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RESUMO 

 

Disponibilidade do nitrogênio no solo e produtividade da cana-de-açúcar em função da 

rotação de culturas  

 

A adoção da rotação de culturas com leguminosas em áreas de implantação e reforma 

de canaviais é uma estratégia promissora para recuperação e manutenção da fertilidade do 

solo, e tem potencial no aproveitamento do N para as soqueiras. A análise mais detalhada do 

comportamento do N no solo durante o ano agrícola e dos parâmetros de produção em locais 

que possuem solo e clima contrastantes, permitem aprimorar o manejo da adubação 

nitrogenada da cana-de-açúcar. As hipóteses deste trabalho são (1) a rotação de culturas irá 

aumentar a disponibilidade de N no solo, a qual suprirá parte da demanda do N das soqueiras 

subsequentes e (2) a rotação de culturas promoverá redução da resposta das soqueiras à 

adubação nitrogenada. Objetivou-se avaliar o efeito da rotação de culturas nas transformações 

do N no solo (N mineral, N-ISNT e N e C da biomassa microbiana) e na produtividade da 

primeira soqueira. Os experimentos foram instalados em quatro regiões representativas de 

cultivo de cana-de-açúcar na região Centro Sul do Brasil: Quatá/SP (Local A); 

Iracemápolis/SP (Local B); Chapadão do Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D). 

Em cada local, foi instalado um experimento em esquema de parcelas subdivididas no 

delineamento blocos ao acaso com quatro repetições, em áreas submetidas (com rotação) ou 

não (sem rotação) ao plantio de leguminosa do gênero crotalária. Após a colheita da cana 

planta, foram implantados os seguintes tratamentos: 60, 120 e 180 kg ha
-1

 de N e um controle 

(sem N), aplicados superficialmente sobre a palhada. Foram realizadas três amostragens para 

determinação do conteúdo de N mineral, N-ISNT e C e N da biomassa microbiana. Entre 150 

a 180 dias após a colheita da cana-planta, foram realizadas avaliações de perfilhamento e 

índice SPAD. Na colheita, avaliou-se matéria seca da parte aérea, produtividade e atributos 

tecnológicos. Os resultados demonstraram que a mineralização dos resíduos da crotalária 

influenciaram a dinâmica do C e N e os reservatórios de N no perfil do solo ao longo do ciclo 

da primeira soqueira, com destaque para o solo de textura média (Local A).  Apesar da 

rotação de culturas ter modificado o conteúdo de N mineral, N-ISNT, e aumentado o 

perfilhamento e índice SPAD no local A, somente nos solos argilosos (Locais C e D), a 

rotação aumentou a produtividade da soqueira. A hipótese de que a rotação de culturas reduz 

a demanda de fertilizantes nitrogenados não foi aceita; houve resposta à adubação nitrogenada 

nos quatro locais, independentemente da rotação de culturas. Porém, a rotação demonstrou 

potencial em aumentar a produção de biomassa com manutenção da dose de N. Esta pesquisa 

demonstrou a viabilidade de rotação de culturas em solos argilosos com elevado conteúdo de 

C e N total, com potencial de aumentar a produtividade do canavial, porém sem reduzir a 

demanda de adubação nitrogenada.  

 

Palavras-chave: Crotalária; Fixação biológica do nitrogênio; ISNT; Saccharum spp. 

 

 
 

 

 

 



 12 

 

 

 



 13 

ABSTRACT 

 
Availability of nitrogen in soil and productivity of sugarcane in function of crop rotation 

 

The adoption of crop rotation with sugarcane is a promising strategy for the recovery 

and maintenance of soil fertility, and it shows potential in the use of N to the sugarcane 

ratoon. A more detailed analysis of the transformations N in soil during the agricultural year 

and production parameters in sites that have contrasting soil texture and climate, allows to 

improve management of N fertilization for sugarcane. The hypothesis of this work are (1) 

crop rotation will increase soil N availability, which will satisfy part of N requirements of 

sugarcane ratoon and (2) crop rotation will reduce the sugarcane ratoon response to N 

fertilization. The objective was to evaluate the effects of sunn hemp rotation in the 

transformations of N in soil (mineral N content, ISNT-N and microbial biomass C and N) and 

sugarcane ratoon yield. The field trials were installed in four representative regions of 

cultivation of sugarcane in Brazil: Quatá/SP (Site A); Iracemápolis/SP (Site B); Chapadão do 

Céu/GO (Site C) e Quirinópolis/GO (Site D). At each site, a field trial was installed in split 

plot in a randomized block experimental design with four replications, in areas sowed 

(rotation) and not sowed (no rotation) with sunn hemp. After the harvest of cane-plant, the 

following treatments were applied: 60, 120 and 180 kg ha
-1

 of N and a control (without N) 

over the straw. Three sampling were performed to determine the soil inorganic N content, 

ISNT-N, C and N of microbial biomass. Between 150 to 180 days after the harvest of the 

cane-plant, tillering was counted and SPAD index was measured. At harvest of the sugarcane 

ratoon, biometric parameters, yield and quality parameters were evaluated. The results 

showed that mineralization of residues of sunn hemp influenced the dynamics of C and N 

and N content in the soil profile throughout the cycle of the sugarcane ratoon, with emphasis 

on medium-textured soil (Site A). Despite crop rotation has modified mineral N stocks, ISNT-

N, and increased tillering and SPAD index in site A, crop rotation only increased the 

sugarcane ratoon yield on clay soils (Sites C and D). The hypothesis that crop rotation reduces 

N-fertilizer requirement was not accepted; there was response to N fertilization in four sites, 

regardless of crop rotation. However, the rotation showed potential in increase biomass 

production with maintenance of N rate. This research demonstrated the viability of crop 

rotation in clay soils with high total C and N content, with potential to increase sugarcane 

yield, but without reducing N-fertilizer requirement. 

  

Keywords: Sunn hemp; Biological nitrogen fixation; ISNT; Saccharum spp. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os impactos ambientais relacionados à agricultura são causados principalmente pela 

intensificação do uso da terra e expansão de novas áreas. Estima-se que o território brasileiro 

sofra perdas de solo por erosão da ordem de 500 milhões de Mg por ano (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO - SBCS, 2015). Essas perdas já eram relatadas desde 

a década de 1990 no Brasil, com valores médios de 600 milhões de Mg por ano de solo, como 

consequência da erosão e mau uso do solo, o que corresponde a 1,5 bilhão de dólares em 

perdas de nutrientes (SBCS, 2015). Uma estimativa de Castro (1991) mostrou que, somente 

no Estado de São Paulo, cerca de 650.000 Mg de corretivos e 850.000 Mg de fertilizantes 

NPK eram perdidos anualmente devido à processos erosivos (MANZATTO, 2002). A 

agricultura, substituindo os ecossistemas naturais, contribui para a diminuição do C no solo 

(AMADO et al., 2001) pela degradação da sua matéria orgânica (MOS) e subsequente 

liberação do C para a atmosfera na forma de CO2. Nos últimos 100 anos, a concentração de 

CO2 atmosférico aumentou cerca de 85 mg kg 
-1

, sendo que 10% do CO2 da atmosfera passa 

anualmente pelo solo (WILSON; AL-KAISI, 2008). Portanto, a expansão da agricultura 

visando produção de alimentos, fibras e energia para uma população em contínua expansão 

apresenta desafios no que diz respeito à conservação do solo, da água e do ar.  

O Estado de São Paulo possui extensa área cultivada com a cultura da cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.), aonde estratégias para a conservação do solo vêm sendo adotadas buscando 

diminuição da erosão, eliminação da queima dos resíduos (como a chamada “cana crua”) e 

práticas sustentáveis de cultivo. Os resíduos vegetais deixados na superfície do solo (na 

maioria ponteiros e folhas secas) por meio da colheita sem queima, por exemplo, auxiliam na 

mitigação de gases do efeito estufa e favorece a manutenção do conteúdo de C no solo. 

As áreas cultivadas com cana-de-açúcar visando a produção de açúcar, etanol e 

energia estão em constante expansão na região Centro Sul do Brasil. A produção de energia e 

etanol a partir da cana-de-açúcar representa 16% na matriz energética nacional (FRANCO et 

al., 2015; UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR - ÚNICA, 2016). Em 2014, o 

Brasil apresentou área cultivada com cana-de-açúcar de ~ 10 milhões de hectares 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2015). O processamento 

de cana-de-açúcar na safra 2016 deverá atingir 659 milhões de Mg, representando 

crescimento de 3,8% em comparação com a safra anterior. A quantidade de cana-de-açúcar 

destinada à produção de açúcar, etanol anidro e etanol hidratado varia entre os anos em 

função de variáveis comerciais. Em relação à safra 2015, estimativas indicam que na safra 

2016 a produção de etanol anidro reduzirá 6% (~ 11 bilhões de litros) e a produção de açúcar 
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reduzirá 2,7% (35 milhões de Mg), enquanto que a produção de etanol hidratado aumentará 

7,4% (1,2 bilhões de litros) (CONAB, 2015). A redução na taxa de renovação dos canaviais 

em 2014 devido a questões financeiras poderá futuramente refletir na participação da área de 

cana planta e possivelmente na produtividade média da cana-de-açúcar na região Centro Sul. 

Entretanto, esse efeito não foi observado na safra 2015, que apresentou aumento de 3,9% na 

produtividade (atingindo ~ 73 Mg ha
-1

), mas espera-se diminuição da disponibilidade de cana-

de-açúcar para colheita nas próximas safras (ÚNICA, 2016).  

O N é um nutriente importante para o estímulo do crescimento e produção da cana-de-

açúcar (THORBURN et al., 2010; FRANCO et al., 2011; ROBINSON et al., 2011). 

Entretanto, não há consenso na comunidade científica sobre o aumento na produção e uso de 

fertilizantes nitrogenados requeridos para produção de bioenergia em termos globais, devido 

aos possíveis efeitos deletérios do N no ambiente (ERISMAN et al., 2010; CRUTZEN et al., 

2008). A produção mundial anual de fertilizantes nitrogenados atingiu 101 Tg em 2009 (FAO, 

2016) e estima-se aumento até 2030, atingindo 135 Tg ano
-1 

(DOURADO-NETO et al., 

2010). A disponibilidade do N no solo é um fator limitante para a produtividade da cana-de-

açúcar, e fatores ambientais estão diretamente ligados às transformações dos compostos 

nitrogenados no solo, com destaque para as variações de temperatura, água e radiação solar 

que podem influenciar as perdas de N do sistema solo-planta. As perdas de N podem ocorrer 

por erosão, lixiviação, desnitrificação, volatilização de NH3 e perdas de NH3 e N20 pela parte 

aérea da cana-de-açúcar, ocasionando eficiência de uso do N pela cana-de-açúcar próxima de 

30% (CANTARELLA et al., 2007). Além dessas dificuldades, ainda há competição entre a 

planta e a população microbiana pelo N, o que torna muito importante o entendimento da sua 

dinâmica na escolha do manejo mais adequado para a cultura, em diferentes solos e climas, 

visando manter a sustentabilidade da produção dos canaviais a longo prazo (FARONI, 2008).  

O cultivo consecutivo da cana-de-açúcar por longos períodos pode causar, de maneira 

geral, degradação das propriedades do solo via redução da disponibilidade de K, 

encrostamento da superfície, compactação, oscilação da umidade superficial do solo, 

diminuição das taxas de infiltração de água e redução da MOS (SCHUMANN et al., 2000). 

Neste sentido, na busca por recuperar e manter a fertilidade do solo, o cultivo de plantas de 

cobertura do solo vem sendo praticado a mais de 2 mil anos, principalmente com leguminosas 

e, no Brasil, a adoção já é conhecida há pelo menos 100 anos (DE LIMA FILHO et al., 2014). 

O cultivo de leguminosas no período de reforma do canavial é uma estratégia utilizada 

atualmente pelos produtores de cana-de-açúcar buscando melhoria da qualidade do solo, 

adição de N a partir da fixação biológica de N2 atmosférico (FBN) e por fim aumento de 
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produtividade do canavial. O cultivo de leguminosas durante a reforma do canavial não 

implica em perda do ano agrícola e também não causa interferência na brotação da cana-de-

açúcar. A FBN é realizada por bactérias que se desenvolvem nos nódulos das raízes de 

leguminosas e, em termos globais, resulta na incorporação de 20-22 milhões de toneladas de 

N por ano em sistemas agrícolas e naturais (PEOPLES et al., 2009). No Brasil, a utilização da 

soja (Glycine max L.) sem colheita de grãos em reforma de canavial permite economia de 

fertilizante mineral nitrogenado de US$ 2,4 bilhões ano 
-1

 e contribuição da FBN de 85% em 

N acumulado pela planta (AMBROSANO et al., 2013).  

Existem evidências de que a FBN em leguminosas pode diminuir a necessidade de 

adubação nitrogenada e os custos de produção da cultura agrícola cultivada em sucessão 

(CHERR et al., 2006; PARK et al., 2010). Essa afirmação é consistente com a observação de 

que em solos cultivados anteriormente com leguminosas ou que receberam aporte de resíduos 

orgânicos por longos períodos, como vinhaça e torta de filtro, não houve resposta de soqueiras 

de cana-de-açúcar à adubação nitrogenada (OTTO et al., 2013). Este resultado indica que o N 

fixado pelas culturas de rotação pode ter aumentado a disponibilidade de N no solo e reduzido 

a demanda de fertilizantes nitrogenados pelas soqueiras subsequentes. Para os canaviais, a 

disponibilidade de N no sistema solo-planta ao longo do tempo dependerá da quantidade de N 

fixada pela leguminosa e da taxa de liberação do N dos seus resíduos vegetais no solo. 

Contudo, há necessidade de se realizar estudos neste sentido em condições brasileiras, 

utilizando a crotalária (Crotalária spp.), que é uma leguminosa que vem sendo amplamente 

adotada em reforma de canaviais. Espera-se que a rotação com crotalaria irá aumentar a 

disponibilidade de N no solo suprindo parte da demanda de N das soqueiras subsequentes, 

podendo refletir na redução da adubação nitrogenada. 

A temperatura e precipitação pluviométrica são parâmetros que apresentam a diferença 

mais consistente entre regiões tropicais úmidas e temperadas, atuando de forma direta na taxa 

de mineralização da MOS e dos resíduos culturais. Além disso, a interação dos componentes 

minerais do solo com a matéria orgânica também são fatores relevantes para compreender a 

dinâmica da MOS em solos com distintas texturas (SIX et al., 2002). Portanto, considera-se 

que fatores como umidade e aeração do solo, temperatura, latitude e evapotranspiração 

influenciem na decomposição dos resíduos culturais e na dinâmica do N proveniente da FBN 

de culturas de rotação em diferentes solos e climas. 

Deste modo, ao propor a adoção de rotação de culturas em áreas de reforma de 

canavial no Brasil, torna-se interessante avaliar a disponibilidade do N no solo durante o ano 

agrícola e os parâmetros de produção da cana-de-açúcar sob solos e climas contrastantes. 
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Foram instalados experimentos em quatro locais de produção de cana-de-açúcar no Brasil 

com o objetivo de avaliar os efeitos da rotação com crotalária nas transformações do N no 

solo e na produtividade da primeira soqueira, em áreas manejadas previamente com 

leguminosas, considerando as seguintes hipóteses: 

(i) A rotação de culturas com leguminosas em reforma do canavial irá aumentar a 

disponibilidade de N no solo, a qual suprirá parte da demanda do N das soqueiras 

subsequentes; 

(ii) A utilização de leguminosas em reforma do canavial promoverá aumento da produtividade 

e redução da resposta das soqueiras à adubação nitrogenada. 
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2 DISPONIBILIDADE DE NITROGÊNIO EM SOLOS CULTIVADOS COM CANA-

DE-AÇÚCAR RELACIONADA À ROTAÇÃO COM CROTALÁRIA 

 
Resumo 

A rotação de culturas com leguminosas tem potencial de incrementar a produtividade 

da cana-de-açúcar por meio do aumento da disponibilidade de N no solo. A hipótese deste 

trabalho é de que áreas manejadas anteriormente com leguminosas durante a reforma do 

canavial apresentarão aumento na disponibilidade de N no solo para as soqueiras 

subsequentes. O objetivo é avaliar o efeito da rotação de culturas nas transformações do 

carbono C e N da biomassa microbiana, no conteúdo de N mineral e do N da fração Illinois 

Soil Nitrogen Test (N-ISNT) durante o ciclo da primeira soqueira. Os experimentos foram 

instalados em quatro regiões representativas de cultivo de cana-de-açúcar na região Centro 

Sul do Brasil: Quatá/SP (Local A); Iracemápolis/SP (Local B); Chapadão do Céu/GO (Local 

C) e Quirinópolis/GO (Local D). Em cada local, foi instalado um experimento em esquema de 

parcelas subdivididas no delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições, em áreas 

submetidas (com rotação) ou não (sem rotação) ao plantio de leguminosa do gênero crotalária. 

Após a colheita da cana planta, foram implantados os seguintes tratamentos: 60, 120 e 180 kg 

ha
-1

 de N e um controle (sem N), aplicados superficialmente sobre a palhada. Foram 

realizadas três amostragens para determinação do conteúdo de N mineral, N facilmente 

decomponível (N-ISNT) e C e N da biomassa microbiana (C-BM e N-BM). A rotação com 

crotalária aumentou o conteúdo de N mineral principalmente no solo de textura média (Local 

A) e em profundidade em determinados locais. Houve predomínio das espécies de N-NH4
+ 

sobre N-NO3
-
 + N-NO2

-
 no tratamento com rotação. A rotação com crotalária aumentou o 

conteúdo de N-ISNT no local A e nos períodos mais secos do ano (julho). O N-ISNT 

aumentou em profundidade no tratamento com rotação nos locais C e D. O conteúdo de C-

BM aumentou no tratamento com rotação, porém sem efeito para o N-BM nos locais A e C. 

As variações no conteúdo de N mineral, N-ISNT e C-BM proporcionado pela rotação com 

crotalária indicou aumento na disponibilidade do N do solo com possibilidade de suprir, em 

parte, a exigência de N da cultura e reduzir a dose de N-fertilizante em soqueira. 

 

Palavras-chave: N mineral; ISNT; Biomassa microbiana; Saccharum spp.  

 

NITROGEN AVAILABILITY IN SOILS CULTIVATED WITH SUGARCANE 

RELATED TO ROTATION WITH SUNN HEMP 

 

Abstract 

Crop rotation with legumes has potential to improve sugarcane yield by increasing N 

availability in the soil. The hypothesis is that cultivation of legumes in sugarcane reform 

period will show increases in N availability in soil for the sugarcane ratoon. The objective is 

to evaluate the effect of crop rotation on the transformations of C and N of microbial biomass, 

mineral N and ISNT-N content during the sugarcane ratoon cycle. The field trials were 

installed in four representative regions of cultivation of sugarcane in Brazil: Quatá/SP (Site 

A); Iracemápolis/SP (Site B); Chapadão do Céu/GO (Site C) e Quirinópolis/GO (Site D). At 

each site, a field trial was installed in split plot in a randomized block experimental design 

with four replications, in areas sowed (rotation) and not sowed (no rotation) with sunn hemp. 
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After the harvest of cane-plant, the following treatments were applied: 60, 120 and 180 kg ha
-

1
 of N and a control (without N), over the straw. Three sampling were performed to determine 

the mineral N content, ISNT-N, C and N of microbial biomass (BM-C and N). Sunn hemp 

rotation increased mineral N content in medium-texture soil (Site A) and in depth in certain 

sites. There was a predominance of NH4
+
-N on NO3

-
-N + NO2

-
-N in rotation treatment. Sunn 

hemp rotation increased INST-N on site A and in driest periods of the year (july). The ISNT-

N increased in depth in rotation treatment in sites C and D. BM-C increased on site A and C 

in rotation treatment, but with no effect in the BM-N. Changes in concentrations of mineral N 

content, ISNT-N and BM-C and N provided by sunn hemp rotation indicated increase in soil 

N availability, with possibility to supply part of the N requirement of sugarcane ratoon and 

has potential to reduce N-fertilizer rate in sugarcane ratoon. 

 

Keywords: Mineral N; ISNT; Microbial biomass; Saccharum spp. 

 

2.1 Introdução 

O solo é a principal fonte de N para as culturas, visto que ~ 95% do N total se encontra 

na forma orgânica. A mineralização da MOS pode disponibilizar de 80 a 200 kg N ha 
-1 

ano 
-1

, 

considerando que 2 a 5% do N orgânico seja mineralizado ao ano, na camada de 0-20 cm, a 

partir de um conteúdo de N orgânico do solo de 2 g kg 
-1

 (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). A 

taxa de mineralização do N é variável, pois depende de diversos fatores como o clima, 

composição do resíduo vegetal adicionado e das características químicas e físicas do solo. Por 

essas razões, é complexo recomendar doses de fertilizante nitrogenado para as culturas com 

base somente na MOS. Entretanto, o conteúdo de MOS pode ser correlacionado com a 

disponibilidade de N em situações que a região apresente clima, textura do solo e drenagem 

semelhantes, pois é provável que as taxas de mineralização deste elemento nestes locais sejam 

também similares (SANTOS, 2008). 

A quantificação do C e N da biomassa microbiana do solo (C-BM e N-BM) tem sido 

recomendada em diversos estudos como um indicador biológico da qualidade do solo com a 

finalidade de avaliar a sustentabilidade das áreas agrícolas, porque apresenta sensibilidade às 

mudanças ambientais e poluição de solo (ARAÚJO; MONTEIRO, 2007; PAUL, 2014). Os 

microrganismos do solo estão diretamente envolvidos no ciclo biogeoquímico e na dinâmica 

de liberação do C, N, P e S (BÜNEMANN; SCHWENKE; VANZWIETEN, 2006), já que sua 

composição química é constituída em maior parte por C e N, sendo P e S usados para a 

produção de ácidos nucleicos/fosfolipídios, proteínas e outros componentes celulares 

(DALAL, 1998; PAUL, 2014). A biomassa microbiana é mais susceptível às mudanças no 

manejo da cobertura vegetal do que o C orgânico e N total do solo, uma vez que é 

influenciada principalmente pelas variações de temperatura, conteúdo de água e aeração, 

densidade e disponibilidade de nutrientes. Os microrganismos podem exercer função de dreno 
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no solo quando imobilizam temporariamente os nutrientes para obtenção de energia e síntese 

de suas próprias células, ou função de reserva, em que os libera após sua morte e 

decomposição da MOS (ARAÚJO; MONTEIRO, 2007). A rotação de culturas regula a 

quantidade e qualidade de resíduo vegetal que entra no sistema solo-planta, principalmente 

por meio da biomassa de raiz que permanece no sistema, e desta maneira afeta a comunidade 

microbiana do solo (C-BM, número de bactérias, atividade enzimática, etc.) (MAHAMA et 

al., 2016). Experimentos de longa duração no Canadá mostraram que cinco anos de rotação 

com trigo-aveia-cevada-pastagem em solos cultivados anteriormente com monocultura por 50 

anos, apresentaram aumento nas entradas de C orgânico e na porcentagem biológica de C e N 

no solo (PAUL, 2014). O efeito da rotação de 2,5 anos com cereais-pastagem em comparação 

com o cultivo contínuo de cereais mostrou aumento de 29% e 56% no C-BM e N-BM, 

respectivamente, nas camadas superiores do solo (DALAL, 1998).  

O N mineral é liberado ao solo pelos processos de transformações microbianas durante 

a mineralização dos compostos orgânicos nitrogenados, sendo encontrado no solo nas formas 

de amônio (NH4
+
), nitrato (NO3

-
) e nitrito (NO2

-
), que são prontamente disponíveis para as 

culturas. Essas formas de N são muito dinâmicas, pois podem participar de diversas 

transformações no solo, como a imobilização de NH4
+
 pela microbiota heterotrófica, e 

nitrificação, onde o NO3
-
 gerado pode ser absorvido pelas plantas, ou perdido por 

desnitrificação ou lixiviação do perfil do solo (FOLLMANN, 2015). O compartimento “N 

mineral” retrata a quantidade de N disponível no solo, embora seu conteúdo possa ser alterado 

por fatores climáticos, como as chuvas. Em geral, a extração das formas de N mineral no solo 

em laboratório é realizada através da troca iônica com solução salina, como KCl 2 mol L
-1 

e 

K2SO4 2 mol L
-1 

, por exemplo (MULVANEY, 1996).  

Em estudos sobre a rotação de leguminosas com trigo, Blackshaw et al. (2001) 

observaram que esta prática resultou em aumento da disponibilidade de N mineral de 16 para 

52 kg ha 
-1 

no solo para a cultura sucessora. Similarmente, os resíduos das leguminosas 

promoveram aumento da disponibilidade do N para o sorgo em sucessão, o que refletiu em 

vários benefícios, como: maior índice de clorofila, maior taxa fotossintética, e aumentos no 

rendimento de grãos, no número de sementes por planta e absorção de N para os grãos 

(MAHAMA et al., 2016). A manutenção dos resíduos culturais pode favorecer o acúmulo da 

MOS devido a decomposição lenta e contínua do material orgânico no solo (AMADO, 2001; 

SÁ et al., 2008). Além disso, o potencial de perda de NO3
-
 no solo por lixiviação é 

minimizada no período entre a colheita e o plantio da próxima safra quando se utiliza plantas 

de cobertura, geralmente não leguminosas, devido a uma maior retenção de nutrientes na 
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rizosfera (BLANCO-CANQUI et al., 2015). No entanto, a rotação com a soja no período de 

entressafra do milho pode acarretar na diminuição das perdas de NO3
-
 por lixiviação em 

proporções mínimas, pois tal fato é bastante dependente das condições climáticas do ambiente 

(DINNES et al., 2002). Por este motivo, estes resultados devem ser analisados com cautela. 

A fração do N mineralizável do solo pode ser estimada pelo método químico de 

hidrólise alcalina denominado Illinois Soil Nitrogen Test (ISNT), que utiliza um extrator 

básico (NaOH 2 mol L
-1

) capaz de extrair o conteúdo de N amino açúcares de bactérias e 

amida e NH4
+ 

trocável do solo (KHAN; MULVANEY; HOEFT; 2001). Diversos estudos (p. 

ex.: WILLIAMS et al., 2007; LABOSKI et al., 2008; ROBERTS et al., 2011; OTTO et al., 

2013) avaliaram o ISNT em predizer a resposta de áreas à fertilização nitrogenada, em 

culturas como a do milho, arroz e cana-de-açúcar, obtendo-se resultados promissores, como 

também negativos. Para a cana-de-açúcar e em condições brasileiras, os graus de 

responsividade ao N podem ser classificados com base nos seguintes valores de N-ISNT: (a) 

áreas altamente responsivas (< 57 mg kg 
-1

); (b) áreas moderadamente responsivas (entre 57 e 

85 mg kg 
-1

) e (c) áreas não responsivas (> 175 mg kg 
-1

); tais graus baseiam-se no estudo de 6 

experimentos no Estado de São Paulo por Otto et al. (2013).  

A combinação de estimativas que quantifiquem as frações de N no solo, considerando 

em paralelo fatores como as características edafoclimáticas da região e do solo, possibilita um 

melhor entendimento da relação entre os processos de imobilização/mineralização e permite 

estabelecer uma melhor previsão da disponibilidade de N durante o ano agrícola que, 

consequentemente, refletirá em uma recomendação mais segura de adubação nitrogenada para 

as culturas (SANTOS, 2008). Portanto, é necessário mensurar o potencial da rotação de 

culturas em melhorar as propriedades do solo, especialmente os de baixa fertilidade, arenosos, 

degradados ou sujeitos à erosão; além disso, avaliar o efeito dessa prática a longo prazo em 

solo e produção vegetal, a fim de identificar as variações de clima de ano para ano 

(MAHAMA et al., 2016). Pouca informação está disponível a respeito da contribuição de 

leguminosas no suprimento de N para soqueiras de cana-de-açúcar cultivadas em sistema de 

plantio direto. Os sistemas de gestão agrícola que envolvem a prática do plantio direto com 

leguminosas apresentam grande potencial em gerar benefícios econômicos, como também 

ambientais, ressaltando a diminuição da erosão do solo, emissões de C e redução no uso de 

fertilizantes nitrogenados sintéticos. 

A hipótese deste estudo é de que áreas manejadas com crotalária durante a reforma do 

canavial apresentarão aumento na disponibilidade de N no solo. Espera-se que o N 

proveniente da crotalária supra em parte a exigência de N da soqueira, permitindo que a 
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adubação nitrogenada de cobertura seja eliminada ou reduzida. O objetivo é avaliar o efeito da 

rotação com crotalária nas transformações do N em três compartimentos do solo: (a) N 

mineral, (b) N-ISNT e (c) C e N da biomassa microbiana, em área com rotação e área de 

pousio, no ciclo de primeira soqueira de cana-de-açúcar. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Caracterização da área experimental 

O experimento foi conduzido em quatro locais, situados nos municípios de Quatá-SP 

(Local A), Iracemápolis-SP (Local B), Chapadão do Céu-GO (Local C) e Quirinópolis-SP 

(Local D) (Figura 2.1). Os locais A e B representam áreas tradicionais de cultivo de cana-de-

açúcar, enquanto os locais C e D representam áreas de expansão de cultivo da cana-de-açúcar 

na região do Cerrado. Todos os experimentos encontram-se na região Centro Sul de produção 

de cana-de-açúcar no Brasil. Informações adicionais das áreas experimentais são exibidas na 

Tabela 2.1. 

 

Figura 2.1 - Localização das áreas experimentais nos Estados de São Paulo e Goiás (A = município de Quatá/SP; B = 

município de Iracemápolis/SP; C =  município de Chapadão do Céu/GO; D = município de Quirinópolis/GO) 
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Tabela 2.1 - Características das áreas experimentais 

  

Informação 

Local 

A   B   C   D 

Coordenadas geográficas 
22º 14’S 

 
22º 34’S 

 
18º 25’S 

 
18º 32’S 

50º 42’O   47º 31’O   42º 33’O   50º 26’O 

Altitude (m) 540   608   850   500 

Precipitação média anual (mm) 1280   1420   1850   1400 

Tipo de solo (Embrapa, 2013) 
Latossolo Vermelho 

álico 
  

Nitossolo Vermelho 

eutrófico  
  

Latossolo Vermelho 

distrófico 
  

Latossolo Vermelho 

acriférrico 

Textura Média   Muito argilosa   Argilosa   Argilosa 

A = Quatá/SP; B = Iracemápolis/SP; C = Chapadão do Céu/GO e D = Quirinópolis/GO 

 

O clima do local A é classificado como subtropical húmido Cfa, de acordo com 

Köppen, com temperatura média de 20,8°C e precipitação média anual de 1280 mm, mais 

intensa em janeiro e com menor precipitação em agosto. No local B, o clima é Cwa 

caracterizado como subtropical chuvoso com verão quente e inverno seco, com temperatura 

média de 20,4°C e pluviosidade média anual de 1420 mm. O local C apresenta clima tropical 

de monções Am, com temperatura média de 22,5°C, e o mês de outubro se apresenta como o 

mais quente do ano. Exibe pluviosidade média anual de 1850 mm com verão que pode 

apresentar chuvas torrenciais que podem durar alguns dias e inverno com possíveis períodos 

de estiagem. O clima do local D é classificado como Aw (tropical) com temperatura média de 

24,4ºC, pluviosidade média anual de 1400 mm e inverno seco. A chuva se concentra no verão, 

com a maior média de precipitação em janeiro e menor em junho (Alvares et al., 2013).  

Como pode ser observado, os locais A e B se encontram no mesmo Estado (Figura 2.1), 

porém apresentam solos de textura média e muito argilosa, respectivamente.  Os locais C e D, 

por sua vez, apresentam diferenças na altitude do terreno de aproximadamente 300 m, o que 

justifica a escolha dos mesmos pois o regime das águas e a temperatura são distintas. 

Os dados de temperatura máxima, mínima e média (°C) e precipitação (mm) do 

período de Janeiro/2013 a Julho/2015 foram registrados pelas estações experimentais 

próximas aos locais dos experimentos (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Temperatura média mensal e precipitação (mm) registrados no período de janeiro/2013 a julho/2015 em A = 

Quatá/SP, B = Iracemápolis/SP, C = Chapadão do Céu/GO e D = Quirinópolis/GO. As setas brancas indicam a 

data de plantio e colheita da cana-planta, respectivamente; enquanto que as setas pretas a época de coleta de solo 

para avaliações do N no solo 
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Antes do plantio da cultura, foi realizada amostragem de solo para caracterização das 

áreas nas camadas de 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm e 60-100 cm. Para avaliar os 

atributos químicos (Tabela 2.2) realizou-se a determinação do CT; pH em CaCl2 0,01 mol L
-1

 

(1:2,5); Al trocável extraído com solução de KCl 1 mol L
-1

; teor de P, K, Ca e Mg por 

extração com resina trocadora de íons e posterior determinação de P por colorimetria, K por 

fotometria de chama e Ca, Mg e Al por espectrofotometria de absorção atômica. As análises 

foram realizadas conforme metodologia de Raij et al., (2001). Na avaliação dos atributos 

físicos, determinou-se a granulometria e densidade do solo. A densidade do solo foi 

determinada na implantação do experimento em amostra indeformada através do método do 

anel volumétrico (GEE & BAUDER, 1986). Para a quantificação dos teores de argila (<0,002 

mm), silte (0,002–0,05 mm) e areia (>0,02 mm) utilizou-se o método da pipeta (EMBRAPA, 

1997). 

Para análise do estoque de N e C total no solo, coletaram-se amostras de solo nas áreas 

com e sem rotação nas camadas supracitadas logo após a colheita da cana-planta (entre julho e 

agosto de 2014), ou seja, antes das avaliações na primeira soqueira. A amostragem foi feita na 

posição intermediária entre a linha de cana e a posição da entrelinha (cerca de 30 cm da 

linha). Adicionalmente, foram coletadas amostras indeformadas para avaliação da densidade 

do solo, permitindo calcular o estoque de N e C total até 1,0 m. O teor de N e C total foi 

determinado por combustão a seco, conforme metodologia descrita em Nelson e Sommers 

(1996), por meio do equipamento LECO TruSpec CN (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.2 - Atributos químicos e físicos das áreas experimentais antes da instalação do experimento 

Camada pH P K Ca Mg Al H+Al S CTC V Areia Silte Argila Ds 

cm CaCl2 mg dm
-3

 
___________________________________

 mmolc dm
-3 _________________________________

 % 
_______________ 

g kg 
______________

 kg dm
-3

 

 

____________________________________________________________________________________
 Local A 

_______________________________________________________________________________________
 

0-10 5,1 24,2 0,8 16 5,7 0,3 13 20,8 36 63 853 60 87 1,70 

10-20 4,7 16,0 0,3 10 3,2 4,5 17 12,8 31 42 832 60 108 1,84 

20-40 4,6 9,0 0,3 10 2,8 5,2 17 19,7 30 43 801 57 142 1,76 

40-60 4,5 7,0 0,2 8 2,2 6,2 18 12,5 28 35 783 73 144 1,68 

60-100 4,5 5,5 0,2 7 2,2 6,7 18 23,0 28 34 763 78 159 1,67 

 

____________________________________________________________________________________
 Local B 

_______________________________________________________________________________________
 

0-10 4,4 76,8 7,6 20 8,7 13,5 54 64 90 40 148 206 646 1,38 

10-20 4,4 48,8 6,9 19 7,5 12,5 60 52 93 36 145 189 666 1,37 

20-40 4,5 28,0 6,6 17 7,2 7,8 45 51 76 44 126 188 686 1,27 

40-60 4,7 8,3 6,7 18 6,5 3,8 38 51 70 46 92 167 739 1,17 

60-100 4,7 7,7 7,1 17 6,0 3,8 36 48 66 46 85 157 758 1,15 

 

____________________________________________________________________________________
 Local C 

_______________________________________________________________________________________
 

0-10 5,1 14,7 2,9 33 12,3 0,7 27 11,7 76 64 218 161 621 1,15 

10-20 5,2 11,8 2,1 28 8,5 0,7 28 11,3 67 58 208 150 642 1,15 

20-40 4,8 6,0 1,2 16 4,6 2,6 37 31,0 58 37 200 145 655 1,15 

40-60 4,8 5,0 1,0 13 3,0 2,0 31 31,8 47 35 181 138 681 1,14 

60-100 4,8 4,5 1,0 12 3,0 1,5 27 35,5 43 38 177 104 719 1,14 

 

____________________________________________________________________________________
 Local D 

_______________________________________________________________________________________
 

0-10 5,5 9,5 5,8 44 15,8 0,2 23 6,8 89 74 267 186 547 1,37 

10-20 5,5 8,2 3,7 43 12,2 0,0 23 6,2 82 72 249 190 561 1,29 

20-40 5,6 6,7 2,6 33 8,3 0,2 21 13,5 65 68 225 195 580 1,23 

40-60 5,6 6,8 0,9 28 6,3 0,2 20 9,3 55 64 226 175 599 1,20 

60-100 5,7 6,2 0,7 22 6,8 0,3 18 8,3 48 62 234 171 595 1,19 

CTC= capacidade de troca catiônica a pH 7 (T = [SB+H] +Al); V= saturação por bases (V = [SB/T]*100); H+Al= tampão SMP; SB = soma de bases (SB = Ca+Mg+K+Na); A = Quatá; B = 

Iracemápolis; C = Chapadão do Céu e D = Quirinópolis 

 

2
9
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Tabela 2.3 - Conteúdo de C e N total no solo das quatro áreas experimentais na implantação dos experimentos (julho/agosto 

de 2014) 

Camada 
Rotação de culturas 

Com Sem 
 

Com Sem 
 

Com Sem 
 

Com Sem 

cm Local A 
 

Local B 
 

Local C 
 

Local D 

 

_____________________________________________________ C total (g kg-1) ______________________________________________________ 

0-10 6,6 7,5 

 

25,8 25,2 

 

35,3 30,1 

 

27,2 26,2 

10-20 5,3 5,2 

 

24,2 22,0 

 

25,4 23,1 

 

20,0 20,3 

20-40 5,0 4,9 

 

16,0 17,1 

 

19,4 17,8 

 

13,3 15,7 

40-60 4,7 4,7 

 

11,8 12,6 

 

14,3 13,8 

 

12,2 10,8 

60-100 4,4 4,5 

 

10,7 10,2 

 

11,3 10,4 

 

9,5 8,8 

 

_____________________________________________________  N total (g kg-1) ______________________________________________________ 

0-10 0,2 0,3 

 

2,1 2,2 

 

1,9 1,9 

 

2,3 2,1 

10-20 0,1 0,2 

 

2,0 1,9 

 

1,6 1,4 

 

1,8 1,7 

20-40 0,2 0,2 

 

1,5 1,6 

 

1,0 1,0 

 

0,9 1,3 

40-60 0,2 0,2 

 

1,0 1,2 

 

0,6 0,7 

 

1,0 0,8 

60-100 0,1 0,1 

 

0,9 0,8 

 

0,5 0,5 

 

0,7 0,6 

 

2.2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

A instalação dos experimentos foi realizada no período entre dezembro/2012 e 

janeiro/2013 em área comercial de cana-de-açúcar (Tabela 2.4). Inicialmente em todos os 

locais, realizou-se a reforma do canavial a partir da dessecação da soqueira com herbicida e 

posteriormente feito o preparo do solo com gradagem e subsolagem. A área experimental foi 

dividida em duas faixas: em uma delas plantou-se crotalária e a outra foi deixada em pousio. 

A crotalária foi plantada entre dezembro e janeiro e a dessecação realizada com glifosato 75 a 

90 dias após o plantio; realizou-se a roçagem somente no local B, onde plantou-se a 

Crotalaria juncea. A densidade de plantio foi de 25 kg de sementes de crotalária por hectare. 

Antes do plantio da cana-de-açúcar, cinco amostras de resíduos da crotalária foram coletadas 

para análise química de macro e micronutrientes (Tabela 2.5). A medição da biomassa seca da 

crotalária foi realizada no campo com auxílio de um gabarito em 1 m² de área útil de cada 

parcela, em seis repetições, e as amostras foram pesadas antes e após a secagem em estufa a 

65
o
C até obtenção de massa constante. A quantidade de N acumulado na parte aérea da 

cultura de rotação variou de 127 (Local C) a 192 kg ha
-1

 de N (Local D) (calculado a partir da 

Tabela 2.5).  

 Foi realizada sulcação da área e posteriormente o plantio manual da cana-de-açúcar, 

em espaçamento de 1,5 m. Todas as áreas receberam a adubação de plantio conforme práticas 

usuais de adubação das próprias Usinas (Tabela 2.4). Cada manejo (área com e sem rotação) 

possuía quatro repetições, com parcelas compostas por cinco linhas de cana-de-açúcar com 9 

m de comprimento e espaçamento entre linhas de 1,5 m em esquema de parcelas subdivididas 
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no delineamento blocos ao acaso. Após 60 dias da colheita da cana planta, realizou-se a 

aplicação de 120 kg ha
-1

 de K2O em soqueira e avaliações do N no solo.  

As usinas contribuíram com o fornecimento das sementes da C. spectabilis para a 

execução do experimento, porém no local B houve troca da semente por C. juncea. No local 

A, a crotalária não germinou adequadamente, por isso foi necessário posterior replantio no 

mês de fevereiro. Devido a estes acontecimentos, não foi possível comparar estatisticamente 

os quatro locais.  

A cultivar de cana-de-açúcar utilizada foi a RB96 6928, que apresenta rusticidade, boa 

brotação em cana planta e em soqueira, boa produtividade, época de colheita entre abril e 

junho, favorável para ambientes “A” até “D1” e possui elevada sanidade às principais doenças 

(carvão, ferrugem marrom, escaldadura e mosaico) (DINARDO-MIRANDA; 

VASCONCELOS; LANDELL, 2008). 

A quantidade de palha encontrada após a colheita da cana planta foi: 8,6; 15,8; 15,6 e 

16,6 Mg de massa seca de palha ha
-1

 em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), 

Chapadão do Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D), respectivamente. 

 

Tabela 2.4 - Informações sobre a instalação e condução do experimento 

Informações  
Local 

A B C D 

Espécie cultivada C. spectabilis C. juncea2 C. spectabilis C. spectabilis 

Plantio1 06/02/20133 22/01/2013 06/12/2012 20/12/2012 

Dessecação1 29/03/2013 04/04/2013 18/03/2013 06/03/2013 

Adubação (kg ha-1) 500 / 08-25-25 300 / 12-23-23 500 / 08-28-20 500 / 08-25-25 

Calcário (t ha-1) 2,0 2,0 1,6 - 

Gesso (t ha-1) 1,0 - 1,5 - 

Plantio 30/04/2013 24/04/2013 10/04/2013 20/03/2013 

Colheita 16/06/2014 02/07/2014 09/06/2014 04/06/2014 

Produtividade 

Cana planta 

Com 57 119 169 168 

Sem  48 121 144 151 

1 = da cultura de rotação; 2 = Somente na Usina Iracema foi plantado a C. juncea; 3 = a crotalária foi plantada em 16/11/12, 

porém não germinou adequadamente e foi replantada em fevereiro/2013. A = Quatá/SP; B = Iracemápolis/SP; C = Chapadão 

do Céu/GO e D = Quirinópolis/GO 

 

Tabela 2.5 – Teor de macro e micronutrientes e massa de resíduos das leguminosas 

Local N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 
Massa 

seca 

 
------------------------------------------ g kg-1--------------------------------------------------- --------------------------------------- mg kg-1------------------------------- Mg ha-1 

A 26 4,3 17,0 8,9 3,2 3,7 19 10 358 58 41 6,5 

B 20 3,6 14,6 6,7 2,5 1,7 18 10 637 126 23 8,5 

C 15 2,2 23,7 3,6 1,8 1,5 13 12 82 11 29 8,3 

D 24 2,4 15,6 9,1 2,2 1,7 14 19 1142 43 26 8,1 

A = Quatá; B = Iracemápolis; C = Chapadão do Céu e D = Quirinópolis 
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2.2.3 Avaliações  

2.2.3.1 Conteúdo de amônio (NH4
+
) e nitrato + nitrito (NO3

- 
+ NO2

-
) no solo 

As amostras para N-mineral foram coletadas nas parcelas controle (sem N mineral) 

para não ter influência do N-fertilizante aplicado. A amostragem foi realizada até 100 cm nas 

duas áreas (com e sem rotação) em julho/2014, janeiro/2015 e julho/2015. As épocas de julho 

e janeiro apresentam temperatura e precipitação pluviométrica discrepantes, influenciando em 

mudanças nos processos microbiológicos de transformação do N do solo. A elevada 

temperatura e alta precipitação pluviométrica no período de janeiro pode favorecer uma maior 

atividade microbiana no solo, e o contrário espera-se em julho, pois representa período de 

temperaturas mais baixas e baixo índice pluviométrico. Foram coletados seis pontos por 

parcela nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-100 cm em cada um dos tratamentos 

(com e sem rotação), para obtenção de uma amostra composta de cada camada, por meio de 

trado holandês. As subamostras de cada parcela foram imediatamente conservadas em isopor 

contendo gelo até o transporte ao laboratório, e posteriormente mantidas em congelador (-

17
o
C) até a análise.  

Para a extração das formas de N mineral, pesou-se 5 g de solo úmido em triplicata e 

adicionou-se 25 ml de KCl 2 mol L
-1

 (BURESH; AUSTIN; CRASWELL, 1982). 

Posteriormente, realizou-se a agitação por 1 h em mesa agitadora horizontal à 180 rev min
-1

 e 

filtragem do extrato por gravidade em papéis de filtragem lenta (12,5 mm de diâmetro, 

Nalgon, faixa azul) previamente lixiviados com KCl 2 mol L
-1

. Outra subamostra foi pesada 

antes e após secagem em estufa (à 105°C durante 24 h) para determinação da umidade, 

permitindo transformar os resultados para base seca (mg kg
-1

). O N inorgânico (N-NH4
+
 e N-

NO3
-
 + N-NO2

-
) foi determinado por meio de sistema de análise por injeção em fluxo (FIA), 

conforme Kamogawa e Teixeira (2009). Foi utilizado uma solução estoque de 1000 mg kg 
-1

 

de N contendo as duas espécies N-NH4
+
 e  N-NO3

-
 a partir de NH4NO3 (Sigma Aldrich, 

Brasil). As curvas de calibração foram preparadas por diluição da solução estoque com 

concentrações de 0,25; 0,5; 1,25; 2,5 e 5,0 mg L
-1

 para N-NH4
+ 

e 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 e 10,0 mg 

L
-1 

para N-NO3
-
. Os sistemas FIA descritos nas figuras 2.3a e 2.3b, foram utilizados na 

determinação dos teores das espécies amoniacais e nítricas. O equipamento opera separando 

uma alíquota da amostra que recebe, por confluência, uma solução de NaOH 0,5 mol L
-1

 + 

0,1% (m/v) de EDTA. Esta produz a espécie volátil NH3, que é separada na câmara de difusão 

gasosa e capturada na solução de bromocresol púrpura, alterando sua cor proporcionalmente a 

concentração de amônia do meio. A espécie formada foi monitorada 
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espectrofotometricamente em 605 nm com uso de um fotômetro de led acoplado ao 

equipamento. Para a determinação do N-NO3
-
 + N-NO2

-
, fixou-se uma coluna de zinco 

granulado antes do difusor gasoso, figura 2.3b, visando à redução eletroquímica de todo o N-

NO3
-
 + N-NO2

-
 em N-NH4

+
. O resultado foi obtido pela diferença entre esta leitura e a de N-

NH4
+
 lida anteriormente da mesma amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Sistema de análise por injeção em fluxo para a) análise de nitrogênio amoniacal e 

b) nitrogênio amoniacal e nítrico. Ind = indicador de pH bromo cresol púrpura 20 

mg L
-1

 ajustado a pH 7,0, vazão de 1,6 mL min
-1

; NaOH = solução 0,5 mol L
-1

 de 

NaOH e 0,1% (m/v) de EDTA, vazão de 0,7 mL min
-1

; ST = solução 

transportadora, água desmineralizada, vazão de 1,6 mL min
-1

; V1 = válvula de 

amostragem; B1 = bobina de mistura; BP = bomba peristáltica; CD = câmara de 

difusão gasosa; D = detector 605 nm; Desc. = descarte.  

 

2.2.3.2 Nitrogênio hidrolisável do solo – Illinois Soil Nitrogen Test (N-ISNT) 

A fração hidrolisável do N orgânico do solo foi determinada pelo método de difusão 

Illinois Soil Nitrogen Test (ISNT), conforme Khan et al. (2001) que analisa frações facilmente 

mineralizáveis da MOS, sendo útil para identificar solos não responsivos à adubação 

nitrogenada (KHAN; MULVANEY; HOEFT, 2001). A determinação da fração amino-

açúcares do N orgânico do solo é realizado por meio de difusão direta do solo em contato com 

solução de NaOH em câmaras do tipo Mason Jar. Foram utilizadas as mesmas amostras de 

solo nas quais foi quantificado o N mineral. O solo foi descongelado, seco em estufa com 

ventilação forçada à 40ºC, moído em moinho de martelo e passado em peneira com malha de 

2 mm. Pesou-se 1 g de solo, em triplicata, adicionou-se 5 ml da solução indicadora H3BO3 a 

BP 

BP 
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4% em placas de petri de acrílico, mantidas em suspensão por um sistema adaptado nas 

tampas. O solo foi adicionado a uma câmara de difusão do tipo Mason Jar (Pote Arjex Berlim 

C/TP Garra; capacidade 0,650 L – Frascolex Ind e Com LTDA) e em seguida, tratado com 10 

mL de solução NaOH 2 mol L
-1

. A câmara foi fechada rapidamente. Antes do posicionamento 

das Mason Jars sobre as chapas aquecedoras, estas foram pré-aquecidas a 54°C por 2h, de 

modo que a verificação da temperatura ocorreu por meio de um termômetro inserido dentro 

da câmara de difusão sem tampa contendo cerca de 100 mL de água deionizada. Realizou-se a 

rotação das jarras após 1,5 h e 3,0 h, e retiradas após 5 h. Adicionou-se 5 mL de água 

deionizada às placas de petri, com posterior titulação potenciométrica (Modelo 877  Tritino 

plus; Metrohm, Herisau, Switzerland) com solução de H2SO4 (0,01 mol L
-1

) padronizada. O 

contéudo de N-ISNT (mg kg 
-1

) foi obtido pela quantidade de H2SO4 necessária para atingir o 

pH inicial da solução contendo 5 mL da solução indicadora de H3BO3 (4%) e 5 mL de água 

deionizada, por meio de eletrodo de superfície plana acoplado no titulador automático. Mais 

detalhes da metodologia de determinação do N-ISNT podem ser obtidas em 
15

N Analysis 

Service (2011).  

 

2.2.3.3 Carbono e nitrogênio da biomassa microbiana 

O C e N da biomassa microbiana (C-BM e N-BM) foram avaliados pelo método da 

fumigação-extração (VANCE; BROOKES; JENKINSON, 1987). Este método recupera o 

material celular liberado pela parede celular após a exposição do solo ao clorofórmio, por 

meio de fraco (K2SO4 0,5 mol L
-1

). 

A amostragem foi realizada por meio de trado holandês, sendo coletado seis pontos 

por parcela nas camadas de 0-10 e 10-20 cm a 20 cm de distância da linha de plantio, para 

constituição das subamostras, que foram agrupadas para obter-se a amostra composta. O solo 

das amostras foi acondicionado em sacos plásticos com a boca vedada por papel higiênico 

preso por elástico, com a finalidade de manter a oxigenação do solo e, em seguida, 

armazenadas em caixa de isopor com gelo para manter refrigeração até o transporte ao 

laboratório. A coleta foi realizada em janeiro e repetida em julho de 2015. As amostras foram 

peneiradas e passadas em malha de 2 mm e a umidade do solo ajustada para próximo de 60% 

da capacidade máxima de retenção de água. Pesaram-se duas amostras de 10 g de solo por 

parcela, sendo uma fumigada e outra não. Para as amostras fumigadas, pesou-se em recipiente 

de vidro e colocou-se em dessecador forrado com papel de filtro umedecido com água. Por 

meio de uma bomba, retirou-se o ar de dentro do dessecador e as amostras foram deixadas no 

escuro por 24 h juntamente com 25 mL de clorofórmio posicionado no centro. As amostras 
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não fumigadas foram colocadas em recipiente de acrílico e deixadas na mesma sala. Após 

esse período, adicionou-se 40 mL da solução extratora K2SO4 (0,5 mol L
-1

) e as amostras 

foram agitadas em agitador horizontal (200 rev min
-1

) por 30 min. O extrato foi filtrado em 

papel de filtro para determinação do C e N da biomassa microbiana.  

Para a determinação do C-BM, utilizou uma alíquota de 8 mL do extrato fumigado e 

não fumigado, adicionou-se 2 mL de K2Cr2O7 66,7 mmol L
-1

 e 15 mL da mistura catalisadora 

ácida de ácido sulfúrico/fosfórico 2:1 (H2SO4 + H3PO4). Foi efetuado a digestão em banho 

maria à 100º C por 30 min, e posteriormente determinação por titulação com sulfato ferroso 

amoniacal padronizado [Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) 33,3 mmol L
-1

]. O C-BM foi obtido pela 

diferença do excedente de K2Cr2O7 nas amostras fumigadas e não fumigadas utilizando a 

equação 1: 

(1) C-BM (mg C kg 
-1

) = [(CF-CNF) / KC 

 

Onde: CF e/ou CNF = [(Va-Vb) x 1200 x 5 x r] / ms;  

 

Nas equações acima, o CF é a quantidade de C na amostra fumigada (mg kg 
-1

) e CNF 

é a quantidade de C na amostra não fumigada (mg kg
-1

). Va e Vb representam o volume de 

SFA gasto na titulação da amostra (mL) e branco (mL), respectivamente; 1200 é quantidade 

em g de C oxidado por mL de K2Cr2O7; 5 é referente aos 10 g de solo úmido; r é a razão 

entre o volume de K2Cr2O7 e o volume sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação do 

branco); o ms é massa de solo seco obtido após 24 h em estufa a 105°C e KC é o fator de 

recuperação do C-BM (0,40).   

O N-BM foi determinado pelo método da ninhiidrina reativa (Brookes; Joergensen, 

1990) e pelo método da destilação de Kjeldahl adaptado de Brookes et al. (1985). A coleta de 

Janeiro/2015 foi avaliada pela metodologia da ninhiidrina e em Julho/2015 optou-se por 

utilizar o método da destilação pelo fato deste método apresentar maior recuperação do N-

BM. Devido à elevada variabilidade dos resultados obtidos em Jan/15, decidiu-se por não 

apresentar os resultados desta época de coleta, limitando-se a apresentar os resultados de 

Jul/15.  

No método da destilação de Kjeldahl para determinar o N-BM, utilizou-se 8 mL do 

extrato fumigado e não fumigado e 7 mL da mistura digestora. Levou-se ao bloco digestor na 

temperatura inicial de 100°C, elevando lentamente a temperatura até atingir 360°C. Após 

atingir essa temperatura, esperou as amostras esfriarem e realizou-se a destilação em 
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destilador à vapor com 10 mL de ácido bórico 2%. Em seguida, titulou-se as amostras com 

H2SO4 padronizado (0,0125 mol L
-1

). O N-BM foi calculado utilizando a equação 2: 

 

(2) N-BM = (NtF – NtNF) / KN 

 

Onde: NtF é a quantidade de N total encontrado na amostra fumigada;  NtNF é a quantidade 

de N total encontrado na amostra não fumigada e KN é o fator de recuperação do N-BM 

(0,50). 

 

2.2.4 Análise estatística 

Os efeitos de manejo (com e sem rotação), camadas de solo, épocas de amostragem e 

interações, foram avaliados por meio de análise de medidas repetidas utilizando o PROC 

GLIMMIX do pacote estatístico SAS. Considerou-se manejo como variável fixa e bloco como 

variável aleatória. Utilizou-se o índice Akaike (AIC) como critério de seleção para determinar 

o modelo mais adequado de covariância para a variável repetida (dados avaliados 

sequencialmente no tempo). Em cada local, realizou-se a análise de variância (ANOVA) e 

quando o F da análise de variância foi significativo, foi realizado o teste de comparação de 

médias LSD de Fisher (P  0.05). Para o processamento dessas análises utilizou-se o 

programa SAS 9.3 (2010). O conjunto de dados foi analisado para a presença de “outliers” 

antes da realização do teste estatístico.  

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1. Conteúdo de amônio (N-NH4
+
) e nitrato + nitrito (N-NO3

-
 + N-NO2

-
) no solo 

Os resíduos provenientes do cultivo de crotalária influenciaram o conteúdo de N-NH4
+
 

no solo (Tabela 2.6). Os quatro locais apresentaram efeito da interação tripla entre o manejo 

da rotação, época e camada de solo no conteúdo de N-NH4
+
 do solo (P<0.05). Os teores de N-

NH4
+
 nos quatro locais reduziram ao longo do perfil do solo.  

De maneira geral, o comportamento do N-NH4
+ 

nas camadas superficiais apresentou 

variação entre os locais. O conteúdo verificado nas camadas inferiores foi maior no 

tratamento que recebeu rotação, apresentando diminuição no período chuvoso (janeiro/2015). 

No balanço das formas de N mineral no solo, encontrou-se maior conteúdo de N-NH4
+
 ao de 

N-NO3
-
 + N-NO2

-
 até a profundidade de 100 cm (Figura 2.4), que é consistente com os 

estudos realizados por Carvalho (2006) e Carmo et al. (2005). O NH4
+
 é o primeiro produto 
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da mineralização da matéria orgânica e dos resíduos culturais, enquanto o NO3
-
 é produto da 

oxidação microbiana do NH4
+ 

(CANTARELLA, 2007). Ou seja, espera-se redução no 

conteúdo de N-NH4
+
 à medida que se aumenta o de N-NO3

-
 no solo. Além disso, o NH4

+ 

apresenta preferência de imobilização pelos microrganismos do solo em relação ao NO3
-
, 

apresentando maior tempo de residência no sistema. O NO3
-
, por sua vez, apresenta maior 

mobilidade no solo podendo deslocar-se para camadas mais profundas ou ainda ser absorvido 

pelas raízes da cana-de-açúcar. 

O local A apresentou o menor conteúdo de N-NH4
+
 dentre os locais, variando de 2,0 a 

6,6 mg kg 
-1 

na camada de 0-10 cm, 1,4 a 4,4 mg kg 
-1 

em 10-20 cm, 1,5 a 5,6 mg kg 
-1 

em 20-

40 cm, 1,3 a 6,0 mg kg 
-1 

em 40-60 cm e 0,6 a 5,1 mg kg 
-1 

em 60-100 cm. O solo do local A 

apresenta textura média e menor conteúdo de C e N total (Tabela 2.3) dentre os solos e, 

portanto, menor quantidade de substrato para os microrganismos do solo produzirem N-NH4
+
. 

Além disso, apresenta a menor precipitação pluviométrica anual em comparação às demais 

áreas de estudo (Figura 2.2), desfavorecendo ainda mais a atividade microbiana. Neste solo, a 

rotação com crotalária aumentou o conteúdo de N-NH4
+
 nas camadas inferiores do solo nas 

épocas de jul/14 e jan/15. Em jul/15, a rotação promoveu acréscimo de 2 para 4,8 mg kg 
-1 

na 

camada de 0-10 cm, o qual representa em termos de estoque de N mineral no solo 4,8 kg ha 
-1

 

de N-NH4
+
 para a soqueira (conforme o cálculo 2,8 mg kg 

-1 
x 1,72 kg dm

-
³ x 0,10 m = 4,8 kg 

ha 
-1

). Além disso, a proteção física da MOS em solos de textura média (baixo teor de argila) 

é baixa (AMADO et al., 2001), o que pode ter contribuído para acelerar o processo de 

decomposição dos resíduos neste local. Mesmo nessas condições, foi possível observar 

aumento do conteúdo de N-NH4
+
 no solo após mais de um ano da adoção da rotação de 

cultura, indicando que a liberação do N da mineralização dos resíduos culturais é lenta. 

No local B, o conteúdo de N-NH4
+
 do tratamento com rotação superou o de sem 

rotação, nas camadas de 0-10 cm e 10-20 cm, nas duas primeiras amostragens. Verificou-se 

variação do conteúdo N-NH4
+
 de 4,1 a 11,3 mg kg 

-1
 na camada de 0-10 cm, de 2,4 a 9,9 mg 

kg 
-1

 em 10-20 cm, 4,6 a 9,7 mg kg 
-1

 em 20-40 cm, 3,6 a 7,4 mg kg 
-1

 em 40-60 cm e de 0,2 a 

7,3 mg kg 
-1

 em 60-100 cm. No entanto, o comportamento se inverteu na última coleta 

(julho/2015), com conteúdo de N-NH4
+
 superior no tratamento sem rotação (Tabela 2.6). 

Estas constatações indicam que pode ter ocorrido nitrificação do N-NH4
+
 presente em maiores 

quantidades na área com rotação, uma vez que houveram condições favoráveis de temperatura 

e umidade que beneficiaram a atividade de bactérias nitrificadoras, favorecendo a oxidação de 

N-NH4
+
 para N-NO3

-
 + N-NO2

-
 (CANTARELLA et al., 2007).   
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No local C, que apresenta a maior altitude e a melhor distribuição de chuvas, 

observou-se o maior conteúdo de N-NH4
+
 no perfil de solo. O conteúdo relativamente elevado 

de C e N total (Tabela 2.3) neste solo, associados à ausência de períodos longos de estiagem, 

favoreceram a atividade microbiana e por consequência o maior acúmulo de N-NH4
+
 

observado. O conteúdo de N-NH4
+
 encontrado neste local variou de 7,6 a 12,1 mg kg 

-1
 na 

camada de 0-10 cm, 8,1 a 10,1 mg kg 
-1

 em 10-20 cm, 4,7 a 9,3 mg kg 
-1

 em 20-40 cm, 7,3 a 

13,3 mg kg 
-1

 em 40-60 cm e de 0,9 a 13,5 mg kg 
-1

 em 60-100 cm. Entretanto, o efeito do 

manejo da rotação foi observado somente no período com maiores temperaturas 

(janeiro/2015), em que o tratamento com rotação apresentou maior conteúdo de N-NH4
+
 nas 

camadas de 20 a 100 cm, com aumento acima de 100%. Este acréscimo foi de 4,7; 3,3 e 4,3 

mg kg 
-1

 para 9,3; 13,3 e 12,8 mg kg 
-1 

nas camadas de 20-40, 40-60 e 60-100 cm, 

respectivamente, o que equivale a um acréscimo em termos de estoque de N no solo de 11; 23 

e 37 kg ha
-1

. 

No local D os resultados não seguiram o mesmo comportamento das demais áreas. Em 

algumas camadas de solo, o tratamento sem rotação apresentou maior conteúdo de N-NH4
+
 do 

que na área com rotação, principalmente na última coleta (julho/2015) (Tabela 2.6). 

Entretanto, foi observado que na camada de 60 a 100 cm, o tratamento com rotação 

apresentou maior conteúdo de N-NH4
+
 em relação ao N-NO3

-
 + N-NO2

-
 na primeira e última 

amostragem. O maior conteúdo de N-NH4
+
 no tratamento sem rotação observado em algumas 

camadas mais superficiais pode estar relacionado à imobilização de N pelos microrganismos 

na área submetida à rotação. Pode ser que tenha ocorrido imobilização do N-NH4
+ 

na 

biomassa microbiana no processo de decomposição dos resíduos vegetais da crotalária. Dois 

fatores adicionais que podem ter sido responsáveis pelas diferenças observadas nesta área: 1) 

o local D apresenta as maiores temperaturas dentre as quatro áreas avaliadas; e 2) somente no 

local D a crotalária foi plantada perpendicularmente à linha da cana-de-açúcar. O local D 

apresentou conteúdo de N-NH4
+
 variando de 7,5 a 13,1 mg kg 

-1 
na camada de 0-10 cm, 7,4 a 

13,5 mg kg 
-1 

em 10-20 cm, 5,8 a 12,5 mg kg 
-1 

em 20-40 cm, 3,9 a 6,7 mg kg 
-1 

em 40-60 cm 

e de 3,8 a 10,5 mg kg 
-1 

em 60-100 cm. 

A interação tripla entre o manejo da rotação, época e camada de solo, no que diz 

respeito ao conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 (P<0.05) foi observada apenas nos locais C e D 

(Tabela 2.7). De modo geral, os teores apresentaram diminuição ao longo das épocas de 

amostragem. O conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 encontrado no local A foi baixo em todas as 

épocas (Tabela 2.7). Em jul/15, o conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 foi de 8,9 e 0,2 mg kg

-1
 no 

tratamento com e sem rotação, respectivamente, na camada de 60 a 100 cm. Ou seja, a rotação 
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com crotalária tem potencial de alterar a dinâmica de N no solo mesmo em camadas 

profundas do solo. Na coleta de jan/15, o conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 foi praticamente nulo 

(inferiores ao limite de quantificação do equipamento) em todas as camadas avaliadas em 

ambos manejos. Isso pode estar relacionado à elevada absorção de N pela cana-de-açúcar 

nesse período, que representa a máxima taxa de acúmulo de biomassa e de N pela cultura 

(OLIVEIRA, 2011). Em jul/15, o conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 foi superior no tratamento 

sem rotação em relação ao tratamento com rotação, em todas as camadas avaliadas (Tabela 

2.7). Este comportamento inesperado pode estar relacionado à maior nitrificação nas parcelas 

que não tiveram rotação com crotalária, ou seja, nas parcelas que houve rotação, o N pode ter 

sido mantido na forma de NH4
+ 

ou ter sido imobilizado pelos microrganismos.  

O local B só apresentou diferença no conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 entre as épocas de 

avaliação (P<0.001). Em jul/14, observou-se conteúdo elevado de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 em todas 

as camadas avaliadas, em ambos manejos. Este conteúdo elevado em todo perfil do solo pode 

estar relacionado à uma irrigação complementar que foi realizada nesta área semanas antes à 

amostragem de solo. Esta irrigação foi realizada devido à intensa seca que ocorreu nesta área 

(Figura 2.2), que poderia prejudicar a brotação da soqueira subsequente. A secagem do solo 

com posterior umedecimento favorece a mineralização de N e a posterior nitrificação (GUO et 

al., 2014), devido à utilização do C e N da biomassa morta como fonte de substrato para a 

nova comunidade microbiana que se estabelece. O elevado conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 

observado na camada de 60-100 cm, em jan/15, pode estar relacionado à movimentação 

vertical do NO3
-
 presente em quantidades elevadas em todo perfil de solo em jul/14, para 

camadas mais profundas do solo. Este comportamento é um indicativo do potencial de perdas 

de NO3
-
 por lixiviação que ocorre em solos cultivados com cana-de-açúcar em algumas 

situações (GUIBERTO et al., 2015). Em jul/15, apesar do maior conteúdo de N-NO3
-
 + N-

NO2
-
 verificado no tratamento com rotação em todo perfil do solo, não houve efeito do 

manejo de rotação. 

No local C o tratamento sem rotação apresentou maior conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 

do que o tratamento com rotação somente nas camadas de 0-10 e 10-20 cm em jul/14 (Tabela 

2.7). Este comportamento pode estar relacionado à imobilização do N-NH4
+ 

na biomassa 

microbiana no tratamento com rotação, liberando menos substrato para as bactérias 

nitrificadoras. Por outro lado, o comportamento se inverteu na camada de 60-100 cm 

(KEMMITT et al., 2008). Nas demais épocas não houve diferença no conteúdo de N-NO3
-
 + 

N-NO2
-
 entre os manejos, porém foi observada diminuição nas épocas subsequentes, o que 

pode estar relacionado à absorção pela cana-de-açúcar. No local D, o comportamento foi 
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semelhante ao local C. O tratamento sem rotação apresentou maior conteúdo de N-NO3
-
 + N-

NO2
-
 na camada de 10-20 cm em jul/14, porém não se observou diferença nas demais 

camadas e épocas. Também se observou diminuição do conteúdo de N-NO3
-
 + N-NO2

-
 nas 

demais épocas de avaliação, possivelmente associado à absorção pela cana-de-açúcar. 

O reservatório de N disponível às plantas refere-se à soma do conteúdo de NH4
+
, NO3

-
 

e NO2
-
. Nesse sentido, observa-se que a rotação com crotalária aumentou o conteúdo de N 

mineral em diversas ocasiões durante as épocas de avaliação (Figura 2.4). No local A, o N 

mineral foi maior no perfil do solo no tratamento com rotação em jul/14; no local B, foi maior 

em jan/15 e jul/15 na camada de 60-100 cm; no local C, foi maior na camada 60-100 cm em 

jul/14 e nas camadas 20-40, 40-60 e 60-100 cm em jan/15; no local D, foi maior na camada de 

60-100 cm tanto em jul/14 quanto em jan/15 (Figura 2.4). Em algumas épocas e em 

determinadas camadas, o N mineral foi maior no tratamento sem rotação, o que pode estar 

relacionado à movimentação do NO3
- 
no perfil do solo para profundidades abaixo dos 100 cm, 

alterando o conteúdo de N mineral no perfil do solo entre as épocas de amostragem. 

Os resultados da Figura 2.4 indicam ainda a elevada variabilidade na disponibilidade 

de N mineral entre os solos. No local A, por exemplo, o conteúdo de N mineral raramente 

ultrapassou 10 mg kg
-1

 em todas as épocas. Por outro lado, no local B o conteúdo foi tão alto 

quanto 40 mg kg
-1

 em jul/14. Os locais C e D apresentaram conteúdo intermediário de N 

mineral, variando de 10 a 20 mg kg
-1

 na maioria das camadas e épocas avaliadas. Conteúdo 

relativamente elevado de N mineral foi observado na camada 60-100 cm nos locais B, C e D 

na avaliação de jan/15. Resultados recentes têm indicado que pode ocorrer lixiviação de NO3
-
 

em solos cultivados com cana-de-açúcar no Brasil (GHIBERTO et al., 2015). Além disso, os 

estudos têm mostrado que a movimentação do NO3
- 

ocorre no período chuvoso, quando 

normalmente há fluxo descendente de água e presença do ânion no perfil do solo 

(PORTOCARRERO; ACRECHE, 2014). Os resultados obtidos neste estudo confirmam que 

pode haver movimentação de NO3
-
 no perfil do solo no período chuvoso do ano. Vale lembrar 

que o conteúdo de N mineral apresentado na Figura 2.4 foi obtido de amostras coletadas nas 

parcelas controle, ou seja, sem influência do fertilizante nitrogenado. Os resultados da Figura 

2.4 indicam que solos de textura mais argilosa, com maiores conteúdos de C e N total, tem 

maior potencial de perdas de N por lixiviação do solo quando comparados aos solos de textura 

média (Local A), aonde o conteúdo de N mineral é inferior no perfil do solo.   
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Tabela 2.6 - Distribuição do conteúdo do N-NH4
+
 no solo em áreas com e sem rotação de culturas em diferentes épocas em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), 

Chapadão do Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D)  

Época 

Rotação de culturas     Média 

com   sem     com   sem   

 
com 

 
sem     com   sem     com   sem     

Com Sem 
    0-10 cm            10-20 cm  

 
20-40 cm    40-60 cm  

 
60-100 cm 

  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NH4

+ (mg kg -1)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
_______________________________________________________________________________________________________ Local A _____________________________________________________________________________________________________________ 

Jul/14 3,7 B 6,6  aA 

 
4,4 

 
3,5 

 
 

5,6 aA 2,3 B 

 
6,0 aA 1,5  B 

 
2,6 b 0,6 b 

 
4,5 2,9 

Jan/15 2,8 
 

3,0 b 

 
2,4 

 
2,3 

 
 

4,2 aA 1,8 B 

 
4,4 a 3,2 

  
5,1 a 3,4 a 

 
3,8 2,7 

Jul/15 4,8 A 2,0 bB 

 
2,3 

 
1,4 

 
 

1,5 b 2,0 

  
1,3 b 2,1 

  
2,6 b 1,0 b 

 
2,5 1,7 

Pmanejo <0.001 
   

Pépoca <0.001 
   

Pmanejo*época 0.295 
   

Pmanejo*época*camada  0.002 
   _______________________________________________________________________________________________________ Local B _____________________________________________________________________________________________________________ 

Jul/14 9,5 A 4,1 bB 

 
9,8 aA 2,4 bB 

 
7,2 a 6,3 b 

 
5,6 

 
3,6 b 

 
1,8 b 0,2 b 

 
6,8 3,3 

Jan/15 8,0 A 5,2 bB 

 
6,3 bA 4,0 bB 

 
4,6 b 6,3 b 

 
5,7 

 
7,1 a 

 
7,3 aA 2,5 bB 

 
6,4 5,0 

Jul/15 8,9 B 11,3 aA 
 

7,1 bB 9,9 aA 
 

6,9 aB 9,7 aA 

 
4,0 B 7,4 aA 

 
5,7 a 5,4 a 

 
6,5 8,7 

Pmanejo 0.009 
   

Pépoca <0.001 
   

Pmanejo*época <0.001 
   

Pmanejo*época*camada 0.004 
   _______________________________________________________________________________________________________ Local C _____________________________________________________________________________________________________________ 

Jul/14 10,6 
 

12,1 a 
 

9,9 
 

8,1 
  

7,9 

 
5,1 

  
8,0 b 9,8 a 

 
13,5 aA 0,9 bB 

 
10,0 7,2 

Jan/15 10,7 
 

9,5 ab 
 

10,1 
 

7,6 
  

9,3 A 4,7 B 

 

13,3 aA 3,3 bB 
 

12,6 aA 4,3 abB 
 

11,2 5,9 

Jul/15 7,9 
 

7,6 b 
 

8,1 
 

9,1 
  

7,2 

 
7,4 

  
8,0 b 7,3 a 

 
8,2 b 7,1 a 

 
7,9 7,7 

Pmanejo <0.001  
   

Pépoca 0.212 
   

Pmanejo*época <0.001 
   

Pmanejo*época*camada <0.001 
   _______________________________________________________________________________________________________ Local D _____________________________________________________________________________________________________________ 

Jul/14 12,4 a 13,1 a 
 

10,5 
 

8,7 b 

 
6,1 B 12,5 aA 

 
6,7 

 
4,9 b 

 
10,5 aA 4,2 B 

 
9,3 8,7 

Jan/15 7,5 b 8,4 b 
 

7,4 
 

7,4 b 

 
6,0 

 

5,7 b 
 

5,6 
 

3,9 b 

 
4,9 b 3,8 

  
6,3 5,8 

Jul/15 9,3 bB 12,8  aA 
 

9,6 B 13,5 aA 

 
7,6 B 11,6 aA 

 
6,4 

 
7,4 a 

 
8,4 aA 5,4 B 

 
8,3 10,2 

Pmanejo 0.348 
   

Pépoca <0.001 
   

Pmanejo*época 0.006 
   

Pmanejo*época*camada  <0.001       

Os resultados representam a média de quatro repetições em julho/2014, janeiro/2015 e julho/2015. Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam não haver diferença 

entre as épocas para a mesma camada dentro de cada manejo, enquanto letras maiúsculas diferentes na linha indicam haver diferença entre os manejos para a mesma época e camada pelo teste de 

Fisher (P<0.05) 

 

4
1
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Tabela 2.7 - Distribuição do conteúdo do N-NO3
-
 + N-NO2

-
 no solo em áreas com e sem rotação de culturas em diferentes épocas em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP 

(Local B), Chapadão do Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D)  

  Rotação de culturas     Média 

Época com   sem     com   sem     com   sem     com   sem     com   sem       
Com 

  
Sem 

  0-10 cm 
  

10-20 cm 
  

20-40 cm 
  

40-60 cm 
  

60-100 cm 
  

  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO3

- + NO2
- (mg kg -1)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
_______________________________________________________________________________________________________ Local A _____________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 0,3 
 

0,8 

  
0,8 

 
0,2 

 
 

1,0 
 

<0,1 
 

 
0,8 

 
<0,1 

 
 

2,4 
 

<0,1 
   

1,1 A 0,2 B 

Jan/15 <0,1 
 

<0,1 

  
0,2 

 
<0,1 

 
 

<0,1 
 

<0,1 
 

 
<0,1 

 
<0,1 

 
 

<0,1 
 

<0,1 
   

<0,1 
 

<0,1 

 Jul/15 <0,1 
 

9,9 

  
<0,1 

 
8,6 

 
 

0,5 
 

9,5 
 

 
0,3 

 
8,7 

 
 

<0,1 
 

7,8 
   

0,2 B 8,9 A 

Pmanejo <0.001 
   

 Pépoca <0.001 
   

 Pmanejo*época <0.001 
   

 Pmanejo*época*camada 0.236 
   

 
_______________________________________________________________________________________________________ Local B _____________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 27,2 
 

35,4 

  
29,7 

 
32,0 

 
 

25,6 
 

23,0 
 

 
19,6 

 
21,5 

 
 

12,9 
 

18,5 
   

23,0 
 

26,1 

 Jan/15 0,6 
 

1,1 

  
0,4 

 
0,1 

 
 

1,3 
 

0,6 
 

 
6,1 

 
6,7 

 
 

18,6 
 

14,8 
   

5,4 
 

4,7 

 Jul/15 1,9 
 

0,5 

  
2,1 

 
0,6 

 
 

4,1 
 

1,3 
 

 
4,8 

 
0,9 

 
 

12,8 
 

0,9 
   

5,1 
 

0,8 

 Pmanejo 0.582 
   

 Pépoca <0.001 
   

 Pmanejo*época 0.061 
   

 Pmanejo*época*camada 0.498 
   

 
_______________________________________________________________________________________________________ Local C _____________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 4,9 aB 12,1 aA 

 

0,2 B 7,9 aA 

 

0,6 
 

0,4 
 

 

5,8 a 2,1 
 

 

8,4  aA 0,3 B 
  

4,0 
 

4,6 

 Jan/15 0,2 b <0,1 b 

 

<0,1 
 

<0,1 b  

 

<0,1 
 

<0,1 
 

 

0,2 b <0,1 
 

 

<0,1 b <0,1 

 
  

0,1 
 

<0,1 

 Jul/15 <0,1 b 0,2 b 

 

<0,1 
 

<0,1 b  

 

<0,1 
 

<0,1 
 

 

<0,1 b <0,1 
 

 

<0,1 b <0,1 

 
  

<0,1 
 

<0,1 

 Pmanejo 0.678 
   

 Pépoca <0.001 
   

 Pmanejo*época 0.800 
   

 Pmanejo*época*camada <0.001 
   

 
_______________________________________________________________________________________________________ Local D _____________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 2,2 
 

2,6 

  
1,1 B 5,3  aA 

 
1,0 

 
1,6 

 
 

2,0 
 

0,1 
 

 
4,3 ab 3,8 

   
2,1 

 
2,7 

 Jan/15 0,1 
 

0,4 

  
0,8 

 
0,1 b 

 
<0,1 

 
<0,1 

 
 

0,1 
 

0,6 
 

 
6,8 a 2,7 

   
1,6 

 
0,8 

 Jul/15 0,1 
 

0,2 

  
<0,1 

 
<0,1 b 

 
0,3 

 
<0,1 

 
 

<0,1 
 

<0,1 
 

 
<0,1 b <0,1 

   
0,1 

 
<0,1 

 Pmanejo 0.814 
   

 Pépoca 0.002 
   

 Pmanejo*época 0.290 
   

 Pmanejo*época*camada <0.001         

Os resultados representam a média de quatro repetições em julho/2014, janeiro/2015 e julho/2015. Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam não haver diferença 

entre as épocas para a mesma camada dentro de cada manejo, enquanto letras maiúsculas diferentes na linha indicam haver diferença entre os manejos para a mesma época e camada pelo teste de 

Fisher (P<0.05) 
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N mineral  (N-NH4

+ + N-NO3
- + N-NO2

-) (mg kg-1) 

 

               Local A     Local B    Local C     Local D 

    

    

    
 

Figura 2.4 - Distribuição da soma do conteúdo de N-NH4
+ + N-NO3

- + N-NO2
- (mg kg -1) no solo em áreas com e sem rotação de culturas nas três épocas nos  locais A = 

Quatá/SP, B = Iracemápolis/SP, C = Chapadão do Céu/GO e D = Quirinópolis/GO. As barras representam o erro padrão da média (n = 4) 
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2.3.2 Nitrogênio hidrolisável do solo – Illinois Soil Nitrogen Test (N-ISNT + NH4
+
) 

 

O ISNT avalia a fração facilmente mineralizável da MOS associada aos amino-

açúcares presentes no conteúdo celular de bactérias, além de N amídico do solo (KWON et 

al., 2009). Dessa forma, espera-se que as áreas submetidas à rotação com crotalária 

apresentem maior conteúdo de N-ISNT, uma vez que a rotação de culturas promove aumento 

da biodiversidade microbiana do solo (DALAL, 1998). O conteúdo de N-ISNT foi altamente 

variável de local para local, o que pode ser um indicativo da influência da textura e do manejo 

do solo (ROBERTS et al., 2009). As menores oscilações do conteúdo de N-ISNT entre uma 

época de amostragem e outra ocorreram no tratamento com rotação com crotalária, 

apresentando diminuição em função das camadas de amostragem nas duas áreas (Tabela 2.8).  

Dos quatro locais, somente o local A apresentou baixo conteúdo de N-ISNT, variando 

de 50 a 69 mg kg 
-1 

na camada de 0-10 cm, de 41 a 62 mg kg 
-1 

em 10-20 cm, de 41 a 62 mg 

kg 
-1 

em 20-40 cm, de 41 a 51 em 40-60 cm e de 37 a 45 mg kg 
-1 

em 60-100 cm (Tabela 2.8). 

O baixo conteúdo de N-ISNT observado no local A o enquadraria como altamente responsivo 

a adubação nitrogenada (N-ISNT < 57 mg kg 
-1

) com base no estudo de Otto et al. (2013). No 

local A, o conteúdo de N-ISNT foi maior no tratamento com rotação em duas épocas de 

avaliação (jan/15 e jul/15). Em média, o conteúdo do tratamento com rotação superou ao sem 

rotação em 18% (P<0.001), com valores de 51,7 e 43,7 mg kg 
-1

 em jan/2015 e de 50,5 e 42,7 

mg kg 
-1 

em jul/15, respectivamente. Os resultados mostram uma tendência interessante da 

rotação com crotalária em aumentar a reserva de N facilmente decomponível para a soqueira, 

que poderia refletir na diminuição da resposta à adubação nitrogenada.  

Nos demais locais, caracterizados por solos de textura argilosa e muito argilosa e 

maior conteúdo de C total, a diferença no conteúdo de N-INST entre os manejos da rotação 

não foi tão evidente quanto no local A. O local B, por exemplo, não apresentou efeito do 

manejo e época no conteúdo de N-ISNT provavelmente devido ao histórico da área. Esta área 

encontra-se próxima à usina e por isso recebeu altas doses de vinhaça por vários anos, o que 

pode ter acarretado em aumentos do C total no solo (Tabela 2.3), limitando o efeito da rotação 

no conteúdo de N-ISNT ao longo do ciclo da cultura. De fato, a aplicação de vinhaça aumenta 

a biomassa microbiana do solo (YANG et al., 2013) e com isso pode resultar em aumento no 

conteúdo de N-ISNT. A resposta da cultura à adubação nitrogenada é afetada pela 

mineralização da MOS, uma vez que está associada com a disponibilidade de N mineral 

(RUFFO et al., 2006); porém as áreas com histórico de adubação orgânica ou nitrogenada 

ainda não possuem respostas claras à variação encontrada no conteúdo de N-ISNT 
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(BARKER; SAWYER; Al-KAISI, 2006). O conteúdo relativamente elevado de N-ISNT, 

associado ao histórico de aplicação de vinhaça, indicam que esta área possui elevada 

capacidade de mineralização de N da MOS, o que pode diminuir a resposta da soqueira à 

adubação nitrogenada nesta área.  

Houve efeito da interação tripla (manejo da rotação, época de amostragem e camada) 

para os locais C e D. No local C, o conteúdo de N-ISNT entre os manejos de rotação foram 

variáveis e diferente do comportamento esperado. Por exemplo, enquanto o N-ISNT foi maior 

no tratamento sem rotação na camada de 10-20 e 20-40 cm em jul/14, o comportamento se 

inverteu na camada de 40-60 cm nesta mesma época e também na camada de 60-100 cm em 

jul/15 (Tabela 2.8). No local D também houve variação entre o conteúdo de N-ISNT entre as 

camadas e períodos de amostragem. O tratamento com rotação apresentou maior conteúdo de 

N-INST na camada de 0-10 cm em jul/14 e na camada de 20-40 cm em jul/15. Por outro lado, 

o tratamento sem rotação apresentou maior teor de N-ISNT na camada de 0-10 cm nas 

avaliações de jan/15 e jul/15 (Tabela 2.8).  

A elevada variabilidade no conteúdo de N-ISNT no perfil do solo, assim como em 

relação ao manejo da rotação nos locais C e D, podem ser explicadas pelas complexas 

transformações do N orgânico avaliado por essa técnica. Por exemplo, a variação do conteúdo 

de N-ISNT em profundidade pode estar relacionada à conversão de compostos orgânicos em 

formas mais recalcitrantes da MOS nos primeiros 15 cm de profundidade, formadas pela alta 

taxa de atividade microbiana e humificação (ROBERTS et al., 2009). Roberts et al. (2009) 

destacam que as formas orgânicas e N-NH4
+
 trocável quantificados pelo ISNT podem ser 

lixiviadas para camadas mais profundas de acordo com a textura do solo. Por se tratar de solo 

argiloso, a movimentação destes compostos para a subsuperfície (BARKER et al., 2006; 

ROBERTS et al., 2009) pode ter ocorrido através da complexação entre a argila e compostos 

orgânicos da superfície, resultando na estratificação do ISNT no solo (WALL et al., 2010). 

Além disso, não se pode descartar a presença de resquícios de raízes da crotalária em 

decomposição nas camadas inferiores do solo, que podem ter contribuído como fonte de N 

para a microbiota do solo, aumentando assim o conteúdo de N-ISNT. Kemmitt et al. (2008) 

demonstraram que mesmo em camadas mais profundas do solo ainda há ocorrência de 

atividade microbiana e que, geralmente, a MOS encontrada em profundidade é pouco 

humificada, o que favorece a atividade dos microrganismos.  

Um comportamento interessante observado nas quatro áreas de estudo foi a variação 

no conteúdo de N-ISNT nas épocas de avaliação. Na média de todas as camadas, houve 

redução do conteúdo de N-ISNT em função das épocas, em todos locais avaliados (Tabela 
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2.8). Esse comportamento era esperado, uma vez que as amostras de solo foram coletadas nas 

parcelas controle, sem adubação nitrogenada. A contínua absorção de N mineral pela cultura 

possivelmente diminuiu o conteúdo de N-ISNT, relacionado à fração mineralizável da MOS, 

favorecendo o acúmulo de compostos mais recalcitrantes da MOS ao longo do tempo.  

As avaliações de N-ISNT realizadas até 100 cm neste estudo diferenciam-se daquelas 

realizadas por outros autores, que concentraram as avaliações nas camadas superficiais do 

solo. Isso é interessante, uma vez que a cana-de-açúcar apresenta sistema radicular bem 

desenvolvido, que explora camadas mais profundas do solo (OTTO et al., 2009). Por fim, o 

conteúdo de N-ISNT encontrado nos locais B, C e D se assemelha ao observado por Khan et 

al. (2001), Barker et al. (2006) e Laboski et al. (2008) em condições de clima temperado. Já o 

conteúdo do local A foi bem inferior, porém similar ao observado por Mariano (2015) e Otto 

et al. (2013) em solos cultivados com cana-de-açúcar em condições brasileiras. Esses 

resultados indicam que o conteúdo de N-ISNT é bastante variável em condições tropicais e 

está mais relacionado às características do solo como textura e teor de C e N total do que 

variações climáticas.  
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Tabela 2.8 - Efeito da época e da rotação de culturas no conteúdo do N-ISNT no solo em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), Chapadão do Céu/GO (Local C) e 

Quirinópolis/GO (Local D).  

Época 

Rotação de culturas 
Média 

com 
 

sem 
 

com 
 

sem 
  

com 
 

sem 
 

 
com 

 
sem 

  
com 

 
sem 

 
 0-10 cm   10-20 cm   

 
20-40 cm     40-60 cm     60-100 cm     Com   Sem   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------  N-ISNT (mg kg -1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ Local A _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 60 
 

56 
 

59 
 

62 
  

62 

 
55 

  
51 

 
50 

  
38 

 
47 

  
54 

 
54 

 Jan/15 69 
 

55 
 

59 
 

41 
  

49 

 
41 

  
43 

 
40 

  
39 

 
41 

  
52 A 44 B 

Jul/15 63 
 

50 
 

60 
 

44 
  

48 

 
41 

  
44 

 
41 

  
38 

 
37 

  
51 A 43 B 

Pmanejo 0.001 
   

 Pépoca <0.001 
   

 Pmanejo*época*camada 0.176 
   

 
_____________________________________________________________________________________________________ Local B ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 264 
 

258 
 

248 
 

269 
  

203 

 
199 

  
148 

 
149 

  
94 

 
110 

 
 

191 
 

197 

 Jan/15 246 
 

239 
 

245 
 

223 
  

210 

 
205 

  
147 

 
150 

  
114 

 
113 

 
 

192 
 

186 

 Jul/15 255 
 

233 
 

240 
 

231 
  

181 

 
179 

  
143 

 
119 

  
99 

 
86 

 
 

184 
 

170 

 Pmanejo 0.128 
   

 Pépoca 0.001 
   

 Pmanejo*época*camada 0.078 
   

 
_____________________________________________________________________________________________________ Local C ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 250 
 

237 ab 183  bB 213 aA 
 

157  aB 171 aA 

 
146 aA 123 aB 

 
107 a 100 a 

 
168 

 
169 

 Jan/15 226 
 

253 a 218 a 206 ab 
 

164 a 153 b 

 
125 b 118 a 

 
91 b 85 b 

 
165 

 
163 

 Jul/15 209 
 

193 b 196 ab 178 b 
 

144 b 148  b 

 
108 c 108 b 

 
94 bA 85 bB 

 
150 

 
142 

 Pmanejo     0.359 
   

 Pépoca   <0.001 
   

 Pmanejo*época*camada   <0.001 
   

 
______________________________________________________________________________________________________ Local D ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Jul/14 299 aA 276 bB 242 
 

241 ab 
 

192 

 
212 a 

 
158 

 
133 

 
 

104 
 

104 
 

 
199 

 
193 

 Jan/15 272 bB 306 aA 250 
 

261 a 
 

190 

 
202 a 

 
143 

 
148 

 
 

104 
 

97 
 

 
192 

 
203 

 Jul/15 246  cB 286 abA 238 
 

227 b 
 

201 A 172 bB 
 

139 
 

129 
 

 
121 

 
101 

 
 

189 
 

183 

 Pmanejo   0.937 
   

 Pépoca   0.053 
   

 Pmanejo*época*camada    0.012       

 Os resultados representam a média de quatro repetições em julho/2014, janeiro/2015 e julho/2015. Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam não haver diferença 

entre as épocas para a mesma camada dentro de cada manejo, enquanto letras maiúsculas diferentes na linha indicam haver diferença entre os manejos para a mesma época e camada pelo teste de 

Fisher (P<0.05) 

 
4

7
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2.3.3 Conteúdo de carbono e nitrogênio da biomassa microbiana do solo (C-BM e N-

BM) 

O local A apresentou o menor conteúdo de C-BM dentre os locais, com variações de 

92 a 216 mg kg 
-1 na camada de 0-10 cm e 88 a 169 mg kg 

-1 em 10-20 cm (Tabela 2.9). 

Apesar do manejo da rotação apresentar efeito (P<0.05), a diferença só foi encontrada entre a 

média das duas épocas de amostragem, que foram de 148 e 113 mg kg 
-1  para os tratamentos 

com e sem rotação, respectivamente. O mesmo comportamento foi observado no local C, 

onde o conteúdo de C-BM do tratamento com rotação (480 mg kg 
-1

) foi maior que do 

tratamento sem rotação (427 mg kg 
-1

). Menor conteúdo de C-BM no local A está relacionado 

ao menor conteúdo de C e N total neste solo em relação aos demais (Tabela 2.3). Os 

resultados indicaram que a rotação com crotalária conserva a MOS e mantém teores 

adequados de nutrientes no compartimento biológico do solo (PAUL, 2014). Os resultados 

corroboram as observações de Dalal (1998) e Balota et al. (2002), de que a prática de plantio 

direto e rotação de culturas melhoram a qualidade do solo via quantidade de C dos resíduos 

culturais que retornam ao solo. A biomassa microbiana é responsável pelas transformações da 

MOS, bem como de sua ciclagem, uma vez que representa uma fonte potencial de N e outros 

nutrientes (BÜNEMANN; SCHWENKE; VANZWIETEN, 2006). No local B, não foi 

observado diferença no conteúdo de C-BM em função da rotação com crotalária e época de 

amostragem (Tabela 2.9). Além disso, o conteúdo de C-BM foi elevado, variando de 474 a 

638 mg kg 
-1

 na camada de 0-10 cm e de 382 a 476 mg kg 
-1  em 10-20 cm. Esses resultados 

sugerem que em áreas de cana-de-açúcar que receberam aplicações de vinhaça por longos 

períodos, há manutenção do conteúdo de biomassa microbiana do solo, corroborando com as 

observações de Silva et al. (2012). O Local D apresentou resultados diferentes do esperado. 

No tratamento com rotação, o conteúdo de C-BM foi menor em jan/15 em comparação com 

jul/15; por outro lado, no tratamento sem rotação, o conteúdo de C-BM foi maior em jan/15 

(Tabela 2.9). Além da inesperada flutuação dos teores entre as épocas de amostragem no 

tratamento com rotação, em jan/15 o conteúdo médio de C-BM foi menor no tratamento com 

rotação em comparação ao sem rotação (médias de 290 e 405 mg kg
-1

, respetivamente). 

Interessante observar que, nesta mesma época, o conteúdo de ISNT também foi inferior no 

tratamento com rotação do que no tratamento sem rotação (Tabela 2.8), indicando que pode 

haver relação entre o conteúdo de C-BM e N-ISNT e que pode ter ocorrido limitações ao 

crescimento microbiano nesta época nas parcelas submetidas ao tratamento com rotação. Os 

valores de C-BM encontrados neste estudo são semelhantes aos verificados por outros autores 
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em solos cultivados com cana-de-açúcar no Brasil (GALDOS; CERRI; CERRI, 2009; SILVA 

et al., 2012; MARIANO et al., 2015).  

Não foi possível realizar análise do conteúdo de N-BM em todas épocas de avaliação; 

esta avaliação foi realizada somente em jul/15. Em todos os locais, na média das camadas, o 

conteúdo absoluto de N-BM foi superior no tratamento com rotação em comparação ao sem 

rotação, porém sem efeito significativo (Tabela 2.10). Assim como obtido para C-BM, o 

Local A apresentou o menor conteúdo de N-BM, demonstrando a relação existente entre o C e 

N do conteúdo celular dos microrganismos. Entretanto, o efeito da rotação com crotalária no 

N-BM foi pouco expressivo, muito possivelmente devido ao extenso período de tempo entre o 

plantio das culturas de rotação (dez/12 a jan/13) e a época de avaliação do N-BM (jul/15). 

Possivelmente qualquer efeito positivo da rotação com crotalária no conteúdo de N-BM tenha 

desaparecido com o tempo. O conteúdo de N-BM observado neste estudo se assemelha com 

ao encontrado por Balota et al. (2002). 
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Tabela 2.9 – Efeito da rotação de culturas e época no C da biomassa microbiana (C-BM) em Quatá/SP (Local 

A), Iracemápolis/SP (Local B), Chapadão do Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D) 

Época  

Rotação de culturas 
Média 

Com 
 

               Sem 

0-10 cm 
 

10-20 cm 
 

0-10 cm 10-20 cm Com Sem 

 

------------------------------------------------------------- C - BM (mg kg -1) ------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________________________ Local A _________________________________________________________ 

Jan/15 216 
 

169 
 

184 117 192 151 

Jul/15 105 
 

101 
 

76 73 103 74 

Média - - - - 148 A 113 B 

Protação 0.021 

Pépoca <0.001 

Pépoca*rotação 0.641 

Protação*época*camada 0.534 
__________________________________________________________________________________ Local B _________________________________________________________ 

Jan/15 474 
 

382 
 

638 427 428 532 

Jul/15 503 
 

443 
 

556 476 473 516 

Média -  -  - - 451 524 

Protação 0.161 

Pépoca 0.778 

Pépoca*rotação 0.548 

Protação*época*camada 0.631 
__________________________________________________________________________________ Local C _________________________________________________________ 

Jan/15 514 
 

401 
 

450 338 457 394 

Jul/15 532 
 

473 
 

491 426 502 459 

Média - - - - 480 A 427 B 

Protação 0.006 

Pépoca 0.005 

Pépoca*rotação 0.549 

Protação*época*camada 0.897 
__________________________________________________________________________________ Local D _________________________________________________________ 

Jan/15 281 
 

299 
 

426 384 290 b 405 a 

Jul/15 420 
 

388 
 

328 373 404 a 351 b 

Média -  -  - - 347 378   

Protação 0.410 

Pépoca 0.431 

Pépoca*rotação 0.039 

Protação*época*camada 0.164 

Os resultados representam a média de quatro repetições em janeiro/2015 e julho/2015. Médias seguidas por letras maiúsculas 

diferentes na linha indicam haver diferença entre os manejos para a mesma camada e época, enquanto letras minúsculas 

iguais na mesma coluna indicam não haver diferença entre as épocas para o mesmo manejo pelo teste de Fisher (P<0.05) 
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Tabela 2.10 – Nitrogênio da biomassa microbiana (N-BM) em julho/2015 em áreas com e sem rotação de 

culturas em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), Chapadão do Céu/GO (Local C) e 

Quirinópolis/GO (Local D). 

Época  

Rotação de culturas 
Média 

Com Sem 

0-10 cm 10-20 cm 

 

0-10 cm 10-20 cm Com Sem 

 

---------------------------------------------------------- N - BM (mg kg -1) --------------------------------------------------------------------- 
____________________________________________________________________________ Local A _____________________________________________________________ 

Jul/15 14 
 

16 
 

16 
 

11 15 A 14 A 

Protação 0.196  

Pprof 0.370  

Protação*camada 0.070  
____________________________________________________________________________ Local B _____________________________________________________________ 

Jul/15 41 
 

41 
 

44 
 

31 42 A 36 A 

Protação 0.086  

Pprof 0.423  

Protação*camada 0.116  
____________________________________________________________________________ Local C _____________________________________________________________ 

Jul/15 23 A 
 

19 A 
 

12 B 
 

18 A 21 A 15 A 

Protação 0.032  

Pprof 0.528  

Protação*camada 0.008  
____________________________________________________________________________ Local D _____________________________________________________________ 

Jul/15 44 
 

27 
 

36 
 

37 36 A 36 A 

Protação 0.962  

Pprof 0.080  

Protação*camada 0.054  

Os resultados representam a média de quatro repetições em julho/2015. Médias seguidas por letras maiúsculas iguais na 

mesma linha indicam haver diferença entre os manejos para mesma camada pelo teste de Fisher (P<0.05) 

 
 

2.4 Conclusões 

A rotação de culturas na época de renovação do canavial alterou as formas de N no 

solo, indicando que a mineralização dos resíduos da crotalária pode aumentar a 

disponibilidade do N no solo ao longo do ciclo da primeira soqueira. 

Houve predomínio das espécies de N-NH4
+ 

sobre N-NO3
-
 + N-NO2

-
 no tratamento 

com rotação. O conteúdo de N mineral apresentou aumento em profundidade, com efeito para 

o tratamento com rotação em jul/2014 e jan/2015; 

A rotação de culturas aumentou o conteúdo de N-ISNT no solo de textura média e nos 

períodos mais secos do ano (julho) na maioria dos locais.  A rotação de culturas também pode 

alterar o conteúdo de N-ISNT em profundidade. O conteúdo de C-BM foi superior no 

tratamento com rotação em dois dos quatro locais avaliados, indicando que o plantio de 

leguminosas em rotação pode afetar a ciclagem de nutrientes a longo prazo.  
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3 PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR RELACIONADA À ROTAÇÃO COM 

CROTALÁRIA 

 

Resumo 

A rotação de culturas com leguminosas na renovação do canavial tem potencial de 

aumentar a produtividade e reduzir a dependência de fertilizantes nitrogenados sintéticos para 

produção sustentável da cana-de-açúcar. A hipótese deste trabalho é que a rotação de culturas 

promoverá redução da resposta da soqueira de cana-de-açúcar à adubação nitrogenada. 

Objetivou-se avaliar parâmetros produtivos da primeira soqueira de cana-de-açúcar submetida 

à aplicação de doses de N em área manejada com ou sem rotação com crotalária na 

implantação do canavial. Foi instalado um experimento em esquema de parcelas subdivididas 

no delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições, em áreas submetidas (com 

rotação) ou não (sem rotação) ao plantio de crotalária, em quatro locais: Quatá/SP (Local A), 

Iracemápolis/SP (Local B), Chapadão do Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D). 

Após a colheita da cana-planta, foram implantados os seguintes tratamentos: 60, 120 e 180 kg 

ha
-1

 de N e um controle N (sem N), aplicados superficialmente sobre a palhada. Entre 150 a 

180 dias após a colheita da cana planta, foram realizadas avaliações de perfilhamento e índice 

SPAD. Na colheita, avaliou-se a biomassa da parte aérea, a produtividade de colmos e os 

atributos tecnológicos. Também foi calculada a eficiência de uso do N (EUN). A adubação 

nitrogenada aumentou o perfilhamento e o índice SPAD no solo de textura média (Local A), 

porém não resultou em aumento de produtividade neste local. A rotação com crotalária 

aumentou a produtividade da primeira soqueira nos Locais C e D, com ganhos de 

produtividade variando de 8,1 e 13,1 Mg ha
-1

 de colmos. A hipótese de que a rotação de 

culturas diminui a resposta da soqueira à adubação nitrogenada não foi aceita; a rotação de 

culturas pode promover aumento na EUN, porém não reduziu a demanda de fertilizante 

nitrogenado. Solos argilosos e com elevado conteúdo de C e N total apresentaram maior 

resposta à adubação nitrogenada do que o solo de textura média (Local A). A adubação 

nitrogenada aumentou a biomassa da parte aérea, porém a rotação de culturas pode interferir 

negativamente na qualidade tecnológica da cana-de-açúcar. Esta pesquisa demonstrou a 

viabilidade da rotação de culturas mesmo em solos argilosos e com elevado conteúdo de C e 

N total, com potencial de aumento na produtividade de soqueira, porém sem redução da dose 

de N a ser aplicada.  

 

Palavras-chave: Adubo verde; EUN; Índice SPAD; Saccharum spp. 

 

SUGARCANE YIELD RELATED TO ROTATION WITH SUNN HEMP 

 
Abstract 

The establishment of cover crops in rotation with sugarcane has potential to increase 

yield and reduce of N synthetic fertilizer dependence for sustainable production of sugarcane. 

The hypothesis of this study is that crop rotation will promote a reduction in the sugarcane 

ratoon response to N fertilization. The objective was to evaluate productive parameters of the 

first sugarcane ratoon in function of different N rates in areas subjectived or not to sunn hemp 

rotation. The field trials were installed in four representative regions of cultivation of 

sugarcane in Brazil: Quatá/SP (Site A); Iracemápolis/SP (Site B); Chapadão do Céu/GO (Site 

C) e Quirinópolis/GO (Site D). At each site, a field trial was installed in split plot in a 

randomized block experimental design with four replications, in areas sowed (rotation) and 
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not sowed (no rotation) with sunn hemp. After the harvest of cane-plant, the following 

treatments were applied: 60, 120 and 180 kg ha
-1

 of N and a control (without N), over the 

straw. Between 150 to 180 days after the harvest of cane-plant, sugarcane tillering was 

counted and SPAD index measured. At harvest of sugarcane ratoon, biometric parameters, 

stalks yield and quality parameters were evaluated. At sugarcane ratoon harvest (july 2015), 

the stalks yield was recorded. It was also calculated the N use efficiency (NUE). The N 

fertilization increased tillering and SPAD index on medium-texture soil (Site A), but didn’t 

result in an increase of yield. Sunn hemp rotation increased sugarcane ratoon yield in C and D 

sites, with yield gains ranging from 8.1 and 13.1 Mg ha
-1 

of stalks. The hypothesis that crop 

rotation reduces sugarcane ratoon response to N fertilization was not accepted; crop rotation 

can promote increase in NUE, but did not reduce the N fertilizer requirement. Clay soils with 

high total C and N content presented more response to N fertilization than medium-texture 

soil (Local A). N fertilization increased dry biomass, but crop rotation may interfere 

negatively in quality parameters of sugarcane ratoon. This research demonstrated the viability 

of crop rotation in clay soils with high total C and N content, with potential to increase 

sugarcane ratoon yield, but without reducing N-fertilizer rate applied. 

 

Keywords: Green manuring; NUE; SPAD index; Saccharum spp. 

 

3.1 Introdução 

Os sistemas de produção de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) apresentaram mudanças 

significativas nos últimos anos devido à adoção do plantio direto, que resultou na redução do 

número de operações no preparo do solo e consequente diminuição dos custos (46,9% a 

menos na comparação com o preparo convencional) (DUARTE JUNIOR; COELHO, 2008). 

A palhada deixada sobre a superfície do solo após a colheita influencia os tratos culturais de 

soqueira, principalmente o manejo da adubação, devido às dificuldades para incorporação dos 

fertilizantes ao solo. Atualmente, tem-se buscado novos fertilizantes nitrogenados e um modo 

mais adequado de aplicação de fertilizantes que resultem em menores perdas de N para o ar 

ou água, diminuindo assim os problemas ambientais decorrentes do uso dos mesmos (OTTO 

et al., 2013). 

O consumo global de fertilizantes apresentou relevante crescimento nos últimos anos 

devido à grande demanda por alimentos, atingindo 184 milhões de Mg em 2015. Estimativas 

da Internacional Fertilizer Industry Association (IFA, 2015) preveem que o consumo deverá 

ultrapassar 200 milhões de Mg em 2018. O Brasil foi o quarto consumidor mundial de 

fertilizantes em 2011, consumindo 6,3% do total global, ficando abaixo da China (31,4%), 

Índia (15%) e Estados Unidos (10,9%) (BRASIL - SEAE, 2015). A cana-de-açúcar é a 

terceira cultura que mais consome fertilizantes no Brasil e este insumo representa, em geral, 

20% do custo de produção da cultura no interior de São Paulo (KANEKO; TARSITANO, 

2009; CONAB, 2013). 
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Historicamente, a cana-de-açúcar têm apresentado baixa eficiência de uso do N (EUN) 

quando comparada com culturas anuais, como o milho. Estimativas indicam que, do total de 

N aplicado em áreas cultivadas com cana-de-açúcar, cerca de 26% é absorvido pela planta em 

um ano agrícola, 32% é imobilizado na biomassa microbiana, 16% é perdido por volatilização 

(NH3), 5,6% é perdido por lixiviação, 1,84% por desnitrificação e 19% por outras vias de 

perdas (NH3 e NO2 foliar, por exemplo.) (OTTO et al., 2016). Devido à pequena proporção do 

N-fertilizante que é absorvido pela planta e evidências concretas de que o solo é o maior 

contribuidor para o fornecimento de N à cultura (DOURADO-NETTO et al., 2010; FRANCO 

et al., 2011; VIEIRA-MEGDA et al., 2015), espera-se que estratégias que aumentem a 

biodiversidade do solo e favoreçam a manutenção dos estoques de matéria orgânica do solo 

(MOS) possam contribuir para redução das doses de N aplicadas com manutenção da 

produtividade da cana-de-açúcar. De fato, conforme Otto et al. (2016), a manutenção da 

palhada sobre o solo, a rotação com espécies que fixam N e a otimização do uso de 

subprodutos (torta de filtro e vinhaça) podem reduzir a demanda de fertilizantes nitrogenados 

pela cana-de-açúcar.  

As leguminosas são plantas que apresentam alto teor de proteínas, vitaminas e 

minerais e possuem capacidade de fixar N atmosférico a partir da associação com bactérias 

diazotróficas. O acúmulo de N na planta pode variar de 30 a 200 kg de N ha
-1

 (HERRIDGE; 

PEOPLES; BODDEY, 2008). As leguminosas também contribuem para mitigação da emissão 

de gases de efeito estufa, já que possuem potencial para reduzir o uso de fertilizantes 

sintéticos, cuja produção exige grande consumo de energia. Além dos diversos benefícios, o 

cultivo de leguminosas promove desenvolvimento rural e pode reduzir custos de produção, 

uma vez que a rotação de culturas apresenta relação custo-benefício favorável a longo prazo 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 2016; CHERR; SCHOLBERG; 

MCSORLEY, 2006).  

Diversas pesquisas avaliaram a eficiência do uso de leguminosas como fonte 

alternativa de adubação nitrogenada para a cana-de-açúcar, visando aumento da 

disponibilidade do N do solo. Em condições de campo, a recuperação do N de fertilizantes 

minerais pela cana-de-açúcar pode variar entre 20% a 40%, enquanto que a de adubos verdes 

raramente ultrapassa 20% (TRIVELIN et al., 2002; VITTI et al., 2007; FRANCO et al., 2008; 

AMBROSANO et al, 2011a, 2013b; LIMA FILHO et al., 2014). Porém, a lenta liberação do 

N proveniente dos resíduos da leguminosa pode favorecer a sincronia de absorção de N pela 

planta (DINNES et al., 2002). O suprimento a longo prazo do N via entrada de resíduos 

orgânicos de leguminosas (AMBROSANO et al., 2013b) pode também fornecer N para a 
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biomassa microbiana, favorecendo assim a ciclagem do nutriente e a EUN do próprio 

fertilizante, com reflexos na produtividade da cultura. De fato, é reportado que a adubação 

verde pode aumentar o teor de MOS e a biomassa microbiana, além de reduzir infestações de 

plantas daninhas (AULAKH et al., 2000).  

Nos últimos anos, diversos estudos têm apresentado incremento de ~ 35% na 

produtividade da cana-de-açúcar pela rotação de culturas em relação ao pousio, demonstrando 

que esta prática pode proporcionar benefícios econômicos (DINARDO-MIRANDA; GIL, 

2005; UMRIT; BROLAH; KWONG, 2009; AMBROSANO et al., 2010, 2013a, 2013b). Em 

estudo desenvolvido por Garside (1997), na ausência de adubo nitrogenado, a cana-de-açúcar 

produziu 100 Mg ha
-1

 em rotação com soja, enquanto em área de pousio a produtividade foi 

de 62 Mg ha
-1

, demonstrando o efeito positivo da rotação de cultura na produtividade de 

colmos naquela situação. De forma semelhante, Duarte Junior; Coelho, (2008) reportaram que 

a produtividade da cana-de-açúcar sob plantio direto e rotação com leguminosas foi 37% 

superior à produtividade obtida no sistema convencional de preparo de solo e sem rotação de 

culturas em condições brasileiras.  

Além de aumentar a produtividade da cultura subsequente, a rotação de culturas 

também pode reduzir a demanda de fertilizantes nitrogenados para a mesma. Por exemplo, 

Mahama et al., 2016 relataram maior produtividade (~ 43%) do sorgo grão (Sorghum bicolor) 

após  rotação com crotalária em relação ao tratamento de pousio sem adição de N fertilizante; 

além disso, verificaram potencial da rotação de culturas em reduzir ou suprimir parcialmente 

a demanda de N na produção do sorgo grão. Em experimento com arroz, a mineralização do 

N dos resíduos vegetais de leguminosas reduziu em 25% o requerimento de N para atingir 

produtividade ótima de arroz (AULAKH et al., 2000). Essa tendência já foi avaliada em cana-

de-açúcar por Garside e Bell (2001) na Austrália, onde verificaram que é possível diminuir ou 

mesmo eliminar a fertilização nitrogenada em cana planta quando cultivada após rotação com 

leguminosas. Ambrosano et al. (2011b) constataram que em época seca, todo o N na cana-de-

açúcar é derivado da mineralização dos resíduos da crotalária; foi observado no primeiro ano 

do ciclo recuperação de 10% do N da crotalária e 40% da fonte mineral (sulfato de amônio); 

contudo, no ano seguinte caracterizado por poucas chuvas, a recuperação do N foi de 6% e 

0%, respectivamente. 

No Brasil, as doses de N usualmente utilizadas no plantio da cana-de-açúcar são 

baixas, variando de 30 a 60 kg ha
-1

 de N (CANTARELLA et al., 2007). O benefício da 

redução da adubação nitrogenada proporcionado pela rotação com leguminosas, tanto em 

termos econômicos quanto ambientais, será pouco expressivo no ciclo de cana planta no 
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Brasil, considerando-se as baixas doses de N-fertilizante atualmente usadas em áreas sem 

rotação. Evidentemente, este benefício será mais significativo em locais onde a dose de N 

aplicada no plantio é maior, como por exemplo, na Austrália (SCHROEDER et al., 2006) e 

nos Estados Unidos (LEGENDRE et al., 2001). Por outro lado, as doses de N-fertilizante 

aplicadas em soqueira são mais elevadas tanto no Brasil quanto em outros países produtores 

de cana-de-açúcar. No Brasil, por exemplo, as doses de N-fertilizante aplicadas em soqueira 

variam de 60 a 120 kg ha
-1

 de N conforme os boletins oficiais de recomendação de adubação 

(SPIRONELLO et al., 1997), podendo atingir até 150 kg ha
-1

 em lavouras comerciais de 

elevada produtividade. Considerando as maiores doses de N aplicadas nesta condição, a 

possibilidade de redução da adubação nitrogenada promovida pela rotação de culturas em 

áreas de soqueira seria mais significativa. Estudos desta natureza já foram realizados na 

Austrália, onde Park et al. (2010) observaram, por meio de estudos de modelagem, que a 

rotação com soja sem colheita dos grãos permite reduzir as doses de N-fertilizante em 100%, 

60%, 25% e 10% do total aplicado na primeira, segunda, terceira e quarta soqueiras, 

respectivamente. Estudos desta natureza não foram realizados em condições brasileiras, 

especialmente sob condições de campo e utilizando culturas de rotação comercialmente 

empregadas no país, como as do gênero crotalária. 

Diante do exposto acima, a hipótese deste trabalho é de que a rotação com crotalária 

adotada na renovação do canavial promoverá redução da resposta da soqueira subsequente à 

adubação nitrogenada. Objetivou-se avaliar parâmetros produtivos da primeira soqueira de 

cana-de-açúcar cultivada em áreas submetidas ou não a rotação com crotalária, em quatro 

condições de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Caracterização das áreas experimentais 

As áreas experimentais utilizadas neste capitulo são as mesmas descritas no capítulo 2 

desta dissertação. 

 

3.2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

Em todos os locais, após 60 dias da colheita da cana planta, foi realizada aplicação de 

fertilizante nitrogenado sobre a palha, sem incorporação, nas doses 60, 120 e 180 kg ha
-1

de N 

e um controle (sem N). O N foi aplicado na forma de nitrato de amônio (32% N), para evitar 

perdas de NH3 por volatilização. Também se aplicou potássio (KCl) na dose de 120 kg ha
-1

 de 

K2O para evitar deficiência deste nutriente. A aplicação foi feita manualmente sobre a palha, 
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~ 15 cm da linha da cana-de-açúcar. Foi usado o esquema de parcelas subdivididas no 

delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. 

 

3.2.3 Avaliações 

 

3.2.3.1 Densidade de colmos 

A avaliação da densidade de colmos foi realizada entre 150 a 180 dias após a colheita 

da cana planta (no período de janeiro/fevereiro de 2015), ou seja, na época de máximo 

crescimento vegetativo da cultura. Realizou-se a contagem dos perfilhos nas duas linhas 

centrais de cada parcela, em 8 m sequenciais. A densidade de colmos (colmos m
-1

) foi obtida 

pela média das duas linhas. Perfilhos pouco desenvolvidos (muito finos e com menos de 50 

cm de altura) e atacados por pragas não foram contabilizados.  

 

3.2.3.2 Índice SPAD 

Foi realizado a quantificação não-destrutiva dos teores relativos de clorofila por meio 

do clorofilômetro portátil SPAD - Soil Plant Analysis Development, modelo SPAD-502 

(Minolta Corporation, Ramsey, Japan), previamente calibrado de acordo com o manual. As 

leituras foram realizadas no terço médio de 15 lâminas de folhas diagnóstico +1 (TVD – Top 

Visible Dewlap Leaf), na mesma ocasião da avaliação da densidade de colmos. Utilizou-se a 

média das 15 leituras para representar o índice SPAD de cada parcela. Folhas atacadas por 

pragas e doenças não foram utilizadas na avaliação. 

 

3.2.3.3 Avaliação da produtividade de colmos (Mg ha
-1

), índice EUN, biomassa seca e 

atributos tecnológicos 

A produtividade foi estimada por meio da colheita das três linhas centrais de cada 

parcela. A colheita foi realizada com colhedora e a massa de colmos registrada em transbordo 

equipado com célula de carga, permitindo estimar a produtividade de colmos (Mg ha
-1

). 

Quando não foi possível em razão da indisponibilidade do equipamento (Locais A e C), as 

linhas da cultura foram colhidas manualmente com despalhamento, e a massa registrada em 

célula de carga acoplada em trator garra. Antes da colheita, foi realizada uma avaliação 

biométrica, onde foram coletadas as plantas presentes em 2 m de uma linha por parcela. A 

planta foi separada em colmo, ponteiro e folha seca para quantificação da massa fresca em 

balança eletrônica (precisão de + 0,01 kg), porém os resultados foram somados e apresentados 

como biomassa da parte aérea. Em seguida, os tecidos vegetais foram picados em trituradora 
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de forragem. Posteriormente foi obtida uma subamostra de cerca de 500 g de cada 

compartimento, sendo que a subamostra de colmo e ponteiro armazenados em isopor com 

gelo para evitar a fermentação do material. As amostras foram levadas para o laboratório, 

aonde foram pesadas antes e após secagem em estufa (65
o 

C durante 72 h) para determinação 

da umidade do material, permitindo estimar a massa de matéria seca da parte aérea (Mg ha
-1

). 

Também foram coletados 10 colmos por parcela para avaliação dos parâmetros tecnológicos 

(Pol da cana (%), Pureza (%), Fibra (%), e Açúcar Total Recuperável – ATR (kg Mg 
-1

), 

conforme metodologia descrita em Fernandes (2011). 

O índice de eficiência de utilização do N (EUN) foi calculado conforme Doberman 

(2005), pela equação:  

EUN (Mg colmos kg
-1

 de N aplicado) = Produtividade de colmos (Mg ha
-1

) / dose de 

N aplicada (kg ha
-1

). 

 

3.2.4 Análise Estatística  

Em cada local, a rotação e doses de N foram considerados como efeitos fixos, e bloco 

como efeito aleatório em esquema de parcelas subdividas no delineamento de blocos ao 

acaso, utilizando o PROC GLIMMIX do pacote estatístico SAS 9.3 (2010). Realizou-se a 

análise de variância (ANOVA) e quando o F da análise de variância foi significativo, foi 

realizado o teste de comparação de médias LSD de Fisher (P  0.05). O conjunto de dados foi 

analisado para a presença de “outliers” antes da realização do teste estatístico.  

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Densidade de colmos 

A rotação com crotalária promoveu diferenças no perfilhamento da primeira soqueira 

nos quatro locais (P<0.05). Verificou-se que o tratamento com rotação apresentou maior 

densidade de colmos nos locais A e C, porém menor nos locais B e D (Tabela 3.1). Não foi 

constatado efeito da interação do manejo da rotação e doses de N. 

Diversos fatores podem influenciar o perfilhamento da soqueira, como variações nas 

condições edafoclimáticas (água, luminosidade e temperatura), nutrientes e cultivar, as quais 

podem refletir na produtividade e na qualidade tecnológica da cana-de-açúcar (SILVA; 

JERONIMO; LÚCIO, 2008). A maior densidade de colmos foi observada no tratamento com 

rotação nos locais A e C. Este comportamento pode estar associado com o período de baixas 

precipitações (Junho a Outubro/2014) (Figura 2.2 do cap.2) apresentado por estes locais, uma 

vez que em época seca, todo o N na cana-de-açúcar pode vir da mineralização dos resíduos da 
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crotalária (AMBROSANO et al., 2011b). Além disso, a palhada da crotalária também pode ter 

acelerado crescimento inicial e uniforme dos perfilhos devido à manutenção da umidade no 

solo e redução da amplitude térmica do solo, possibilitando que houvesse fechamento mais 

rápido da entrelinha e aproveitamento mais eficiente da energia luminosa pela cultura (SILVA 

et al., 2007).  

No local B a redução no perfilhamento foi elevada no tratamento com rotação (Tabela 

3.1) e pode não estar relacionada com o efeito da rotação com crotalária. No momento da 

colheita da cana planta, realizada em julho de 2015, observou-se que a colhedora promoveu 

maior arranquio de soqueira na área que anteriormente havia sido cultivada com crotalária. 

Isso porque a colheita começou pelo lado que havia sido manejada com crotalária, sendo 

realizada com pior qualidade. À medida que a colheita avançou para a outra metade da área 

(sem rotação), as condições de colheita melhoraram, reduzindo o arranquio de soqueira. Desta 

maneira, os resultados de perfilhamento, assim como de produtividade, deverão ser 

interpretados com cautela no caso de Iracemápolis/SP (Local B). 

No local D, houve redução na densidade de colmos em 8,4% no tratamento com 

rotação. Pode ser que tenha havido influência da imobilização de nutrientes no processo de 

decomposição dos resíduos vegetais da crotalária (baixa relação C/N), acarretando no menor 

perfilhamento. As elevadas temperaturas e precipitação observadas durante os anos de 2013 e 

2014 (Figura 2.2, capítulo 2) podem ter contribuído para aceleração da mineralização do N 

(MEIER et al., 2006), o que resultou na competição do N entre a microbiota do solo e as 

plantas nos meses seguintes. Adicionalmente, a influência negativa da camada espessa de 

palhada em superfície pode ter dificultado a emergência da soqueira (SOUZA et al., 2005) e 

consequentemente, um fechamento mais lento do canavial, causando competição dos 

perfilhos por luz (MACHADO et al., 1982) e diminuição na densidade. 

Analisando o efeito das doses de N na densidade de colmos, observou-se efeito 

favorável das doses de N no Local A (P=0.009). Observa-se que, na média dos tratamentos 

com e sem rotação, os valores absolutos foram mais elevados para os tratamentos com 120 e 

180 kg ha
-1

 de N em relação ao controle e ao tratamento com 60 kg ha
-1

 de N (Figura 3.1). 

Nos demais locais não houve efeito das doses de N. O efeito das doses de N na densidade de 

colmos do local A e ausência nos demais pode ser explicado pelo fato do local A apresentar 

solo de textura média e baixo conteúdo de C e N total. Nessa condição, a capacidade de 

mineralização e disponibilização de N para a cana-de-açúcar é limitada, fazendo com que o N 

fornecido via fertilizante possa influenciar a densidade de colmos de forma mais efetiva. Nos 

demais locais, com maior conteúdo de C e N total, a mineralização do N da MOS e dos 
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resíduos culturais supriu em totalidade a demanda da cultura em N, permitindo perfilhamento 

adequado em todos os tratamentos. O número de perfilhos observado aos ~180 dias neste 

estudo se assemelha com o de estudos realizados por Megda, (2013); Almeida et al., (2008) e 

Oliveira et al.,(2010). 
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Tabela 3.1 – Densidade de colmos da primeira soqueira em função da rotação de culturas e doses de N em janeiro/ 2015

 
em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), 

Chapadão do Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D) 

Doses N 
Rotação de culturas 

Com Sem Média 
 

Com Sem Média 
 

Com Sem Média 
 

Com Sem Média 

 
Local A 

 
Local B  Local C 

 
Local D 

 kg ha-1 __________________________________________________________________________________________________________ Perfilhos m-1 _________________________________________________________________________________________________________ 
0 11,4 10,0 10,7 b 

 
7,3 14,4 10,8 

 
14,7 13,2 13,9 

 
11,6 12,1 11,9 

60 11,8 11,1 11,4 ab 
 

8,1 13,2 10,6 
 

14,2 13,5 13,8 
 

11,6 13,2 12,4 

120 12,3 11,3 11,8 a 
 

8,6 12,9 10,7 
 

14,8 14,0 14,4 
 

12,4 13,6 13,0 

180 12,2 11,7 11,9 a 
 

9,3 13,9 11,6 
 

15,0 13,0 14,0 
 

12,0 12,6 12,3 

Média 11,9 A 11,0 B 
  

8,3 B 13,6 A 
  

14,7 A 13,4 B 
  

11,9 B 12,9 A 

 Protação 0.001  
 

<0.001  
 

0.038  
 

0.009  
Pdose 0.009  

 
0.898  

 
0.878  

 
0.154  

Protação*dose 0.603  
 

0.764  
 

0.832  
 

0.622  
Os resultados representam a média de quatro repetições. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam haver diferença significativa entre os manejos, enquanto letras minúsculas iguais 

na mesma coluna indicam não haver diferença entre as doses de N pelo teste de Fisher (P<0.05) 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 – Densidade de colmos da primeira soqueira em janeiro/2015 em função das doses de N no local A = Quatá/SP. Os resultados representam a média de quatro repetições. As barras 

representam o erro padrão da média (n = 4). Letras minúsculas iguais indicam não haver diferença entre as doses de N pelo teste de Fisher (P<0.05) 

10,7 b 
11,4 ab 11,8 a 11,9 a 

6

9

12

15

18

0 60 120 180

P
er

fi
lh

o
  

m
-1

 

Doses de N 

Local A 

Dose de N

 
6

6
 



 67 

3.3.2 Índice SPAD 

  O índice SPAD variou em função da rotação com crotalária (Local B) e apresentou 

interação (P<0.05) entre o manejo da rotação e dose de N (Local A) (Tabela 3.2). No local A, 

o índice SPAD foi maior no tratamento com rotação do que no tratamento sem rotação na 

parcela controle (Figura 3.2). Considerando o efeito favorável da nutrição com N no aumento 

dos índices SPAD, que é relacionado ao conteúdo de clorofila na folha (MEGDA, 2013), este 

resultado é um indicativo de que a rotação com crotalária aumentou a absorção de N pela 

planta quando não houve fornecimento de N por meio de fertilizante. Outra evidência da 

melhor nutrição nitrogenada proporcionada pela rotação pode ser observada no Local B, que 

apresentou maior índice SPAD na média do tratamento com rotação do que sem rotação. 

Entretanto, no Local A também se observou redução do índice SPAD com o aumento da dose 

de N (a partir de 120 kg ha
-1

) no tratamento com rotação, o que não foi observado no 

tratamento sem rotação. Esse comportamento pode estar relacionado à absorção excessiva de 

N pela planta quando se associou doses elevadas de N e rotação com crotalária. Nessa 

situação, pode haver absorção em excesso de N e, uma vez que altas concentrações de amônio 

são tóxicas no tecido vegetal, a planta pode emitir amônia para a parte aérea como forma de 

reduzir a concentração interna de N (MATTSSON et al., 1998), consequentemente reduzindo 

o conteúdo de clorofila.  

Nos locais C e D não houve efeito do manejo da rotação e doses de N no índice SPAD 

(Tabela 3.2 e Figura 3.2). Esse resultado é um indicativo que nestes locais não houve restrição 

no fornecimento de N pelo solo para manutenção de teores elevados de clorofila nas folhas. 

Isso pode estar relacionado ao alto conteúdo de C e N total nestes locais (Tabela 2.3, capitulo 

2) e as condições de temperatura e umidade favoráveis ao processo de mineralização do N, 

lembrando que esta avaliação foi realizada em época de intensa chuva e temperaturas elevadas 

(Figura 2.2, capitulo 2). A ausência de aumento no índice SPAD nestes locais pode estar 

associada com a estabilização da intensidade da cor verde causada pelo adequado 

fornecimento de N. Nestas condições, a planta não produz clorofila acima da sua necessidade, 

logo o N não é mais assimilado e, consequentemente, não é detectado pelo medidor de 

clorofila (ABREU; MONTEIRO, 1999; ZUFFO et al., 2012).  

O menor índice SPAD observado no Local A (média de 36) em relação aos demais 

Locais (medias acima de 41) pode estar relacionado ao menor fornecimento de N pelo solo no 

Local A, que apresenta menor conteúdo de C e N total (Tabela 2.3, capitulo 2). O aumento da 

intensidade de cor verde observado nas folhas da cana-de-açúcar nos locais B, C e D pode 

estar atribuído também à manutenção de água no solo destes locais em relação ao Local A. 
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Silva et al. (2007) verificaram declínio do índice SPAD devido ao estresse por água, uma vez 

que o  estresse hídrico pode causar degradação da clorofila. O Local A, além de apresentar 

solo com menor teor de argila e, portanto, menor capacidade de armazenamento de água, é o 

ambiente que apresentou a menor precipitação acumulada ao longo do ciclo da soqueira 

(Figura 2.2, capítulo 2). Estes resultados estão de acordo com observações de Megda (2013), 

de que o uso do clorofilômetro tem possibilitado determinar indiretamente o estado 

nutricional de N e o nível de estresse fisiológico e hídrico da cana-de-açúcar. A avaliação do 

índice SPAD pode atuar como ferramenta importante na avaliação da necessidade de 

adubação nitrogenada complementar de cultuas (WYLLYAM; PRADO, 2009). 
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Tabela 3.2 – Índice SPAD em função da rotação de culturas e doses de N em janeiro/2015 em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), Chapadão do Céu/GO (Local 

C) e Quirinópolis/GO (Local D) 

Dose de N 
Rotação de culturas 

Com Sem Média Com Sem Média Com Sem Média Com Sem Média 

 
Local A  Local B  Local C  Local D  

kg ha-1 
_________________________________________________________________________________________________________ Índice SPAD _________________________________________________________________________________________________________ 

0 38 aA 34 B 36 43 40 42 42 42 42 42 42 42 

60 38 ab 36  37 42 42 42 42 42 42 41 40 41 

120 35 b 37  36 43 42 43 42 43 42 42 41 41 

180 36 b 36  36 43 40 42 41 42 42 41 42 41 

Média 37 36  43 A 41 B  41 A 42 A  41 A 41 A  

Protação 0.257  0.006  0.160  0.920  

Pdose 0.803  0.461  0.761  0.414  

Protação*dose 0.042  0.092  0.466  0.310  

Os resultados representam a média de quatro repetições. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam haver diferença entre os manejos, enquanto letras minúsculas iguais na mesma 

coluna indicam não haver diferença entre as doses de N pelo teste de Fisher (P<0.05) 

 

 
 
Figura 3.2 – Índice SPAD em função da rotação de culturas e doses de N no local A = Quatá/SP As barras representam o erro padrão da média (n = 4). Letras maiúsculas diferentes indicam 

haver diferença entre os manejos, enquanto letras minúsculas iguais para o mesmo manejo indicam não haver diferença entre as doses de N pelo teste de Fisher (P<0.05) 
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3.3.3 Produtividade de colmos, índice EUN e biomassa seca 

A hipótese deste trabalho é de que a rotação de culturas na implantação do canavial irá 

refletir em aumento na produtividade do canavial nos ciclos subsequentes, assim como 

redução na resposta à adubação nitrogenada, o que estaria relacionado ao aumento na 

disponibilidade do N. Como esperado, o plantio de crotalária aumentou a produtividade da 

primeira soqueira em dois dos quatro locais avaliados (Tabela 3.3). Nos locais C e D, a 

leguminosa proporcionou incrementos na produtividade de 5,8% (8,1 Mg ha
-1

) e 8,7% (13,1 

Mg ha
-1

) comparado com o manejo sem rotação, respectivamente. Por outro lado, a 

produtividade não foi influenciada pela rotação nos locais A e B. A ausência de efeito 

positivo da rotação no Local A pode estar relacionado às limitações químicas e físicas do 

solo, que acabaram limitando a produtividade do canavial. No Local B, a ausência de efeito 

positivo pode estar relacionada aos problemas na colheita da área manejada sob rotação, 

conforme já mencionado. Interessante observar que normalmente a rotação com crotalária é 

recomendada apenas para ambientes restritivos e não é adotada em ambientes mais 

favoráveis, por acreditar-se que nessas situações a rotação não irá resultar em ganhos de 

produtividade. Todavia, os resultados deste estudo indicam o contrário, de que em áreas com 

alto potencial produtivo (ambientes favoráveis) também é vantajoso se realizar a rotação de 

culturas.  

Aumentos de produtividade de 20,8 Mg ha
-1

 foram observados no ciclo de cana planta 

em áreas submetidas à rotação com crotalária-junceae, em estudo relatado por Dinardo-

Miranda; Gil, (2005). O aumento na produtividade da cana planta pode possibilitar ainda 

aumento na produtividade do canavial nos ciclos subsequentes, uma vez que a cana-de-açúcar 

é um cultura semi-perene e a reserva energética do sistema radicular pode resultar em ganhos 

de produtividade nas safras seguintes (VITTI et al., 2007). Caceres e Alcarde (1995) 

observaram ganhos acumulados de 19 a 25 Mg ha
-1

 de colmos em três anos consecutivos em 

áreas manejadas sob rotação com C. junceae e C. spectabilis, respectivamente. Ambrosano et 

al. (2011a) observaram aumento médio de 30% na produtividade do canavial, considerando 

cinco anos de cultivo, em relação à área de pousio. Ambrosano et al. (2011, 2013b, 2010) 

observaram ainda geração de renda líquida positiva após a rotação com crotalária, 

proporcionando vantagem econômica comparada com a área sem cultivo prévio com a 

leguminosa. 

Resultados positivos de rotação com leguminosas também são normalmente relatados 

para outras culturas. Mahama et al. (2016) obtiveram aumento de 43% na produtividade dos 

grãos de sorgo após rotação com crotalária, comparado com o tratamento que não recebeu N. 
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Estes autores observaram possível redução de uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos com 

a rotação com crotalária. Liebman et al. (2012) observaram aumento do acúmulo de biomassa 

seca e produtividade de grãos do milho devido à rotação com leguminosas, atribuindo os 

resultados à maior disponibilidade de N no solo. Os autores observaram ainda possibilidade 

de redução de 70 a 184 kg ha
-1

 de N após o manejo com leguminosas, os quais representariam 

considerável economia de uso de energia fóssil. 

Em relação à diminuição da adubação nitrogenada da cana-de-açúcar em áreas 

submetidas à rotação, normalmente é reportado eliminar o uso de N-fertilizante no ciclo de 

cana planta em áreas manejadas sob rotação (CANTARELLA et al., 2007; PENATTI, 2013; 

FERREIRA; OTTO; VITTI, 2015). Por outro lado, o manejo da adubação com N em áreas de 

soqueiras normalmente é igual em áreas submetidas ou não a rotação com leguminosas. Park 

et al. (2010), na Austrália, observaram possibilidade de redução significativa no uso de 

fertilizantes nitrogenados em soqueiras de cana-de-açúcar após rotação com soja. Otto et al. 

(2013), no Brasil, observaram variabilidade na resposta das soqueiras à adubação nitrogenada 

e associaram ao fato das áreas apresentaram diferentes históricos de manejo, como plantio de 

leguminosas em rotação ou uso de subprodutos orgânicos como torta de filtro ou vinhaça, que 

podem diminuir a resposta à adubação nitrogenada. Neste estudo, a rotação com crotalária 

afetou a disponibilidade de N mineral no solo, o C da biomassa microbiana e os teores N 

facilmente decomponível (N-ISNT) (Capítulo 2), fornecendo evidências do potencial de 

redução nas doses de N sem causar efeitos deletérios na produtividade do canavial. 

Entretanto, a maior produtividade obtida nas áreas manejadas sob rotação (Tabela 3.3) 

também é um indicativo do aumento da exigência nutricional nessas áreas. 

 Diferentemente do esperado, não houve interação entre a rotação com crotalária e a 

resposta à adubação com N em três dos quatro locais avaliados (Tabela 3.3), indicando que 

nestas condições, o plantio de crotalária não afetou a resposta das soqueiras à adubação 

nitrogenada. Apesar do plantio da crotalária ter afetado a dinâmica do N no solo, as maiores 

produtividades obtidas no tratamento com rotação podem ter provocado aumento na demanda 

de N-fertilizante. No Local B, apesar da interação entre a rotação e doses de N ter ocorrido, a 

resposta à adubação foi maior no tratamento com rotação do que sem rotação. Este efeito 

contrário do esperado pode estar relacionado aos problemas de brotação na área com rotação 

devido à problemas na colheita da cana planta nesse local.  

Houve efeito significativo das doses de N nos quatro locais avaliados (Tabela 3.3). Na 

média dos tratamentos com e sem rotação, as doses de 60 e 120 kg ha
-1

 N promoveram 

maiores ganhos de produtividade no Local A (Figura 3.3). No Local B, na área com rotação a 
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maior produtividade foi obtida com 180 kg ha
-1

 de N, enquanto na área sem rotação não 

houveram diferenças entre as parcelas adubadas e o controle. A baixa produtividade obtida na 

parcela controle (93 Mg ha
-1

) do tratamento com rotação é um indicativo do problema de 

brotação que esta área sofreu devido aos problemas da colheita, uma vez que na parcela sem 

rotação a produtividade foi de 106 Mg ha
-1

 neste mesmo tratamento. Portanto, neste local a 

resposta à adubação observada deve ser interpretada com cautela.  

No Local C, a maior produtividade foi obtida no tratamento com 120 kg ha
-1

 de N. 

Neste tratamento, a produtividade foi de 154,8 Mg ha
-1

, ou seja, 20,7 Mg ha
-1

 superior ao 

tratamento controle, que obteve 134,1 Mg ha
-1

 (Figura 3.3). No Local D, a dose de 180 kg ha
-1

 

N promoveu a maior produtividade. Neste tratamento, a produtividade foi de 167,3 Mg ha
-1

, 

cerca de 22,2 Mg ha
-1

 superior ao tratamento controle, que obteve 145,1 Mg ha
-1

. Calculando 

em termos percentuais, a resposta à adubação foi de 9, 15 e 15% respectivamente nos locais 

A, C e D. Estes resultados indicam que, neste estudo, os ambientes mais favoráveis, com 

elevada fertilidade, alto conteúdo de C e N total (Tabelas 2.2 e 2.3, capítulo 2) foram aqueles 

que apresentaram as maiores respostas à adubação. Estes resultados de certa forma contrariam 

os resultados de Otto et al. (2013), que observaram resposta a adubação de 30% em um solo 

arenoso de baixa fertilidade e ausência de resposta nos solos de textura argilosa e com altos 

teores de matéria orgânica. Mariano (2015) também observou elevada variabilidade na 

resposta à adubação nitrogenada da cana-de-açúcar, sem observar correlações entre diversos 

métodos de predição do N do solo. Tanto o estudo de Otto et al. (2013) quanto o de Mariano 

(2015) foram realizados em regiões tradicionais de cultivo de cana-de-açúcar, em áreas com 

vários anos sob cultivo desta cultura.  

Se por um lado não se observou efeito de interação entre a rotação de culturas e as 

doses de N, por outro lado é possível observar que as parcelas com rotação apresentaram, na 

maioria das vezes, produtividades mais elevadas do que as parcelas sem rotação (Tabela 3.3). 

Ou seja, com mesma dose de N, obteve-se maior produtividade de colmos de cana-de-açúcar 

nas parcelas manejadas sob rotação, fornecendo evidências de que a rotação pode ter 

aumentado a absorção de N pela cultura. A Figura 3.4 apresenta um índice de eficiência de 

uso do N (EUN) que indica a quantidade de colmos produzidos por unidade de N aplicada. É 

possível observar que houve variação da EUN entre os locais e também entre as doses de N. 

Por outro lado, os efeitos da rotação com crotalária são bem menos evidentes. Os Locais B, C 

e D apresentaram maior EUN quando comparados ao Local A, devido às maiores 

produtividades obtidas (Tabela 3.3). Em relação às doses de N, observa-se diminuição na 

EUN com o aumento das doses nos três locais, o que corrobora com as observações de 
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Doberman (2005) de que a EUN decresce com o aumento da taxa de N adicionado via 

fertilizante. Apesar da ausência de diferença significativa entre os manejos (P>0.05), as 

médias de EUN na maioria dos locais foram superiores no tratamento com rotação do que no 

tratamento sem rotação nas doses de 60, 120 e 180 kg ha
-1

 de N. Esse comportamento sugere 

que em sistemas de rotação de culturas o N fixado pela leguminosa consegue incrementar a 

produtividade da cana-de-açúcar a partir da mesma dose de N-fertilizante. A ausência de 

diferença entre os manejos pode estar relacionada ao único ano de avaliação; as diferenças 

poderão ser maiores se considerados os resultados dos próximos anos. Além do aumento na 

disponibilidade do N do solo em si, favorecendo sua absorção pela cultura, a leguminosa pode 

acelerar no estreitamento da relação C/N da palha da cana-de-açúcar no solo após a colheita 

mecânica (AMBROSANO et al., 2013a), a qual pode contribuir para aumento da 

disponibilidade de N e produtividade da cultura. 

A produção de biomassa de parte aérea é um parâmetro pouco avaliado em 

experimentos de campo com a cultura da cana-de-açúcar. Representa a produção de biomassa 

nos compartimentos colmo, folha seca e ponteiro. Neste estudo, a biomassa da parte aérea 

(Tabela 3.4) seguiu comportamento semelhante ao observado para produtividade de colmos, 

uma vez que o compartimento colmo representa a maior porcentagem da biomassa da parte 

aérea. Ocorreu efeito das doses de N na biomassa da parte aérea nos locais A e C, além da 

interação rotação e doses no local B (Figura 3.5). Estes resultados estão na mesma ordem de 

grandeza daquele obtidos por Faroni (2008). Para produção de etanol de primeira geração, o 

compartimento colmo é a matéria prima mais importante, pois além de conter o caldo que é 

utilizado para produção de açúcar e etanol, dá origem ao bagaço que é utilizado para produção 

de energia. Porém, à medida que se desenvolvem tecnologias para produção de etanol de 

segunda geração, através da hidrólise enzimática de lignina e celulose, os compartimentos 

folha seca e ponteiro tornam-se importantes, pois podem ser usados para essa finalidade. De 

fato, atualmente há interesse das unidades sucroenergéticas em aumentar a produção de 

biomassa para produção de etanol e energia através do recolhimento integral da matéria prima 

do campo (SORDI & MANECHINI, 2013). Nesse sentido, o aumento da produção de 

biomassa proporcionados pela adubação nitrogenada ou a rotação de culturas, como 

observado neste estudo, torna-se importante. 
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Tabela 3.3 - Produtividade de colmos da primeira soqueira em função da rotação de culturas e doses de N em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), Chapadão do 

Céu/GO (Local C) e Quirinópolis/GO (Local D) 

Dose de N 
Rotação 

Com 
 

Sem Média 
 

Com 
 

Sem Média 
 

Com 
 

Sem Média 
 

Com 
 

Sem Média 

kg ha-1 
Local A 

 
Local B 

 
Local C 

 
Local D 

_________________________________________________________________________________________________________ Colmos (Mg ha -1 ) _________________________________________________________________________________________________________ 

0 84,4 

 

82,3 83,3 b 

 

92,7 aB 

 

106,4 aA 99,6 

 

138,4 

 

129,8 134,1 b 

 

150,0 

 

140,1 145,1 b 

60 96,9 

 

89,7 93,3 a 

 

107,2 b 

 

116,3 a 111,8 

 

144,0 

 

142,2 143,1 b 

 

163,9 

 

146,9 155,4 b 

120 91,2 

 

90,2 90,7 a 

 

107,4 b 

 

102,2 b 104,8 

 

157,0 

 

152,6 154,8 a 

 

167,9 

 

150,6 159,3 ab 

180 91,9 

 

87,1 89,5 ab 

 

120,3 c 

 

113,6 a 117,0 

 

149,5 

 

131,7 140,6 b 

 

171,3 

 

163,3 167,3 a 

Média 91,1  

 

87,3  

  

106,9  

 

109,6  

  

147,2 A 

 

139,1 B 

  

163,3 A 

 

150,2 B 

 P rotação 0.124 

  

0.290 

  

0.015 

  

0.013 

 P doses 0.044 

  

<0.001 

  

<0.001 

  

0.028 

 P rotação*doses 0.791 

  

0.018 

  

0.309 

  

0.868 

 Os resultados representam a média de quatro repetições. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam haver diferença entre os manejos, enquanto letras minúsculas iguais na mesma 

coluna indicam não haver diferença entre as doses de N para o mesmo manejo pelo teste de Fisher (P<0.05) 

 

 
               Local A     Local B       Local C       Local D 

    
Dose de N (kg ha-1) 

 

Figura 3.3 - Produtividade da primeira soqueira (julho/2015) em função das doses de N nos locais A = Quatá/SP, C = Chapadão do Céu/GO e D = Quirinópolis/GO (Local D); e produtividade 

em função do manejo e doses de N no local B = Iracemápolis/SP. As barras representam o erro padrão da média (n = 4) 
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Doses de N (kg ha-1) 

 
Figura 3.4 - Índice de eficiência de uso do N (EUN) nos locais A = Quatá/SP, locais B = Iracemápolis/SP, C = Chapadão do Céu/GO e D=Quirinópolis/GO. As barras representam o erro padrão 

da média (n = 4) 

 
 
Tabela 3.4 – Biomassa seca da parte aérea em função da rotação de culturas e doses de N em Quatá/SP (Local A), Iracemápolis/SP (Local B), Chapadão do Céu/GO (Local C) 

e Quirinópolis/GO (Local D) 

Doses N 
Rotação de culturas 

 Com Sem Média 
 

Com Sem Média 
 

Com Sem Média 
 

Com Sem Média 

 
Local A 

  
Local B 

  
Local C 

  
Local D 

 
kg ha -1 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Mg ha -1 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 0 31,9 35,9 33,9 c   38,5 b 40,3  39,4   52,4 45,6 49,0 b   52,5 61,5 59,3 

60 45,4 40,2 42,8 b   41,6 b 35,1  38,3   62,3 49,7 56,0 ab   61,1 62,8 58,0 

120 47,0 48,2 47,6 ab   43,1 b 43,9  43,5   62,1 62,5 62,3 a   60,0 51,0 56,6 

180 47,2 50,1 48,7 a   59,2 aA 41,9 B 50,5   60,6 51,2 56,0 ab   58,4 51,0 55,3 

Média 42,9 43,6   45,6 A 40,3 B   59,4 A 52,2 B   58,0 56,6  

P rotaçao 0.739     0.030     0.020     0.573 

 P dose <0.001     0.004     0.028     0.178 

 P dose*rotação 0.390     0.025     0.434     0.053 

 Os resultados representam a média de quatro repetições. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam haver diferença entre os manejos, enquanto que letras minúsculas iguais na mesma 

coluna indicam não haver diferença entre as doses de N para o mesmo manejo pelo teste de Fisher (P<0.05) 
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Figura 3.5 – Biomassa da parte aérea (massa de matéria seca) em função das doses de N nos locais A = Quatá/SP e C = Chapadão do Céu/GO; e produção de matéria seca total em função do 

manejo e doses de N no local B = Iracemápolis/SP. As barras representam o erro padrão da média (n = 4) 
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3.3.4 Atributos tecnológicos 

Apesar de poucos parâmetros mostrarem diferença (P<0.05), a variedade RB96 6928 

apresentou respostas interessantes nos quatro locais em relação às variáveis PC, ATR e fibra, 

que foram afetadas pela rotação de culturas (Tabela 3.5). De maneira geral, o ATR diminuiu 

na seguinte ordem: Local D < Local C < Local B < Local A, representeando o efeito da 

colheita na maturação da cana-de-açúcar, uma vez que o local D foi o primeiro a ser colhido e 

o Local A foi o último, favorecendo o acúmulo de sacarose nos colmos. Em geral, os valores 

de ATR obtidos neste estudo são considerados elevados em relação aos valores médios 

esperados para a cana-de-açúcar colhida em Julho na safra 2014/2015 (Circular Consecana – 

UNIÃO DOS PRODUTORES DE BIOENERGIA - UDOP, 2016). 

O acúmulo de sacarose nos colmos está diretamente relacionado com o florescimento 

da cana-de-açúcar, variando conforme a variedade utilizada e o clima do local. Por sua vez, o 

florescimento causa o aumento do teor de fibra, por meio do processo conhecido como 

“isoporização”, sendo controlado por uma interação de fatores, entre eles o fotoperíodo, 

temperatura, umidade e radiação solar (CAPUTO et al., 2007). Somente ocorreu 

florescimento da cana-de-açúcar no local C, possivelmente relacionado às temperaturas mais 

baixas e adequada umidade do solo quando comparado aos demais locais. Nesse local, a 

rotação aumentou 0,3% o teor de fibra enquanto as doses de N diminuíram o teor de fibra. O 

aumento no teor de fibra no tratamento com rotação pode estar relacionado ao aumento da 

infiltração e retenção da água do solo (SANTOS, 2008), o que pode ter intensificado o 

florescimento da cana-de-açúcar. Esta característica não é interessante para a indústria 

sucroalcooleira, pois acarreta em um menor rendimento na extração do caldo durante a 

moagem dos colmos. O controle e a dose 180 kg ha
-1 

de N proporcionaram maiores 

porcentagens de fibra que as doses 60 e 120 kg ha
-1

 de N (Figura 3.6). 

Houve incremento no Pol da cana (%) e no ATR no tratamento com rotação do local 

B, o que irá promover aumento na produtividade de açúcar neste local. Ambrosano et al. 

(2010) também constatou aumento de 35% na produção de açúcares (Mg Pol ha
-1

) após a 

rotação com crotalária-juncea.  

As condições ambientais que ocorreram no local A antes da colheita, como 

precipitações de baixa intensidade observadas em Junho, podem ter favorecido a maturação 

da cana-de-açúcar neste local, que apresentou o maior teor de ATR dentre os locais avaliados. 

Entretanto, a rotação com crotalária reduziu cerca de 5% o ATR em relação ao tratamento 

sem rotação. Também verificou-se queda no Pol da cana no tratamento com rotação. A 

primeira hipótese para a diminuição no ATR é que a rotação com crotalária tenha favorecido a 
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manutenção da umidade do solo, devido ao efeito na infiltração de água e no teor de matéria 

orgânica do solo (SILVA; JERONIMO; LÚCIO, 2008), diminuindo o déficit hídrico e 

afetando o acúmulo de sacarose; outra hipótese está relacionada à maior absorção de N nas 

parcelas com rotação, favorecendo o crescimento vegetativo em detrimento à maturação da 

planta. Estes fatores influenciaram negativamente o acúmulo de sacarose nos colmos nas 

parcelas com rotação.  

A qualidade da pureza do caldo foi afetada pela rotação com crotalária no local A, 

possivelmente devido a maior produção de biomassa da cana-de-açúcar que pode ter levado 

maiores quantidades de impurezas vegetais para a colhedora. Houve efeito das doses de N na 

pureza do caldo no local B (Figura 3.6), em que a dose 60 kg ha
-1

 de N proporcionou a menor 

porcentagem.



 79 

 

 

Tabela 3.5 - Atributos tecnológicos da primeira soqueira (Safra Julho/2015) em função da rotação de culturas e doses de N em Quatá/SP, Iracemápolis/SP, Chapadão do 

Céu/GO e Quirinópolis/GO 

Dose de N 
Pol da cana (%) 

 
Fibra (%) 

Média 
Pureza (%) 

Média 
ATR (kg Mg-1) 

Com Sem 
 

Com Sem Com Sem Com Sem 

kg ha-1 _______________________________________________________________________________________________ Local A ___________________________________________________________________________________________________ 

0 16,1 16,2 
 

12,2 12,1 
 

91,5 91,7  158,6 160,2 

60 16,2 16,6 
 

12,0 12,5 
 

91,6 92,5  160,2 163,4 

120 15,3 16,5 
 

11,9 12,2 
 

90,2 91,9  151,4 163,0 

180 15,2 16,5 
 

12,2 12,1 
 

90,0 91,7  150,6 162,9 

Média 15,7 B 16,5 A 
 

12,1  12,2  
 

  90,8 B    91,9 A 
 

    155,2 B 162,4 A 

P rotação 0.004 
 

0.421 
 

0.002 
 

0.004 

P dose 0.367 
 

0.861 
 

0.058 
 

0.387 

P dose*rotação 0.226 
 

0.611 
 

0.306 
 

0.247 

 
_______________________________________________________________________________________________ Local B ___________________________________________________________________________________________________ 

0 14,4 13,7 
 

10,7 10,3 
 

84,2 86,0 85,1 a 145,1 137,6 

60 14,7 14,1 
 

11,0 10,4 
 

82,5 83,1 82,8 b 147,6 141,9 

120 14,3 14,4 
 

10,7 10,7 
 

86,7 86,0 86,3 a 143,2 144,2 

180 14,5 14,3 
 

10,5 10,6 
 

85,4 85,3 85,3 a 145,4 143,8 

Média 14,5 A 14,1 B 
 

10,7  10,5  
 

84,7  85,1  
 

   145,3 A  141,5 B 

P rotação 0.037 
 

0.235 
 

0.617 
 

0.029 

P dose 0.382 

 

0.589 

 

0.019 

 

0.368 

P dose*rotação 0.242 

 

0.401 

 

0.649 

 

0.210 

 
_______________________________________________________________________________________________ Local C ___________________________________________________________________________________________________ 

0 14,0 14,4 
 

11,1 10,7 10,9 a 84,6 86,5 
 

141,4 144,6 

60 14,0 14,1 
 

10,3 10,2 10,2 b 86,5 86,4 
 

140,8 141,8 

120 14,3 14,3 
 

10,7 10,5 10,6 b  88,2 85,9 
 

143,4 144,2 

180 14,4 14,2 
 

10,7 10,3 10,5 b 88,3 87,5 
 

144,3 142,9 

Média 14,2 14,2 
 

   10,7 A    10,4 B 
 

86,9  86,6  
 

142,5  143,4  

P rotação 0.562 
 

0.045 
 

0.595 
 

0.428 

P dose 0.390 
 

0.013 
 

0.120 
 

0.416 

P dose*rotação 0.428 
 

0.905 
 

0.184 
 

0.573 

 
_______________________________________________________________________________________________ Local D ___________________________________________________________________________________________________ 

0 12,7 13,2 
 

11,1 11,4 
 

85,5 87,0 
 

127,8 132,4 

60 13,4 12,9 
 

11,0 11,0 
 

86,6 86,0 
 

134,2 130,1 

120 13,4 13,1 
 

11,0 11,4 
 

86,7 87,1 
 

134,0 131,2 

180 13,2 13,4 
 

11,0 11,3 
 

86,5 87,4 
 

132,6 134,1 

Média 13,2 13,2 
 

11,0  11,3 
 

86,3  86,9 
 

132,2  132,0  

P rotação 0.930 
 

0.056 
 

0.291 
 

0.920 

P dose 0.682 
 

0.514 
 

0.638 
 

0.691 

P dose*rotação 0.374   0.708   0.466   0.396 

Os resultados representam a média de quatro repetições. Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam haver diferença entre os manejos para um mesmo local, enquanto que letras 

minúsculas iguais na mesma coluna indicam não haver diferença entre as doses de N para o mesmo manejo pelo teste de Fisher (P<0.05) 
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Figura 3.6 – Atributos tecnológicos em função das doses de N da primeira soqueira (safra julho/2015) nos locais B = 

Iracemápolis/SP e C = Chapadão do Céu/GO 

 
 
3.4 Conclusões 

A adubação nitrogenada aumentou o perfilhamento e o índice SPAD da cana-de-

açúcar no solo de textura média, porém não resultou em aumento de produtividade neste 

local.  

A rotação de culturas aumentou a produtividade da primeira soqueira em dois locais, 

com ganhos de produtividade variando de 8,1 e 13,1 Mg ha
-1

 de colmos.  

As doses de N aumentaram a produtividade de colmos nos quatro locais avaliados, 

independentemente da rotação ou não com leguminosas. A hipótese desta pesquisa não foi 

aceita; a rotação de culturas pode aumentar a eficiência de uso do N (EUN), porém não 

reduziu a demanda de fertilizante nitrogenado.  

Solos argilosos e com elevada fertilidade apresentaram maior resposta à adubação 

nitrogenada do que o solo de textura média. A adubação nitrogenada aumentou a biomassa da 
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parte aérea, porém a rotação de culturas pode interferir negativamente na qualidade 

tecnológica da cana-de-açúcar.  
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Amostragem de solo para análise do N mineral, N-ISNT e C e N-biomassa microbiana 

   

 

 
 
Avaliação biométrica, SPAD, adubação e colheita da cana-de-açúcar 

    
 

    
 

   
 

Extração das formas de N mineral do solo e determinação em sistema por injeção em 

fluxo 

 

 
 

(a) Extração de 5 g de solo úmido com KCl 2 mol L -1 para determinação do N mineral; (b) Leitura do NH4
+ e NO3

- + NO2
- 

no sistema de fluxo - FIA 

a 

b 
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Análise do C e N-biomassa microbiana do solo 

  

 

 

 

(c) Fumigação com clorofórmio em sistema à vácuo; (d) Extração do solo com K2SO4 0,5 mol L -1; (e) Determinação do C-

BM por titulação; (f) Digestão do extrato para determinação do N-BM por destilação 

 

 

 

Análise do N-ISNT no solo 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
(g) Pré-monitoramento da temperatura da chapa aquecedora para 54º C; (h) Adição de 5 mL da solução indicadora H3BO3 4 

% na placa de petri suspensa na tampa; (i) Adição de 10 mL de NaOH 10 mol L -1 em 1 g de solo seco (2 mm); (j) 

Fechamento da câmara de difusão do tipo “Mason Jar”; (k) Câmaras de difusão na chapa aquecedora; (l; m) Solução 

indicadora H3BO3 4% antes (coloração rósea) e após (coloração esverdeada) adição de 5 mL de água desionizada (< 5 S); 

(n) Titulação potenciométrica do N-ISNT em titulador automático 
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