pela
interação dos fatores fonte e dose. No caso do B a aplicação de 100 kg ha-1 de N utilizando U950 (ureia com 950
mg kg-1 de NBPT) promoveu aumento do teor foliar deste elemento quando comparado a aplicação apenas de U
(ureia) ocorrendo o mesmo para a aplicação de NA (nitrato de amônio) e U950 na dose de 100 kg ha -1 de N
comparado a dose de 50 kg ha -1 de N.
O Fe, elemento abundante nos solos brasileiros, apresentou diferença significativa entre a média do
Controle e a média dos demais tratamentos, a qual foi 17,14 mg kg-1 maior. Ademais, para o Fe foi identificado
interação dos fatores, apresentando a fonte U na dose de 100 kg ha-1 de N superior em 20,85 mg kg-1 de Fe no
tecido vegetal que a dose de 50 kg ha-1 de N. O Ni, elemento dificilmente detectado nestas condições
experimentais, também apresentou teores foliares dependentes da interação fonte e dose de N, fazendo-se a
U1500 superior a U2000 na aplicação de 100 kg ha -1 de N. Já os resultados do tratamento U1500 demonstra
maiores teores de Ni na folha TVD na dose de 100 kg ha-1 de N, resultado oposto para o tratamento U2000 que
apresentou maiores teores na dose de N inferior.

Tabela 8. Teor de N na folha diagnóstico aos 60 dias após adubação em função das fontes e doses de N. Valores representam
média de quatro repetições

Fontes de N

Dose de N (kg ha-1)
50
____________________________

U
NA
U530
U950
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

18,8
19,9
18,9
18,6
18,7
19,0
19,0 b
-

Média
100
-1 ____________________________
Teor foliar de N (g kg )
19,2
19,0
19,4
19,6
19,9
19,3
19,5
19,0
19,5
19,1
19,8
19,4
19,5 a
19,2 A
17,7 B

0,61
0,03
0,48
< 0,01

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal obtida pelo teste Tukey a 10 % de
probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média do Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi
identificada por letra maiúscula em itálico
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As correlações entre os teores nutricionais obtidas com valores padronizados demonstram pequena
interação entre o N e os demais nutrientes, observando-se que neste momento (60 d após adubação) a melhor
correlação do N aconteceu com Mn (Figura 8). Os demais elementos essenciais que apresentaram maiores
interações, aproximadamente de 0,6 foram Ca e S, Mg e S, P e K, P e Cu, K e Cu, e Cu e Fe.
Apenas o fator dose de N foi significativo para perfilhamento aos 60 dias após adubação (Tabela 9;
Figura 9 A). Observa-se que a adição de 100 kg ha- 1 de N independente da fonte incrementou 3,2 perfilhos por
metro em relação a adição de 50 kg ha-1 de N (Tabela 9). O maior número de perfilhos pode resultar em ganho
de produtividade, uma vez que um maior estande de plantas pode proporcionar maior chance de sobrevivência a
intemperes climáticos.

Figura 7. Box-Plot do teor de N na folha diagnóstico aos 60 dias após adubação em função das doses de N. Letras
maiúsculas diferem a média do Controle (0) para os demais tratamentos e letras minúsculas diferem a média entre as doses 50
e 100 Kg ha-1 de N. O ˟ representa a média dos tratamentos em função da quantidade de N

Figura 8. Coeficiente de correlação de Pearson obtido com valores padronizados para as variáveis nutricionais determinadas
na folha diagnóstico aos 60 dias após adubação. º,*,** significativo a 10, 5 e 1 % de probabilidade, respectivamente, pelo
teste F

39

O índice SPAD foi 50 no tratamento Controle e de 52,4 na média dos demais tratamentos (Tabela 9)
na avaliação aos 60 d após adubação. Entretanto, não houve diferença para o índice SPAD entre as doses de 50 e
100 kg ha-1 de N (Figura 9 B). Tal fato implica que a adubação independente da dose e da fonte utilizada para o
suprimento de N é capaz de aumentar o índice de verde da planta, em relação ao Controle.
A atividade das enzimas glutamina sintetase (GS) e nitrato redutase (NR) determinadas aos 60 d após
adubação apresentaram comportamentos distintos. A GS foi significativamente influenciada pelo fator dose, de
maneira que o aumento deste resultou em incremento de 2,74 µmol δ-glutamihidroxamato h-1 g-1 de MF
(Figura 10 A); no entanto, a média dos tratamentos não diferiu da média do Controle. Por outro lado, a atividade
da NR foi superior em 235,7 nmol NO2- h-1 g-1 de MF nos tratamentos adubados com N quando comparados ao
controle (Figura 10 B).
Tabela 9. Número de perfilhos (Pf) e índice SPAD avaliados aos 60 dias após adubação em função dos fatores fontes e doses
de N. Resultados representam a média de quatro repetições

Fontes de N
U
NA
U530
U950
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

Doses de N (kg ha-1)
Média
50
100
_____________
-1 _____________
Perfilhos m
33,5
35,6
34,6
32,2
35,6
33,9
31,4
36,1
33,7
31,2
34,6
32,9
30,6
31,9
31,2
30,5
34,9
32,7
31,5 b
34,8 a
33,4
31,0
0,21
< 0,01
0,77
0,13

Doses de N (kg ha-1)
Média
50
100
_____________
_____________
Índice SPAD
51,4
52,8
52,1
53,0
53,2
53,1
52,0
51,3
51,7
51,1
52,9
52,0
51,8
52,6
52,2
52,8
53,7
53,3
52,0
52,8
52,4 A
49,9 B
0,45
0,17
0,80
0,01

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal obtida pelo teste Tukey a 10 % de
probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média do Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi
identificada por letra maiúscula em itálico

A

B

Figura 9. Box-Plot do número de perfilhos (A) e índice SPAD (B) avaliados aos 60 dias após a adubação em função da
quantidade de N adicionada. Letras maiúsculas representam a diferença entre 0 (Controle) e a média dos demais tratamentos
e letras minúsculas representam a diferença entre as doses 50 e 100 Kg ha-1 de N. O ˟ representa a média dos tratamentos em
função da quantidade de N
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A

B

Figura 10. Box-Plot da atividade das enzimas Glutamina sintetase (GS, em A) e Nitrato redutase (NR, em B) aos 60 dias
após adubação em função das doses de N. Letras maiúsculas representam a diferença entre 0 (Controle) e a média dos demais
tratamentos e letras minúsculas representam a diferença entre as doses 50 e 100 kg ha- 1 de N. O ˟ representa a média dos
tratamentos em função da quantidade de N

Os resultados obtidos aos 120 d após adubação diferiram quando comparados aos obtidos aos 60 d
após adubação. Para o teor foliar de N, as diferenças entre o Controle e os tratamentos adubados se mantiveram,
assim como entre as doses de N, pórem aos 120 d após adubação também houve efeito das fontes de N neste
parâmetro (Tabela 10). A superioridade dos tratamentos contra o Controle identificada foi de 1,18 g kg- 1 de N no
tecido vegetal, enquanto a diferença entre as doses apresentou-se pelo valor de 0,82 g kg-1 de N (Figura 11 A).
Em relação as fontes, o teor foliar de N nos tratamentos com NA foi cerca de 0,9 g kg-1 de N superior aos
tratamentos com U e U1500 (Tabela 10; Figura 11 B).
O teor foliar de N apresentou grande variação, de 13,5 e 17,7 g kg-1 de N, sendo o limite inferior
distante do considerado adequado por Raij e Cantarella (1997), mas próximos aos encontrados por
Santos et al. (2013) considerando distintos métodos para obtenção da faixa normal. Para os demais elementos
avaliados, observa-se que a fonte interferiu de maneira significativa nos teores foliares de S, P e Mn. Para os dois
primeiros elementos a utilização da U2000 implicou em 0,47 e 0,45 g kg-1 de S e P no tecido vegetal a mais que
U independente da dose de N aplicada.
O nutriente Mn também apresentou superioridade nos teores foliares para a fonte U2000 comparada a
U. Porém, esta foi estatisticamente igual a U530, sendo em média inferiores em 17,8 mg kg -1 de Mn nas folhas
TVD. Já Cu e Zn foram significativos para o fator dose, onde apresentaram 0,24 e 1,13 mg kg -1 de seus teores
respectivamente a mais no tecido vegetal para a aplicação de 100 kg ha -1 de N. Os demais nutrientes avaliados
(K, Mg, Ca, B e Fe) não foram influenciados pelos fatores estudados e o Ni, também analisado neste período
teve seus valores desconsiderados, pois aproximadamente metade das amostras apresentaram valores abaixo do
limite de detecção do aparelho usado em sua determinação.
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Tabela 10. Teor de N na folha diagnóstico aos 120 dias após adubação em função das fontes e doses de N. Valores
representam a média de quatro repetições

Fontes de N
U
NA
U530
U950
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

Dose de N (kg ha-1)

Média
100
_________________________
Teor foliar de N (g kg-1) _________________________
15,3
16,1
15,7 B
16,1
17,1
16,6 A
15,8
16,4
16,1 AB
15,4
16,7
16,1 AB
15,5
15,9
15,7 B
15,7
16,6
16,1 AB
15,6 b
16,5 a
16,1 A
14,9 B
0,08
< 0,01
0,83
< 0,01
50

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal e letras maiúsculas representam a
diferença na vertical obtida pelo teste Tukey a 10 % de probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média
do Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi identificada por letra maiúscula em itálico.

A

B

Figura 11. Box-Plot do teor de N na folha diagnóstico aos 120 dias após adubação em função da quantidade adicionada (A) e
fontes (B) de N. Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis Controle (0) e demais tratamentos e
letras maiúsculas representam a diferença entre as fontes obtida pelo teste Tukey a 10 % de probabilidade. O ˟ representa a
média dos tratamentos em função da quantidade de N (A) e fonte de N (B)

As correlações nutricionais aos 120 d (Figura 12) de maneira geral apresentam valores superiores aos
demonstrados aos 60 d (Figura 8), como pode ser visto para o N, entretanto apenas Ca e S, S e P, e P e Mn
apresentaram valores superiores a 0,60 para o coeficiente de correlação de Pearson, valor ainda considerado
baixo.
A adubação nitrogenada também influenciou o perfilhamento o e índice SPAD aos 120 d após
adubação. Para perfilhamento, não houve diferença significativa entre Controle (19,6 perfilhos m-1) e a média
dos tratamentos com N (20,8 perfilhos m-1) (Tabela 11). Por outro lado, houve aumento no perfilhamento à
medida em que a dose de N aumentou de 50 para 100 kg ha-1 N (Figura 13 A). Contudo, a utilização de
diferentes fontes na adubação nitrogenada não demonstrou alteração significativa deste parâmetro.
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Figura 12. Coeficiente de correlação de Pearson obtido com valores padronizados para as variáveis nutricionais
determinadas na folha diagnóstico aos 120 dias após adubação. º,*,** significativo a 10, 5 e 1 % de probabilidade,
respectivamente, pelo teste F
Tabela 11. Número de perfilhos (Pf) e índice SPAD avaliados aos 120 dias após adubação em função dos fatores fontes e
doses de N. Valores representam a media de quatro repetições

Fontes de N
U
NA
U530
U950
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

Doses de N (kg ha-1)
Média
50
100
_____________
-1 _____________
Perfilhos m
19,8
21,7
20,8
20,6
20,3
20,5
19,3
20,8
20,0
20,9
20,9
20,9
20,2
22,6
21,4
20,0
22,6
21,3
20,1 b
21,5 a
20,8
19,6
0,83
0,04
0,68
0,29

Doses de N (kg ha-1)
Média
50
100
_____________
_____________
Índice SPAD
38,8
40,0
39,4
39,7
40,7
40,2
38,7
41,0
39,8
39,8
42,0
40,9
38,4
40,4
39,4
39,9
40,3
40,1
39,2 b
40,7 a
40,0 A
38,1 B
0,24
< 0,01
0,70
0,01

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal obtida pelo teste Tukey a 10 % de
probabilidade. A diferença entre a média dos tratamentos e a média do Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi
identificada por letra maiúscula em itálico.

43

A

B

Figura 13. Box-Plot do número de perfilhos (A) e índice SPAD (B) avaliados aos 120 dias após a adubação em função da
quantidade de N adicionada. Letras maiúsculas representam a diferença entre 0 (Controle) e a média dos demais tratamentos
e letras minúsculas representam a diferença entre as doses 50 e 100 kg ha-1 de N. O ˟ representa a média dos tratamentos em
função da quantidade de N

Para o índice SPAD, por sua vez, houve diferença significativa entre o controle e as parcelas adubadas,
assim como entre as doses de 50 e 100 kg ha-1 N (Tabela 11). Enquanto o índice SPAD foi de 38,1 no controle,
este aumentou para 40,0 na média dos demais tratamentos e de 39,2 na dose de 50 kg ha-1 N para 40,7 na dose de
100 kg ha-1 N (Figura 13 B).
As enzimas NR e GS, avaliadas aos 120 d após adubação obtiveram comportamentos distinto do
período anterior (60 d). A NR não apresentou significância para nenhum fator em estudo, mas nota-se tendência
de valores superiores aos demais para o tratamento NA, assim como também ocorre para comparação entre o
Controle e demais tratamentos (Figura 14 B). Já para GS detectou-se significância entre o Controle e demais
tratamentos, estando estes 2,97 µmol δ-glutamihidroxamato h-1 g-1 de MF acima e também significância para o
fator dose (Figura 14 A). A interação encontrada para variável GS permite concluir que a utilização da fonte
U530 promove aumento da atividade enzimática na dose de 50 kg ha-1 de N e a utilização da fonte U1500
apresentou o mesmo comportamento.
Os atributos determinados na biometria permitiram a compartimentalização do N na planta,
determinando o conteúdo de N no Cm, Fs, Pt e Nplanta, equivalendo este último a soma dos três
compartimentos. Os Cm presentaram distinção para acúmulo de N tanto para o fator dose como para fonte
(Tabela 12), mas não apresentou distinção para interação deles, apresentando ainda diferença significativa entre
o Controle e demais tratamentos.
A fonte NA diferiu da U2000 e U1500, possuindo em média 13,0 kg ha -1 de N a mais no
compartimento Cm, isto porque U2000 e U1500 não diferiram entre si. Além disso este compartimento
demonstrou que a aplicação de 100 kg ha-1 de N resulta em aumento no acumulo de N na ordem de 11,0 kg ha-1
de N nos Cm (Tabela 12). Enquanto isso, a variável Fs apresentou diferença apenas entre o Controle e demais
tratamentos, permitindo inferir que a aplicação de N independente da dose e fonte promoveu aumento de
12,1 kg ha-1 de N no compartimento Fs quando comparado a situação de não adubação (Controle).
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No compartimento Pt apenas as interações das variações experimentais impostas foram significativas,
evidenciando que a aplicação de U na dose 100 kg ha-1 de N aumenta o acúmulo deste nutriente em 19,9 kg ha-1
em relação a U na dose 50 kg ha-1 de N. E a U2000 resulta em maior acúmulo na dose de 50 kg ha -1 de N, com
incremento de 17,5 kg ha-1 de N nos ponteiros (Tabela 12). Avalia-se ainda que na dose de 100 kg ha-1 de N a
fonte U obteve em média 25,7 kg ha-1 de N a mais acumulado nos ponteiros que as fontes NA e U2000 as quais
foram estatisticamente iguais.
O resultado da soma dos compartimentos anteriormente mencionado, Nplanta, foi positivamente
influenciado pela aplicação de 100 kg ha-1 de N, a qual acumulou 15,0 kg ha-1 de N a mais que a dose 50 kg ha-1
de N. Além disso, essa variável também demonstrou que a não aplicação de N promove efeito negativo no
acúmulo de N, tendo 27,7 kg ha-1 de N a menos no Controle comparado a situação de aplicação independente da
fonte e dose de N (Tabela 12).
O N distribuído proporcionalmente nos compartimentos Cm, Fs e Pt, apresentou menor quantidade
nas folhas secas comparando-se com a distribuição na dose 50 e 100 kg ha-1 de N. Mas em todos os casos os Cm
são os responsáveis pela maior porcentagem de N na planta, devido a maior massa deste compartimento.
Observa-se na Figura 15 que a medida que a aplicação de N aumenta há maior similaridade entre distribuição de
N acumulado na Fs e Pt De forma geral, a distribuição do N nos compartimentos da planta diferiu entre os dois
experimentos avaliados (Figura 15).
A produtividade de colmos foi de 110,5 Mg ha-1 no tratamento Controle e de 121,5 Mg ha-1 na média
dos tratamentos adubados (Tabela 13). Apesar da diferença numérica entre os valores, representando diferença
de 11 Mg ha-1, não houve diferença sigfnificativa entre eles (P < 0,17). Além disso, também não houve diferença
significativa entre as doses de 50 e 100 kg ha -1 N, que resultaram em produtividades de 119,2 e 123,9 Mg ha-1,
respectivamente. De forma semelhante, também não houve diferença significativa entre as fontes de N
(Tabela 13). Na Figura 16 observa-se que não houve efeito significativo para as concentrações de NBPT na
produtividade de colmos para nenhuma das doses de N avaliadas.

A

B

Figura 14. Box-Plot da atividade das enzimas Glutamina sintetase (GS, em A) e Nitrato Redutase (NR, em B) aos 120 dias
após adubação em função das doses de N. Letras maiúsculas representam a diferença entre 0 (Controle) e a média dos demais
tratamentos e letras minúsculas representam a diferença entre as doses 50 e 100 kg ha- 1 de N pelo teste Tukey a 10 % de
probabilidade. O ˟ representa a média dos tratamentos em função da quantidade de N
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Tabela 12. Acúmulo de N nos colmos (Cm), ponteiros (Pt), folha secas (Fs) e total (N planta) em função dos fatores fontes e doses de N. Valores representam a média de quatro repetições

Fontes de N

Doses de N (kg ha-1)
50

100

____________

Média

Cm (kg ha-1) ____________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

____________

Média

Pt (kg ha-1) ____________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

____________

Média

Fs (kg ha-1) ____________

Doses de N (kg ha-1)
50
__________

100

Média

Nplanta (kg ha-1) __________

U

42,9

54,2

48,5 AB

23,9 Ab

43,8 Aa

33,9

23,9

29,4

26,6

90,6

127,4

109,0

NA

41,8

66,4

54,1 A

30,1 Aa

18,9 Ba

24,5

22,5

21,0

21,7

94,4

106,4

100,4

U530

45,2

49,1

47,1 AB

19,9 Aa

25,7 ABa

22,8

22,9

22,2

22,5

87,9

96,9

92,4

U950

38,7

55,2

47,0 AB

21,8 Aa

29,7 ABa

25,8

14,4

24,1

19,2

74,9

109,1

92,0

U1500

38,2

43,1

40,6 B

30,0 Aa

35,6 ABa

32,5

25,4

32,5

29,0

93,2

111,1

102,1

U2000

39,2

44,1

41,6 B

34,8 Aa

17,3 Bb

26,0

27,0

19,9

23,4

101,0

81,3

91,1

Média

41,0 b

52,0 a

46,5 A

26,7

28,5

27,6

22,7

24,8

23,8 A

90,3 b

105,4 a

97,8 A

-

-

36,5 B

-

-

22,0

-

-

11,7 B

-

-

70,1 B

Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

0,06

0,30

0,28

0,60

< 0,01

0,58

0,39

0,03

0,17

0,02
0,04

0,40
0,35

0,21
0,01

0,03

Letras minúsculas representam a diferença estatística entre as variáveis na horizontal e letras maiúsculas representam a diferença na vertical obtida pelo teste Tukey a 10 % de probabilidade. A
diferença entre a média dos tratamentos e a média do Controle, no teste Tukey a 10 % de probabilidade foi identificada por letra maiúscula em itálico
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Figura 15. Distribuição do nitrogênio na planta em Cm (colmos), Pt (ponteiros) e Fs (folha seca) em função das doses de N.
Os valores demonstrados foram obtidos com as médias do fator fonte dentro de dose de N

Tabela 13. Produtividade de colmos em função de fontes e doses de N. Resultados representam a média de quatro repetições

Fontes de N

Dose de N (kg ha-1)
50
______________________________

U
NA
U530
U850
U1500
U2000
Média
Controle
PFonte
PDose
PFonte*Dose
PMédia*Controle

125,0
117,2
122,9
111,9
111,7
126,7
119,2
-

Média
100
-1 ______________________________
Produtividade (Mg ha )
133,1
129,1
134,5
125,9
124,8
123,8
123,4
117,6
117,8
111,7
115,7
121,2
123,9
121,5
110,5

0,27
0,30
0,52
0,17
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Figura 16. Influência da adição NBPT a ureia na produtividade da cana-de-açúcar colhida sem queima com diferentes doses
de N. Linha tracejada representa a média

Os atributos tecnológicos, ATR, TPH, Fibra e Brix não foram influenciados significativamente pelos
fatores fontes e doses de N, assim como também ocorreu para a interação destes (Tabela 14). Porém, para a
variável TPH houve tendência para maior produção na dose de 100 kg ha-1 de N, uma vez que foi
matematicamente maior em 1,0 Mg ha-1 de açúcar, ocorrendo algo similar para a comparação entre o Controle e
demais tratamentos que matematicamente apresentaram diferença de 1,6 Mg ha -1 de açúcar, sendo o Controle
inferior.
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Tabela 14. Atributos tecnológicos e produtividade de açúcar (TPH) em função das fontes e doses de N. Valores representam a média de quatro repetições

Fontes de N

Doses de N (kg ha-1)
50
________

100

Média

ATR (kg Mg-1) ________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

___________

Média

Fibra (%) ___________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

____________

Média

Brix (%) ____________

Doses de N (kg ha-1)
50

100

___________

Média

TPH (Mg ha-1) __________

U

142,8

140,4

141,6

11,1

11,3

11,2

16,2

15,9

16,1

20,9

21,8

21,3

NA

141,1

145,1

143,1

11,7

11,7

11,7

16,0

16,3

16,2

19,4

23,0

21,2

U530

145,0

144,9

145,0

11,4

11,4

11,4

16,2

16,3

16,3

21,0

21,3

21,2

U850

139,9

145,8

142,8

11,4

11,5

11,4

15,9

16,4

16,2

18,3

21,1

19,7

U1500

141,0

145,9

143,4

11,4

11,1

11,2

16,1

16,4

16,3

18,5

19,1

18,8

U2000

145,4

145,2

145,2

11,3

11,2

11,2

16,4

16,4

16,4

21,6

19,6

20,6

Média

142,5

144,6

143,5

11,4

11,3

11,4

16,1

16,3

16,2

19,9

21,0

20,5

-

-

145,6

-

-

11,3

-

-

16,5

-

-

18,9

Controle
PFonte

0,67

0,47

0,81

0,34

PDose

0,15

0,83

0,20

0,18

PFonte*Dose

0,46

0,98

0,56

0,36

PMédia*Controle

0,41

0,94

0,26

0,27
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6. DISCUSSÃO
Apesar de ser bem aceito que a resposta de soqueiras de cana-crua à adubação nitrogenada seja mais
consistente do que em cana-planta (FRANCO et al., 2011), diversos estudos têm observado elevada variabilidade
na resposta à adubação nitrogenada de soqueiras de cana-crua (MARIANO, 2015; OTTO et al., 2016). Os
resultados deste estudo enquadram-se nestas observações prévias, uma vez que houve variação na resposta de
soqueiras ao N nos experimentos.
Os teores foliares de N encontrados no experimento 1 variaram de 17,6 a 18,8 g kg-1 e no experimento
2 de 15,3 a 19,9 g kg-1, considerando todos os períodos avaliados. Os teores observados no experimento 1 estão
próximos à faixa de suficiência estabelecida por Raij e Cantarella (1997) e Malavolta et al (1997), indicando que
nesta condição a cana-de-açúcar estava se desenvolvendo em situação de adequado suprimento de N. Por outro
lado, no experimento 2 os teores foliares de N apresentaram-se em média próximos aos limites inferiores da
faixa adequada de teores estabelecida por aqueles autores, indicando que a cana-de-açúcar estava sofrendo algum
nível de restrição nutricional no experimento 2. Porém, Reis Jr e Monnterat (2002) encontraram teores médios de
15 g kg-1 de N para lavouras de alta produtividade, indicando que nem sempre a diagnose foliar é uma
ferramenta eficiente para diagnosticar situações de deficiência nutricional.
No experimento 1 a aplicação de N não foi capaz de influenciar o teor foliar deste elemento
(Tabela 3). Este comportamento, apesar de inesperado, já foi relatado na literatura (VALE, 2009;
CORREIA 2012; MEGDA, 2013). Por outro lado, no experimento 2 a adubação nitrogenada aumentou o teor
foliar de N nas avaliações realizadas aos 60 e 120 d após adubação (Tabelas 8 e 10). A ausência de efeito no teor
foliar de N no experimento 1 e efeito positivo observado no experimento 2 pode ser explicado pelo maior teor de
MOS no experimento 1 (35 g dm-3 – Tabela 2) quando comparado ao experimento 2 (10 g dm-3 – Tabela 2),
resultando em maior capacidade de suprimento de N às plantas por meio da mineralização da MOS
(OTTO et al., 2013).
O índice SPAD foi influenciado significativamente pela dose de N em ambas áreas aos 120 d, com
valores próximos a 40. Resultados semelhantes foram observados por Correia (2012). Ou seja, o índice SPAD
foi útil para diagnosticar o efeito dos tratamentos nas plantas. Além de ser útil para predizer o status de N na
planta, o índice SPAD também tem outras utilidades como identificação de estresse hídrico da cultura da
cana-de-açúcar (GRUIMARÃES, 2011; SILVA et al., 2014).
No presente estudo o índice SPAD não foi capaz de diagnosticar diferenças entre as fontes de N como
observado no estudo de Megda (2013). Por outro lado, tanto neste estudo quanto no de Megda (2013) houve
redução do índice SPAD ao longo do tempo. No experimento 2, por exemplo, houve redução de 12 unidades do
índice SPAD entre os tempos 60 e 120 d após adubação. Este fenômeno pode estar relacionado à diminuição do
teor de N foliar ao longo do tempo (KOLLN, 2012), como também observado no experimento 2. Estes
resultados indicam que a utilização do índice SPAD ou análise do teor foliar de N para diagnóstico nutricional de
N deve ser realizado em estádios iniciais de desenvolvimento da cultura.
Em ambos experimentos houve aumento no perfilhamento com as doses de N, independentemente do
período. Esta condição advém do estímulo causado pelo N na planta, a qual eleva a atividade dos meristemas na
parte área, estimulando o perfilhamento da planta (MARSCHNER, 2012). Os valores encontrados para o número
de perfilhos por metro estão de acordo com a literatura (CORREIA, 2012), variando no experimento 1 de 12 a
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17 Pf m-1 e no experimento 2 de 12 a 32 Pf m-1. A maior variação no perfilhamento no experimento 2 deve-se
aos dois períodos avaliados, uma vez que houve redução sistemática do número de perfilhos entre as avaliações
realizadas aos 60 d e 120 d. Todavia, os resultados de número de perfilhos por metro podem ser muito variados,
sendo comum valores entre 11 e 42 perfilhos por metro (COSTA et al., 2008; ALMEIDA et al., 2008;
SILVA et al., 2012). Tal fato explica-se pelo elevado perfilhamento da cana-de-açúcar no início do ciclo com
posterior redução no número de perfilhos com o prolongamento do ciclo.
As correlações nutricionais observadas nas folhas da cana-de-açúcar aos 120 d no experimento 1
ocorreram entre Ca, S, P, K e Cu, assim como no experimento 2 aos 60 d e 120 d. A interação entre o P e o K
justifica-se pelo primeiro demandar alto gasto energético no processo de absorção, sendo a energia da planta
gerada no processo de fotossíntese, o qual é altamente relacionado ao K, pois este elemento participa ativamente
na regulação estomática. A possível elevação da fotossíntese também ajuda a explicar a relação com Ca,
elemento dependente do fluxo de massa no processo de absorção e, portanto, altamente ligado a transpiração e
atividade estomática. Esta situação também resultaria em alta correlação entre K e Mg. Entretanto sabe-se que a
absorção de Ca inibe a de Mg de maneira competitiva, de modo que a correlação entre eles não foi expressiva
(MARSCHNER, 2012).
O P apresentou-se altamente correlacionado com diversos cátions. Essa relação explica-se pela presença
deste elemento na forma de ácido fítico o qual é capaz de complexa-los aumentando seus teores na planta
(FERNANDES, 2006). A produção de ácido fítico associa-se ainda à maior produção de proteínas as quais
aumentam a demanda de S. Os maiores coeficientes de correlação encontrados aos 60 d e maior relação entre os
nutrientes e o N neste período, pode ter ocorrido por neste momento a planta ter menor efeito de diluição dos
seus constituintes, visto que, a grande absorção dos nutrientes e a maior expansão de crescimento ocorre
posteriormente, próximo aos 120 d. O efeito de diluição comprovou-se pela significativa redução dos teores
foliares entre o período de 60 d e 120 d, ocorrendo incremento nos teores apenas para o P.
As atividades das enzimas GS e NR no experimento 2 aos 60 d não foram influenciadas pelas fontes
de N utilizadas. Porém, a atividade da GS foi influenciada pelas doses de N, e a NR pela adição de N,
apresentando tendência de valores superiores para a fonte nitrato de amônio, na qual obteve os maiores teores
foliares de N. A atividade da NR é explicada pelo controle da expressão desta enzima, o qual ocorre pela
quantidade de substrato disponível (REDINBAUGH; CAMPBELL, 1991) que possivelmente foi maior nos
tratamentos que receberam NA como fonte de N.
A GS aumentou a produção de δ- glutamihidroxamato com as doses de N, assim como no trabalho de
Donato et al. (2004) com folhas de cana-de-açúcar no cultivo in vitro. Apesar de significativo apenas para adição
de N aos 120 d, o comportamento da GS foi o mesmo, apresentando similaridade ao comportamento de TCH,
evidenciando que a maior atividade desta enzima resulta na formação de mais aminoácidos e, portanto, maior
biomassa (FERNANDES, 2006; TAIZ; ZEIGER, 2013). A baixa expressão da atividade destas enzimas neste
estudo pode ter ocorrido devido à escolha inadequada dos períodos de amostragem, possivelmente muito
tardiamente em relação ao período da adubação. Sugere-se que avaliações enzimáticas sejam realizadas em
curtos períodos de tempo entre a adubação e a coleta da folha para obtenção de resultados mais significativos.
O acúmulo de N no experimento 1 foi maior na dose de 100 kg ha -1 de N nos compartimentos Cm, Fs
e também na planta inteira (Nplanta). Entretanto, a distribuição do N na planta foi similar independente da dose
aplicada. Os compartimentos Cm, Pt e Fs acumularam respectivamente 53 %, 20 % e 27 % no Controle, 56 %,
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18 %, 27 % na dose de 50 kg ha- 1 N e 58 %, 15 % e 27 % na dose de 100 kg ha-1 N. Para o experimento 2, a
distribuição do N nos compartimentos da planta ocorreu de forma distinta do observado no experimento 1
(Figura 4 e 15). No experimento 2, a distribuição percentual de N nos Cm, Fs e Pt foi respectivamente de 37 %,
22 % e 12 % no tratamento Controle; 45 %, 30 % e 25 % na dose de 50 kg ha-1 N; e 49 %, 27 % e 24 % na dose
de 100 kg ha-1 N respectivamente. Ou seja, a adubação nitrogenada parece ter influenciado a distribuição de N
nos compartimentos da planta no experimento 2, porém não no experimento 1.
A influencia dos fatores estudados sobre o atributo produtividade no experimento 2 indicou que o
fertilizante foi uma fonte menos expressiva no fornecimento de N às plantas no experimento 1. Isso era esperado,
devido aos maiores teores de MOS e maior capacidade de suprimento de N as plantas (DOURADO-NETO et al.,
2010; OTTO et al., 2013). Outro fator que pode ter afetado a distribuição do N nos compartimentos na planta do
experimento 2 foram as possíveis perdas de N pela parte aérea dos vegetais por meio de emissão de amônia pelas
folhas (FARQUHAR et al., 1980). Além disso, em situações de maior restrição de N no solo, é necessário que a
mobilização interna do nutriente fique mais ativa, assim como ocorreu para Oliveira (2008) e Ferreira et al.
(2016).
Megda (2013) obteve resultados próximos para o acúmulo de N, assim como maior acúmulo de N no
Cm, seguido de Pt e Fs. Oliveira (2008) e Ferreira et al. (2016) também observaram acúmulo de N próximos aos
valores obtidos neste estudo. O N total da planta variou de acordo com a dose de N aplicada no experimento 2
corroborando com Franco (2008); entretanto, no estudo de Franco (2008) o acúmulo de N na planta foi superior
ao obtido no presente estudo, o que pode ser explicado pelas diferenças de manejo e variedades.
O acúmulo de N por megagrama de colmo produzido foi distinto entre as áreas experimentais. No
experimento 2, os valores oscilaram de 0,63 a 0,96 kg Mg-1 e no experimento 1 de 1,03 a 1,39 kg Mg-1. Este
resultado é explicado pelas maiores produtividades e menor conteúdo de N na planta obtida no experimento 2.
No experimento 1 ocorreu maior absorção de N devido a mineralização da MOS resultando na absorção de luxo
do nutriente, uma vez que as maiores quantidades absorvidas não foram convertidas em biomassa. Para ambos os
ambientes, o controle demonstrou menores valores de N por megagrama de colmo, evidenciando que a simples
avaliação entre biomassa e conteúdo de N não é suficiente para explicar esta relação, pois há efeito de diluição
ou concentração deste índice. Os valores obtidos no presente estudo estão de acordo com a literatura, onde a
aplicação de N promove aumento da quantidade deste nutriente por megagrama de colmo produzida (FRANCO,
2008; MEGDA 2013).
A exportação média do N por 100 megagrama de colmo produzido foi de 65,0 kg e 37,6 kg, no
experimento 1 e 2 respectivamente, evidenciando que a planta translocou maiores quantidades de N para o colmo
quando havia maior disponibilidade deste nutriente no sistema ou quando foi fornecido. A dose de 100 kg ha-1 de
N demonstrou absorção superior de 8,2 e 7,2 kg de N por 100 Mg de colmo produzido, no experimento 1 e 2,
respectivamente. Franco (2008) demonstrou que o aumento da dose de N não foi capaz de influenciar a
exportação deste nutriente. Porém, os resultados deste estudo são condizentes com o acúmulo de N por
megagrama de colmo produzido, pois os maiores valores deste índice foram apresentados para a maior dose de N
(100 kg ha-1).
As variáveis ATR, TPH, fibra e brix não foram alteradas significativamente pelos tratamentos no
experimento 2, de forma semelhante ao observado por Trivelin et al. (2002) e Correia (2012). Já para o
experimento 1 a porcentagem de fibra foi superior no tratamento Controle, evidenciando que a adubação
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nitrogenada reduziu a quantidade de fibra presente nos colmos. Entretanto a diferença foi pequena resultando em
teor médio de fibra de 11 %, o que é considerado normal quando comparado com outros estudos que observaram
teor de fibra variando de 9 a 20 % (FRANCO, 2008; SCAPARI, BEUCLAIR, 2008; CORREIA, 2012).
O aumento no teor de brix e diminuição no teor de fibra no experimento 1 proporcionado pela
adubação nitrogenada difere dos resultados obtidos por Anjos et al. (2007) e Trivelin et al. (2002), em que à
aplicação de N não interferiu nos valores apresentados. Além disso, a porcentagem de brix apresentou pequena
diferença entre as áreas experimentais, no experimento 1 houve média 2 % a mais de brix, apresentando valores
médios de 18 %, os quais são próximos ao encontrados por Dalchiavon et al. (2014) de 15 % e Correia (2012) de
20,5 % na condução de segunda soca.
O ATR no experimento 1 foi aproximadamente 163 kg Mg-1 e no experimento 2 de 143 kg Mg-1. Os
maiores valores de ATR obtidos no experimento 1 são explicados pela época mais tardia de colheita do
experimento 1 (setembro) em comparação ao experimento 2 (junho), favorecendo o acúmulo de sacarose nos
colmos. Entretanto, não houve diferença de ATR entre os tratamentos em ambos experimentos, similar aos
resultados de Correia (2012) que obtiveram ATR médio de 147 kg Mg-1. Os valores de ATR observados no
presente estudo estão dentro de uma faixa de normalidade de valores para cana-de-açúcar colhida no meio de
safra, que variaram de 134 a 160 kg Mg-1 em diversos estudos (GOMES, 2003; FRANCO, 2008;
CORREIA, 2012; ALVES et al., 2014).
A produtividade de açúcar (TPH) foi influenciada no experimento 1 pela adição de N independente da
fonte. Este efeito pode estar relacionado ao aumento de produtividade proporcionado pela adução nitrogenada,
uma vez que os efeitos da adubação nitrogenada nos parâmetros qualitativos da cana-de-açúcar foram pouco
significativos. Existem casos isolados de que a adubação nitrogenada também favoreça a qualidade da
cana-de-açúcar (FRANCO et al., 2011). Entretanto, é mais comum na literatura relatos de que o aumento na
produtividade de açúcar ocorre devido ao efeito do N na produtividade de colmos e não na qualidade da
cana-de-açúcar, como também observado por Otto (2007). Entretanto, no estudo de Otto (2007) a produtividade
de açúcar foi inferior à obtida no presente estudo, o que pode ser explicado pela menor produtividade obtida
naquele estudo.
De forma geral a adubação nitrogenada influenciou o crescimento da cana-de-açúcar nos estádios
iniciais de desenvolvimento, conforme observado para teor foliar de N, perfilhamento e índice SPAD. Dessa
forma, era esperado resposta à adubação nitrogenada na produtividade de colmos. Como esperado, houve
resposta significativa à adubação nitrogenada no experimento 1 (Tabela 6). A produtividade do Controle foi de
105,8 Mg ha-1, que foi estatisticamente inferior à produtividade média das parcelas adubadas (115,7 Mg ha-1),
representando um ganho de 9,4 % (10 Mg ha-1). No experimento 1 também houve efeito das doses de N, com
produtividade média de 113,5 e 117,8 Mg ha-1 nos tratamentos com 50 e 100 kg ha-1 N, respectivamente.
No experimento 1, Mira (2016) avaliou as perdas de amônia por volatilização dos mesmos
tratamentos avaliados neste estudo. O autor observou que o aumento da concentração de NBPT reduziu as perdas
de amônia do N ureia, que totalizaram 19, 12, 11, 8 e 8 % respectivamente para ureia e ureia estabilizada com
530, 850, 1.500 e 2.000 mg kg-1 de NBPT; naquele estudo, as perdas de amônia por volatilização do nitrato de
amônio foram praticamente nulas. Com base nestas evidências, era esperado que a produtividade de colmos
fosse influenciada pelas fontes de N. Entretanto, diferentemente do esperado, no experimento 1 não foi
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observada diferença singificativa entre as fontes de N, indicando que para aquela situação qualquer fonte de N
escolhida, em cada dose aplicada, resultaria em produtividade semelhante.
A ausência de resposta de produtividade as fontes de N, apesar da magnitude de perdas de amônia por
volatilização, observadas in situ, pode ser explicada pelo fato de que o solo é a principal fonte de N para a
cana-de-açúcar (DOURADO-NETO et a., 2010). No estudo de Franco et al. (2011), por exemplo, o solo foi
responsável por fornecer 65 a 90 % do N acumulado no final do ciclo de soqueira. Em outras palavras, nem as
perdas de amônia do N-ureia (que totalizaram 19 % do N aplicado) e nem as perdas evitadas pelo uso de NBPT
foram responsáveis por alterar a produtividade de colmos. De forma semelhante, o N preservado pelo uso do
NBPT pode não resultar em ganhos de produtividade das culturas uma vez que nem sempre o N é o fator
limitante (SILVA et al., 2016).
No experimento 2, também era esperada resposta à adubação nitrogenada uma vez que os tratamentos
influenciaram não somente o teor foliar de N, como o perfilhamento, o índice SPAD mas também a atividade de
enzimas relacionadas à assimilação do N pela planta. Além disso, o solo do experimento 2 apresentou baixo teor
de MOS resultando em menor capacidade de suprimento de N às plantas (OTTO et al., 2013). Diferentemente do
esperado, não houve resposta em produtividade à adubação nitrogenada no experimento 2. Neste experimento, a
produtividade do controle foi de 110,5 Mg ha-1, que foi estatisticamente semelhante à média das parcelas
adubadas, que foi de 121,5 Mg ha-1 (Tabela 13). Apesar da diferença numérica ser de 11 Mg ha-1, muito
semelhante à observada no experimento 1 (10 Mg ha-1), no experimento 2 a maior variabilidade dos resultados
de produtividade pode ter limitado a obtenção de diferenças significativas (Figura 17).
A maior variabilidade dos dados é observada pelo coeficiente de variação experimental, o qual foi de
7,1 % e 12,5 % respectivmante para os experimentos 1 e 2, enquanto o desvio padrão foi de 8,14 e 15,15 nessa
mesma ordem. A amplitude de resultados de produtividade variou de 96,3 a 134,2 Mg ha-1 no experimento 1 e de
90,9 a 148,8 Mg ha-1 no experimento 2 (Figura17). A elevada variabilidade espacial no experimento 2 também
limitou a obtenção de diferença estatística entre as doses de N, que resultaram em produtividades semelhantes de
119,2 e 123,9 Mg ha-1 respectivamente para as doses de 50 e 100 kg ha-1 N. Otto et al. (2016) observou que cerca
de 24 % dos experimentos realizados em condições de cana-crua no Brasil não foram responsivos à adubação
nitrogenada. Mariano (2016), por sua vez, observou ausência de resposta significativa ao N em cerca de 50 %
dos experimentos avaliados. Estes estudos indicam que há grande variabilidade na resposta da cana-crua ao N,
justificando os resultados obtidos no experimento 2.
Os resultados deste estudo podem indicar que em solos de textura mais argilosa há menor
variabilidade espacial da produtividade da cana-de-açúcar o que pode resultar em maiores ganhos de
produtividade proporcionados pela adubação nitrogenada. Em solos de textura mais arenosa e, portanto, menos
tamponados, existe maior variabilidade espacial no desenvolvimento da cana-de-açúcar limitando o aumento de
produtividade proporcionado pela adubação nitrogenada. Esse fato pode estar relacionado aos maiores teores de
MOS, maiores teores de nutrientes e maior CTC dos solos de textura mais argilosos do que solos mais arenosos
no Brasil, possibilitando desenvolvimento mais vigoroso das plantas nessas condições.
Mira (2016) também avaliou as perdas de amônia por volatilização dos tratamentos avaliados no
experimento 2. Diferentemente do observado no experimento 1, o autor observou perdas de amônia muito baixas
durante o período de avaliação, que totalizou menos de 2 % do N aplicado em todas as fontes. A ausência de
perdas por volatilização foi resultado de um período sem chuva de 25 dias após a aplicaçãos dos fertilizantes no
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campo, inibindo a atividade da enzima urease (MIRA, 2016). Portanto, não eram esperadas diferenças de
produtividade entre as fontes de N avaliadas no experimento 2. De fato, apesar da amplitude de produtividade
observada entre as fontes de N no experimento 2 (variando de 111 a 129 Mg ha-1, Tabela 13), não ocorreram
diferenças significativas entre as fontes de N.
Apesar de Mira (2016) ter observado que o aumento na concentração de NBPT na ureia até
1.000 mg kg-1 tem potencial de reduzir as perdas de amônia por volatilização em áreas de cana-crua, os
resultados aqui apresentados não observaram ganhos de produtividade com a utilização de ureia estabilizada com
NBPT quando comparados com a ureia. De fato, Silva et al. (2016) observaram que o aumento na concentração
de NBPT na ureia tem potencial de reduzir as perdas por volatilização em diversas condições de solo. Por outro
lado, naquele mesmo estudo o uso de NBPT em concentrações < 1.060 mg kg-1 resultaram em ganhos de
produtivadade de diversas culturas da ordem de 5 % quando comparados à ureia; porém os ganhos diminuíram
com doses de NBPT > 1.060 mg kg-1. Tomando todos estes resultando em conjunto, apesar do aumento na
concentração de NBPT ter potencial em melhorar a redução das perdas de amônia por volatilização da ureia,
aparentemente doses menores de NBPT podem trazer ganhos semelhantes em termos de produtivadade, pois
nem sempre o N é o fator limitante, sendo o solo e não o fertilizante o principal fornecedor de N as plantas
(DOURADO-NETO et al., 2010; FRANCO et al., 2011; OTTO et al., 2013).
Se por um lado os resultados deste estudo não indicaram incrementos de produtividade com o uso de
de ureia estabilizada com NBPT quando comparados à ureia, o fato do NBPT reduzir perdas por volatilização de
amônia em condições de cana-crua (MIRA, 2016) é uma garantia de que em situações de déficit de N no sistema
as perdas evitadas pelo uso do NBPT poderão resultar em benefícios à cultura. Além disso, este estudo abre um
precedente que demonstra a viabilidade da utilização de fertilizantes à base de ureia em substituição ao nitrato de
amônio para adubação sobre palhada de soqueira de cana-crua. Além da vantagem econômica e operacional da
utilização de ureia, a ausência de diferença significativa de produtividade entre as fontes a base de ureia e o
nitrato de amônio observadas neste estudo, o potencial de perdas de nitrato por lixiviação em áreas de cana-crua
(GHIBERTO et al., 2015; PORTOCARRERO et al., 2014) e a preferência de absorção de amônio pela
cana-de-açúcar em relação ao nitrato (ROBINSON et al., 2011) são fatores que podem viabilizar a adoção em
larga escala de fertilizantes a base de ureia para adubação de cana-crua num futuro próximo.
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Figura 17. Variabilidade da produtividade nas áreas experimentais em função da aplicação de fontes e doses de N
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7. CONCLUSÃO
Os resultados deste trabalho demonstram que independente da fonte de N não há variação dos
parâmetros produtivos da cultura, indicando que não é necessário aumentar a concentração de NBPT na ureia
para adubação da cana-crua. Deste modo, tanto a ureia convencional quanto a ureia estabilizada podem ser
utilizadas para adubação nitrogenada de soqueira de cana-de-açúcar como fontes opcionais ao nitrato de amônio
mantendo a produtividade do sistema.
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ANEXO A.

Avaliações experimentais

Avaliações experimentais realizadas: 1. Contagem de número de perfilho realizada aos 60 dias após adubação; 2. Determinação do índice
SPAD na folha diagnóstico; 3. Coleta de folhas diagnóstico para avaliação do estado nutricional da cana-de-açúcar; 4. Determinação de N
pelo método Kjeldahl; 5. Avaliação biométrica realizada para determinar o acúmulo e compartimentalização de nitrogênio; 6. Quantificação
da produtividade da cultura da cana-de-açúcar utilizando célula de carga

