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RESUMO 

COSTA, H.T. Efeito do uso de inoculante e da adubação nitrogenada em soqueira de 

cana-de-açúcar. 2014. 69 f. Dissertação (mestrado) Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014.                                                                         

 

O presente trabalho foi desenvolvido a campo, conduzido no período de novembro de 

2011 a julho de 2012, em canavial comercial da região de Pirassununga – SP, cultivado com a 

variedade de cana-de-açúcar RB-867515, em uma soqueira de terceiro ano manejada sem 

queima, com colheita mecanizada. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da aplicação 

de inoculante composto por bactérias diazotróficas, associado a doses de N-fertilizante 

(Ajifer) sobre os aspectos quantitativos e qualitativos da produção de cana-de-açúcar, e os 

teores de macronutrientes e micronutrientes foliares. As doses de nitrogênio utilizadas foram 

de 0, 60, 90 e 120 kg de N ha
-1

. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos 

casualizado com os tratamentos dispostos em esquema fatorial 3X4 (três níveis para tipo de 

aplicação de inoculante, e quatro níveis para o N-fertilizante), com quatro repetições. Os 

tratamentos foram: T1- Controle, T2- Inoculante com pulverização foliar com jato dirigido 

sobre a linha de cana-de-açúcar (aplicação foliar), T3- Inoculante com pulverização na linha 

de cana após o corte com disco de aplicação de inseticida (aplicação injetada), T4- 60 Kg de 

N/ha, T5- Inoculante com aplicação foliar + 60 Kg de N/ha, T6- Inoculante com aplicação 

injetada + 60 Kg de N/ha, T7- 90 Kg de N/ha, T8- Inoculante com aplicação foliar + 90 Kg de 

N/ha, T9- Inoculante aplicação injetada + 90 Kg de N/ha, T10- 120 Kg de N/ha, T11- 

Inoculante com aplicação foliar + 120 Kg de N/ha e T12- Inoculante com aplicação injetada + 

120 Kg de N/ha. Os dados foram analisados utilizando pacote estatístico SAS 9.3, aplicando 

teste Tukey e regressão múltipla. A aplicação de inoculante em soqueira implicou em 

aumento do teor foliar de N com incremento em produção de colmos e stand, a fonte 

nitrogenada Ajifer conduziu a respostas lineares crescentes para a produção de colmos e 

stand, não refletindo significativamente nos teores de fibra, pol e ATR da matéria prima, e o 

uso de níveis crescentes de fornecimento de N implicou em redução nos teores foliares de Fe, 

Mn e Zn. 

 

Palavras-chave: Ajifer, bactérias diazotróficas, formas de aplicação, qualidade tecnológica, 

teores foliares. 



 

ABSTRACT 

COSTA, H.T. Effect of inoculation and nitrogen fertilization on ratoon cane sugar. 2014. 

69f. Dissertation (Masters) Faculty of Animal Science and Food Engineering, University of 

São Paulo, Pirassununga, 2014.                                                                        

 

This work was developed in the field from November 2011 to July 2012 in a commercial 

sugarcane field in the region of Pirassununga - SP, which was cultivated with the sugarcane 

variety RB-867515 in a third year ratoon handled with no burning and mechanical harvesting. 

The objective of this study was to investigate the effect of inoculant application composed of 

diazotrophic bacteria associated with N-fertilizer (Ajifer) on quantitative and qualitative 

aspects of sugarcane production, and the foliar macronutrient and micronutrient content. 

Nitrogen rates were 0, 60, 90 and 120 kg N ha
-1

. We used a randomized experimental design 

with treatments arranged in a factorial 3x4 (three levels for inoculant application type and 

four levels for N-fertilizer), with four replications. The treatments were: T1-Control, T2-

Inoculant with foliar spray over the sugarcane line (foliar application), T3- Inoculant with 

spraying on sugarcane line after cutting with insecticide application disc (injected 

application), T4-60 kg N/ha, T5-Inoculant with foliar application + 60 kg N/ha, T6-Inoculant 

with injected application + 60 kg N/ha, T7- 90 kg N/ha, T8- Inoculant with foliar application 

+ 90 kg N/ha, T9- Inoculant with injected application + 90 kg N/ha, T10-120 kg N/ha, T11 – 

Inoculant with foliar application + 120 kg N/ha and T12- Inoculant with injected application + 

120 kg N/ha. Data were analyzed using SAS 9.3 statistical package, Tukey's test and multiple 

regression. The inoculant application on ratoon resulted in increased foliar N concentration 

with an increase in stems and stand yield. The nitrogen source Ajifer led to growing linear 

responses for stems and stand yield, not significantly reflecting in fiber content, pol and ATR 



 

of raw material. Finally, the use of increasing N supply levels resulted in a reduction in foliar 

Fe, Mn and Zn content.  

 

 

Keywords: Ajifer, application forms, diazotrophic bacteria, leaf content, technical quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cana-de-açúcar plantada no país (Saccharum spp.) é uma gramínea semiperene, 

membro da família Poaceae, originaria do sudeste asiático, na região da Nova Guiné 

(DANIELS; ROACH, 1987), sendo introduzida no Brasil colonial e se transformou em uma 

das principais culturas da economia brasileira. O país é atualmente o maior produtor mundial, 

seguido de países de expressão como Índia, China, Tailândia, Paquistão e México (BRASIL, 

2012). 

A cana-de-açúcar é uma cultura que pode ser cultivada em uma ampla faixa de 

latitude, que compreende do norte ao sul do Brasil, entre as faixas de latitude de 4,58ºN a 

33,7ºS, e em altitudes que variam do nível do mar a 1.000m (MAGALHÃES, 1987).  

A cultura é uma das mais importantes do agronegócio brasileiro, servindo como 

matéria prima para produção de açúcar, álcool, geração de energia e alimentação animal. 

Dentre os fatores que contribuíram para esse sucesso, destacam-se, o aumento nas 

exportações de açúcar e álcool, e a elevação do consumo interno do álcool combustível. O 

estado de São Paulo se destaca no cenário nacional como maior produtor. 

Devido a problemas ambientais, houve a necessidade de implantar um sistema de 

colheita sem queima da cana-de-açúcar, denominada de “crua”, desta forma, práticas 

associadas à colheita mecanizada começaram a fazer parte deste contexto, o que resultou em 

um acréscimo de palha ao sistema. A presença dessa camada de palha na superfície do solo 

exigiu alterações no manejo da cultura, principalmente relacionado à adubação nitrogenada de 

soqueira.  

A fonte mais utilizada para adubação nitrogenada é a ureia, por ser a unidade kg de 

nitrogênio (N) de menor custo no mercado, mas esta apresenta grandes problemas ao ser 

aplicada sobre a palha, podendo implicar em altas perdas por volatilização. 

Desta maneira, a aplicação de uma fonte amídica sobre restos culturais de cana-de-

açúcar, associada com temperatura elevada e baixa precipitação, contribuem para o aumento 

das perdas de N-NH3 por volatilização (VITTI et al., 2005). 

Um subproduto líquido da fabricação do ácido glutâmico vem sendo usado como fonte 

de fertilizante nitrogenado em São Paulo para as culturas da cana-de-açúcar, pastagem e citros 

entre outras. Este subproduto contem quantidades significativas de matéria orgânica, 

nitrogênio, enxofre, potássio e é denominado Ajifer. 
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O uso de insumos biológicos visando reduzir a aplicação de adubos minerais, 

relacionado com a crescente demanda da sociedade pela produção de alimentos, associada à 

manutenção da qualidade ambiental, traz grandes desafios para integração dos fatores 

biológicos nos sistemas de produção. 

As associações entre bactérias diazotróficas e as gramíneas como cana-de-açúcar, 

entre outras, podem ser utilizadas como alternativa sustentável e economicamente viável no 

sentido da substituição parcial das adubações nitrogenadas.  

A fixação simbiótica de N decorrente da associação de bactérias diazotróficas com a 

cana-de-açúcar, principalmente em cana planta, talvez possa explicar a baixa resposta da cana 

planta a adubação nitrogenada, diferentemente da cana soca. 

Estudos realizados em cana-de-açúcar têm mostrado que a utilização destes 

microrganismos pode fornecer quantidades significativas de nitrogênio, chegando a suprir 

cerca de 60 a 70% da demanda do nutriente pela planta, através da fixação biológica de 

nitrogênio (YONEYAMA et al., 1997; BIGGS et al., 2002). 

 

1.1 Hipóteses 

 

Neste contexto, foram formuladas as seguintes hipóteses:  

(i) A utilização de inoculante com o coquetel de bactérias diazotróficas proporcionara 

aumento nos teores de N foliar com incremento em produção de cana-de-açúcar. 

(ii) O uso da fonte nitrogenada Ajifer em doses crescestes implicara em incremento 

nos parâmetros quantitativos e qualitativos de produção de cana-de-açúcar. 

(iii) A aplicação do Ajifer favorecera os teores foliares dos macronutrientes e 

micronutrientes. 

 

1.2 Objetivo 

 

Com base nestas hipóteses, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da aplicação 

de inoculante composto por bactérias diazotróficas, associado a doses de N-fertilizante 

(Ajifer) sobre os aspectos quantitativos e qualitativos da produção de cana-de-açúcar, e os 

teores de macronutrientes e micronutrientes foliares. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 A Cultura da Cana-de-Açúcar 

 

  A cana-de-açúcar é cultivada em escala comercial em todo o país, gerando 

variabilidade na adaptação das cultivares nas diversas regiões de cultivo, apresentando, 

portanto, comportamento de produção em função do ambiente (MAULE et al., 2001).  

 A área cultivada com cana-de-açúcar na safra 2013/14 está estimada em mais de 8,8 

milhões de hectares, distribuídas em todos os estados produtores. O estado de São Paulo 

permanece como o maior produtor com 51,66% (4.552.040 hectares) da área plantada, 

seguido por Goiás com 9,29% (818.390 hectares), Minas Gerais com 8,85% (779.830 

hectares), Paraná com 6,66% (586.400 hectares), Mato Grosso do Sul com 7,08% (624.110 

hectares), Alagoas com 5,02% (442.590 hectares) e Pernambuco com 3,25% (286.030 

hectares). Nos demais estados produtores as áreas são menores, com representações abaixo de 

3,0% (BRASIL, 2014). 

  A previsão de produção de cana-de-açúcar da região Centro-Sul deve ser de 602,27 

milhões de toneladas, 13,0% maior que a produção da safra anterior. A região Norte/Nordeste 

também sinaliza um aumento em torno de 3,0%, passando de 55,93 milhões de toneladas da 

safra 2012/13, para 57,58 milhões na safra 2013/14. A previsão do total de cana-de-açúcar 

para ser moída é de 659,85 milhões de toneladas, com aumento de 12,0% em relação à safra 

2012/13, que foi de 588,92 milhões de toneladas, significando que a quantidade que será 

moída deve ser 70,93 milhões de toneladas maiores que na safra anterior. A produtividade 

obtida na atual temporada da safra 2013/14 apresentou uma considerável melhora em relação 

à safra passada, com um crescimento de 7,9% na média geral passado de 69.407 kg.ha
-1

 para 

74.891 kg.ha
-1

. Esse incremento ocorreu principalmente na região Centro-Sul (BRASIL, 

2014). 

  As cultivares de cana, apresentam potenciais genéticos de produção muito mais 

elevados comparados aos que tem sido obtido como média de produção, considerando as 

unidades mais tecnificadas de produção, que raramente ultrapassam 100 t ha
-1

 de colmos. Essa 

defasagem entre o potencial genético e as produtividades obtidas pode estar relacionada com, 

o clima, solo, práticas culturais e as interações destes fatores com as características genéticas 

das cultivares, para obter os fatores intrínsecos de produção (NUNES JÚNIOR et al., 2002). 
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  Algumas características desejáveis de cultivares de cana-de-açúcar devem ser: elevada 

produtividade agrícola, altos teores de sacarose, precocidade de maturação, longo período útil 

de industrialização, além de boa brotação, longevidade das socas, ausência de florescimento, 

baixo índice de tombamento, facilidade de colheita mecanizada e a resistência às principais 

pragas e doenças que afetam a cultura (GHELLER, 1993). 

  Em relação às condições edafoclimáticas, o clima ideal para a produção de cana-de-

açúcar é formado por uma estação quente e úmida que tem a finalidade de promover a 

brotação, perfilhamento e desenvolvimento vegetativo, seguida de uma estação fria e seca, 

para promover a maturação e consequentemente acúmulo de sacarose. No país a cana-de-

açúcar é plantada em três épocas distintas, janeiro a maio (cana de ano e meio), junho a agosto 

(cana de inverno) e setembro a novembro (cana de ano) (BRASIL, 2012). 

  Demattê (1986) cita que os atributos do solo que podem levar a potenciais produtivos 

distintos, tais como: a classe textural do solo, a saturação e os teores absolutos de bases 

trocáveis, a saturação por alumínio, a saturação por sódio, os teores de fósforo assimilável, a 

capacidade de fixação de fósforo e a umidade disponível. 

 Assim a principal destinação da cana-de-açúcar produzida no Brasil é para fabricação 

de açúcar e etanol. Ela é a matéria-prima que permite os menores custos de produção de 

açúcar e álcool, devido à energia consumida no processo ser proveniente dos seus próprios 

resíduos e pode perdurar no campo durante cinco anos, permitindo assim cinco cortes, com 

produtividade de 85 t/ha
 
(120-65), rendimento de açúcar de 138 kg/t e rendimento de álcool 

de 82 l/t (BRASIL, 2012). 

 

2.2 Fertilizantes nitrogenados em cana-de-açúcar 

 

  O nitrogênio é um dos nutrientes mais diretamente relacionados com o rendimento das 

culturas, sendo especialmente critico em solos tropicais e subtropicais. Além do carbono e 

hidrogênio, o nitrogênio é o nutriente mais abundante na matéria viva, participando na 

composição de moléculas de ácidos nucléicos, proteínas e polissacarídeos entre outras. 

Entretanto, apesar do nitrogênio ser requerido pelos seres vivos e encontrado em abundancia 

na natureza, este se apresenta de forma não assimilada, necessitando, portanto, de uma 

transformação para uma forma combinada que facilite sua assimilação (FRANCO, 

DÖBEREINER, 1994). 

  O ciclo do N apresenta dinâmica complexa, por sofrer transformações, devido sua alta 

mobilidade no sistema solo-planta-atmosfera, desta maneira os fertilizantes nitrogenados 
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aplicados no solo passam por transformações químicas e microbianas, que podem resultar em 

perdas (VITTI et al., 2007). Os fertilizantes nitrogenados são importantíssimos para 

impulsionar a produção de alimentos no mundo, sendo o Brasil um dos maiores consumidores 

desse insumo (6% da produção mundial) e participando com apenas 2% na produção mundial. 

A China, Estados Unidos, Índia e a Rússia são os maiores produtores mundiais e também um 

dos maiores consumidores, com a China (33%), EUA (16%) e Índia (11%) consumindo cerca 

de 60% de todo o fertilizante nitrogenado produzido no mundo. (ANDA, 2013). 

  Dentre os fertilizantes nitrogenados, a ureia é o que apresenta o maior potencial de 

perdas de NH3 por volatilização. Entretanto, há alternativas de manejo para reduzir ou mesmo 

eliminar as perdas de N por volatilização, como a incorporação ao solo, e a aplicação de 

lamina d’agua. A adubação nitrogenada deve ser realizada para obter maior recuperação do 

N-fertilizante no sistema solo-planta e manter a sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas, 

melhorando a eficiência de uso de N para aumentar a produtividade, reduzir os custos de 

produção e manter a qualidade ambiental. (STIPP; PROCHNOW, 2008). 

  Apesar do aumento significativo na produtividade de cana-de-açúcar desde o início do 

programa Pró-Álcool, de 1975 a 2010, com aumento de produção de 178% (CUNHA; 

CESARIN; PROCHNOW, 2011), um aspecto positivo do cenário sucroenergético brasileiro é 

o baixo consumo de fertilizantes nitrogenados, em comparação com outras regiões produtoras 

do mundo com produtividades semelhantes. Como Índia, EUA, Colômbia e Austrália, que 

utilizam fertilizantes nitrogenados na faixa de 150 a 200 kg N ha
-1

 ano
-1

, enquanto no Brasil, a 

média de utilização está entre 60 a 80 kg N ha
-1

 ano
-1 

(BAPTISTA et al., 2014). 

  Segundo Azeredo (1986), existe a falta de resposta da cana-planta ao nutriente, 

enquanto na cana-soca esse efeito é contrário, havendo resposta da planta a adição mineral 

nitrogenada. Vitti et al. (2005), Stipp e Prochnow (2008), relatam que a adubação nitrogenada 

tem efeito diferenciado da cana-planta para cana-soca, devido à cana planta se associar com 

bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, principalmente as Beijerinckia sp., Gluconacetobacter 

sp. e Azospirillum sp., que permitem a fixação de N, em condições de pH no solo de 5,5 a 6,5. 

Em razão da presença de açúcares no tolete, além da mineralização da matéria orgânica do 

solo proveniente dos restos culturais da cultura antecessora, presença de sistema radicular 

mais vigoroso, contribuição do N contido no colmo. Por outro lado na cana-soca não há mais 

associação entre as bactérias fixadoras de N e as raízes, devido à morte do sistema radicular, 

ausência do tolete sendo necessária a reposição com adubação nitrogenada.  

  Em relação à extração de nitrogênio, trabalhos realizados por Oliveira et al. (2010) 

com a alocação de nutrientes na parte aérea da cana-planta apresentaram, em média, valores 
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de 179, 25, 325, 226 e 87 kg ha
-1

 de N, P, K, Ca e Mg, respectivamente, o que proporcionou a 

seguinte ordem decrescente de extração: K > Ca > N > Mg > P. Valores semelhantes foram 

encontrados por Franco et al. (2007), que encontraram acúmulo de nutrientes na parte aérea 

da variedade SP813250 na colheita de cana-planta apresentando a seguinte ordem 

decrescente: K > N > Ca > S > Mg > P. Já Coleti et al. (2006), estudando as variedades 

RB835486 e SP813250, encontraram para cana-planta, a seguinte ordem de extração de 

nutrientes: K > N > S > P > Mg > Ca, e na cana-soca: K > N > P > Mg > S > Ca. Orlando 

Filho et al. (1980) também havia realizado estes estudos em variedade mais antiga e menos 

produtiva, como a CB4176 a exigência dos macronutrientes não seguiu o mesmo padrão das 

variedades atualmente plantadas, obtendo-se na cana-planta e cana-soca a ordem de extração 

de: K > N > Ca > Mg > S > P . 

  Raij et al. (1996) apresenta as faixas de teores foliares adequados de nutrientes para a 

cana-de-açúcar: N (18-25 g Kg
-1

), P (1,5-3,0 g Kg
-1

), K (10-16 g Kg
-1

), Ca (2-8 g Kg
-1

), Mg 

(1-3 g Kg
-1

), S (1,5-3,0 g Kg
-1

), B (10-30 mg Kg
-1

), Cu (6-15 mg Kg
-1

), Fe (40-250 mg Kg
-1

), 

Mn (25-250 mg Kg
-1

), Mo (0,05-0,2 mg Kg
-1

) e o Zn (10-50 mg Kg
-1

).  

  Já Malavolta (1981) apresenta os níveis críticos para a cana-de-açúcar: N (16 g Kg
-1

), 

P (1,2 g Kg
-1

), K (12 g Kg
-1

), Ca (4 g Kg
-1

), Mg (2 g Kg
-1

), S (2 g Kg
-1

), B (10 mg Kg
-1

), Cu 

(6 mg Kg
-1

), Fe (100 mg Kg
-1

), Mn (50 mg Kg
-1

) e o Zn (10 mg Kg
-1

). 

  Estudos realizados demostram que quando a cana-de-açúcar produz 100 t de 

colmos/ha no primeiro ciclo, acumulam 150 até 200 kg de N/ha, na soca este valor é de 

aproximadamente 100 a 180 kg N/ha. Após a colheita muito pouco deste nitrogênio fica no 

campo, apenas o N da palha, e o nitrogênio dos colmos é levado para a Usina. O nitrogênio 

adicionado para a cana-planta na forma de fertilizante raramente ultrapassa 40 kg de 

nitrogênio/ha, e na soca não mais de 80 a 100 kg de nitrogênio/ha. Se nada deste fertilizante 

nitrogenado fosse perdido por lixiviação ou volatilização, ainda assim a cultura retira do 

campo mais nitrogênio do que é adicionado (ORLANDO FILHO et al., 1980; SAMPAIO; 

SALCEDO; BETTAMY, 1984). 

  Segundo Oliveira et al. (2010) pesquisas de identificação do potencial de extração e 

exportação de nutrientes em novas variedades são poucas e sem fundamentos sólidos para 

aceitação na esfera cientifica. Os resultados que ainda são utilizados referem-se às variedades 

Co 419 e CB 41-76, que não são mais cultivadas (ORLANDO FILHO et al., 1980; SOBRAL; 

WEBER, 1983), isto porque os estudos estão sendo conduzidos em condições de sequeiro, 

que não demonstraram o máximo potencial produtivo e de extração de nutrientes pelas 

variedades, devido à limitação das condições edafoclimáticas de cada ambiente de produção. 
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Nessas condições de cultivo, resultados de pesquisa em diferentes variedades e classes de solo 

revelaram que a exigência nutricional para produção de uma tonelada de colmo por hectare 

(TCH) variou de 0,92 a 1,80 kg de N (ORLANDO FILHO et al., 1980; COLETI et al., 2006; 

TASSO JUNIOR et al., 2007; FRANCO et al., 2008). 

  Em estudo realizado pelo mesmo autor Oliveira et al. (2010) analisando a extração, 

exportação, produção e a produção versus extração de nutriente em função de 11 variedades 

conforme a Tabela 1, constatou-se que a maior extração foi da variedade RB92579, com 

menores extrações das variedades RB872552, RB813804 e com extrações intermediárias, no 

restante das variedades: RB867515, SP81-3250, SP78-4764, RB863129, RB943365, 

RB763710, RB72454 e SP79- 1011 que acumularam na parte aérea valor médio de extração 

de 179 kg ha
-1

 de N. Avaliando as relações entre extrações de nutrientes e produção, 

constatou-se que RB867515 e SP784764 foram as variedades que exigiram mais nitrogênio, e 

que as menores exigências nutricionais de N foram obtidas nas variedades RB872552 e 

RB813804 que representou cerca de 2,4 vezes menos do que exigiu a RB867515. Já para o N 

exportado para o colmo constatou-se nas variedades RB72454 e RB872552 que as 

quantidades exportadas foram apenas 18 e 19 %, respectivamente, do N acumulado na parte 

aérea da planta. Entretanto, nas variedades SP81-3250 e RB92579 as exportações 

corresponderam a 70 e 64 %, respectivamente, de todo o N extraído pela cultura. Quanto às 

demais variedades, RB867515, SP78-4764, RB763710, RB943365, SP79-1011, RB863129 

exportaram quantidades diferentes entre si de 80 a 135 kg ha
-1

 de N, encontrando valor médio 

de exportação de 92 kg ha
-1

 de N nas 11 variedades avaliadas. A relação entre quantidade 

exportada e extraída de N pelas variedades mostrou variação percentual de 18 a 70 %. 

Variações nas exportações entre 16 e 60 % de todo o N acumulado na parte aérea também 

foram encontradas na literatura por (COALE et al., 1993; WOOD; MUCHOW; 

ROBERTSON, 1996; KORNDORFFER et al., 1997; GAVA et al., 2001; RAKKIYAPPAN et 

al., 2007). 

  Oliveira et al. (2002), avaliando extração de N nas variedades RB867515 e RB72454 

sob irrigação de salvação, constataram acúmulos na parte aérea de 271 e 198 kg ha
-1

 de N, 

respectivamente. Por outro lado, quando não irrigadas, as variedades RB867515 (SILVA et 

al., 2007) e RB72454 (BARBOSA et al., 2002) apresentaram extrações de 149 e 134 kg ha
-1

 

de N, respectivamente. Também em manejo de sequeiro, as variedades SP81- 3250 (COLETI 

et al., 2006; FRANCO et al., 2008) e RB92579 (SILVA et al., 2007) apresentaram extrações 

de 185 e 148 kg ha
-1

 de N, respectivamente. 
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  Na cana-soca da cultivar SP801842 Prado, Fernandes e Natale (2002), observaram 

valores de exportação de nutrientes da ordem de 87 kg ha
-1

de N, produzindo em torno de 70 t 

ha
-1 

de colmos. Coleti et al. (2002) observaram exportação nos colmos, para cana-planta e 

cana-soca respectivamente, de 146 e 84 kg ha
-1

 de N. 

 

Tabela 1. Extração, exportação, produção de colmos por hectare (TCH) e extração de 

nitrogênio necessária para produzir 100 toneladas de colmo. 

Variedades Extração de N 

em kg ha
-1

 

Exportação de N 

em kg ha
-1

, % 

TCH em t ha
-1

 Extração de N 

em kg/t colmos 

SP79-1011 142 85 60 155 0,92 

RB13804 94 36 38 177 0,53 

RB863129 196 80 41 181 1,08 

RB872552 96 18 19 176 0,55 

RB943365 177 85 48 193 0,92 

RB72454 153 27 18 192 0,80 

RB763710 170 90 53 212 0,80 

SP78-4764 201 122 61 179 1,12 

SP81-3250 241 168 70 232 1,04 

RB867515 237 135 57 186 1,27 

RB92579 260 167 64 256 1,02 

Fonte: Oliveira et al. (2010). 

 

  Um subproduto da indústria alimentícia vem sendo utilizado como fonte alternativa de 

baixo custo de nitrogênio e enxofre, o Ajifer (2% N até 7,5% N e 4% S), o qual pode ser 

utilizado como fonte de nitrogênio em cana-soca, aplicando isoladamente ou misturado, 

enriquecido com cloreto de potássio (VITTI et al., 2005 e DEMATTÊ, 2009), vêm de maneira 

crescente, revelando-se como um insumo alternativo, na adição de matéria orgânica, bem 

como na fertilização das culturas.  

  O Ajifer é caracterizado como resíduo líquido resultante do processo de fermentação 

glutâmica (COSTA, VITTI, CANTARELLA, 2003) ao qual são adicionados os nutrientes P, 

K, Mg, Mn e Fe pelos sais KH2PO4, MgSO4, MnSO4 e FeSO4 além da substância proteica 

mameno, proveniente da hidrólise do farelo de soja, para servir de substrato aos 

microrganismos aeróbicos específicos, provenientes de cultura pura, que promove a 
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fermentação. O pH ótimo do substrato é conseguido pela adição de amônia (NH3) ao meio, de 

forma a tamponar o sistema visando à eficiência da fermentação.  

  Essa fermentação ocorre com o xarope de cana de açúcar para a fabricação de L-Lisina 

e L-Treonina, que são aminoácidos utilizados como suplementos de alimentos para avicultura 

e suinocultura. Esse fertilizante vem sendo largamente utilizado por ser uma fonte rica em 

nitrogênio, matéria orgânica, potássio e enxofre. Esse produto é registrado no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como fertilizante organomineral fluido. 

  Campos, Alves e Kamimura (2005) ao realizar um experimento em uma propriedade 

de Brejo Alegre, SP, cujo objetivo foi avaliar a influência do Ajifer L-40 quando usado como 

condicionador nas propriedades físicas de um latossolo, verificaram que a aplicação do 

produto influenciou as propriedades físicas do solo melhorando as características de 

porosidade (macro e micro poros) e aumentando a CTC. 

  Schiavoni et al. (2011) avaliando a influência de dosagens de Ajifer nos atributos 

químicos e físicos dos solos e no aumento de produção e na qualidade de forragem 

(Brachiaria brizantha) no noroeste paulista encontrou que não houve diferença nos atributos 

químicos, mas influenciou positivamente a densidade do solo, dentre as propriedades físicas 

do solo, na dose recomendada (60 kg de N ha
-1

), influenciou a produção de massa seca, e com 

25 % a mais que a dose recomendada, influenciou a produção de massa seca e também, a 

proteína bruta. 

  Costa, Vitti, Cantarella (2003), testando perdas de N-NH3 por volatilização e aumento 

de produtividade em cana-soca, encontraram as menores perdas para o resíduo líquido Ajifer 

com 9% de perdas, os autores concluíram que isso ocorreu provavelmente, ao pH baixo da 

fonte aplicada e ao fato de menos da metade do N contido no resíduo estar na forma amídica. 

No tratamento com Ajifer também encontraram as melhores respostas para produção de 

colmo. 

  Casoti (2008) ao trabalhar com adubação nitrogenada com doses de 0 a 160 kg ha
-1

de 

N em cana-de-açúcar variedade RB867515 em soca de terceiro ano, encontrou resposta 

significativa para produção para doses de Ajifer superiores a 120 kg ha
-1

, estes resultados 

evidenciam a importância da utilização do nutriente na adubação para potencializar a 

produção de forrageiras e de cana-de-açúcar, corroborando para os resultados observados por 

Heinrichs e Soares Filho (2006) em pastagem. 
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2.3 Fixação biológica de Nitrogênio (FBN) 

 

  Cerca de 80% do ar é constituído de N2 e apesar da sua grande disponibilidade, as 

plantas não conseguem utiliza-lo, o problema básico para a fixação do nitrogênio é a presença 

da tripla ligação N-N, o que torna este gás extremamente estável a temperatura ambiente. 

Apenas uma porção dos organismos do grupo dos procariotos consegue converter ou reduzir 

enzimáticamente o nitrogênio da atmosfera em amônia, para serem utilizados em seu 

desenvolvimento, estes organismos são denominados diazotróficos. O mecanismo responsável 

pela incorporação de N2 à biomassa é chamado de fixação biológica de nitrogênio (FBN). 

(SPRENT; SPRENT, 1990; EVANS; BURRIS, 1992; REIS et al., 2006). 

  Portanto, a FBN é o processo pelo qual a maior parte do nitrogênio atmosférico é 

incorporada à matéria viva, este processo constitui a principal via de incorporação de 

nitrogênio ao ecossistema, que constantemente é reciclado para a atmosfera principalmente 

pela ação de organismos decompositores de matéria orgânica do solo. Dessa forma, a ação 

dos organismos fixadores de nitrogênio e desnitrificadores garante um reservatório 

inesgotável de nitrogênio da atmosfera. Além de garantir um ecossistema em equilíbrio, a 

redução na aplicação de compostos nitrogenados com doses elevadas, pode contaminar a água 

e os vegetais consumidos pelo homem, possibilitando o desenvolvimento de uma agricultura 

menos agressiva ao ambiente. Estima-se que a contribuição de nitrogênio fixado 

biologicamente seja de 139 a 170 milhões de toneladas de N ano
-1

, enquanto que a fixação 

química contribui com apenas 49 milhões de toneladas de N ano
-1

, menos da metade da 

fixação biológica (PEOPLES; CRASWELL, 1992), de modo que a substituição de 

fertilizantes minerais pela inoculação com bactérias que fazem FBN do gênero 

Bradyrhizobium sp., nos campos de soja, representou uma economia de cerca de U$ 3,3 

bilhões para agricultura brasileira em 2006 (MOREIRA, 2008), principalmente em solos 

tropicais onde as perdas são mais elevadas. 

  Em plantas não leguminosas a fixação biológica do N ocorre pelas bactérias 

diazotróficas em raízes, colmos e folhas de cereais como o milho, trigo, arroz, gramíneas 

forrageiras e cana-de-açúcar, entre outras. As primeiras observações feitas foram através de 

Beijerinck em 1925 sob o nome de Spirillum lipoferum. Assim como está comprovado o 

benefício da FBN em leguminosas, espera-se encontrar provas destes mesmos benefícios para 

plantas não leguminosas na mesma intensidade (DOBBELAERE; VANDERLEYDEN; 

OKON, 2003). 
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  Dobereiner (1961) sugeriu que as altas produtividades alcançadas, com baixo uso de 

fertilizantes nitrogenados poderiam ser explicadas por contribuições da associação das plantas 

com organismos que fazem FBN.  Posteriormente muitas espécies destes organismos foram 

isolados da rizosfera de cana-de-açúcar e detectados dentro de tecidos vegetais (JAMES, 

2000; PERIN et al., 2006; THAWEENUT et al., 2011; FISCHER et al., 2012; CASTRO-

GONZALEZ et al., de 2012). Estudos de campo mostraram que as quantidades de N 

acumuladas na biomassa de cana eram muito superiores aos aplicados pela adubação 

nitrogenada, e que havia possível explicação para isso, seria a presença de bactérias que 

faziam FBN (LIMA; BODDEY; DOBEREINER, 1987; URQUIAGA; CRUZ; BODDEY, 

1992; BASANTA et al., 2003; FRANCO et al., 2011; URQUIAGA et al., 2012). No entanto, 

apesar destes resultados positivos no Brasil, estudos realizados em outros países, como 

Austrália (BIGGS et al., 2002) e África do Sul (HOEFSLOOT et al., 2005) com o balanço de 

N, não encontraram nenhuma evidência para contribuições de FBN nas variedades de cana 

testadas sob suas condições. 

  Dobereiner e Duque (1980) demostraram em suas pesquisas que em solos fertilizados 

com baixo ou nenhuma aplicação de N, as contribuições de FBN observadas poderiam 

fornecer de 30% a 70% a necessidade de N da cana-de-açúcar e 50% em outros cereais. James 

e Olivares (1997) encontraram bactérias fixadoras de N nos tecidos internos, vasos 

condutores, e espaços intercelulares das gramíneas estimulando os estudos com estes 

microrganismos em associação com gramíneas (URQUIAGA; CRUZ; BODDEY, 1992; 

OLIVEIRA et al., 2002). 

  A inoculação de Azospirillum spp. no solo pode aumentar significativamente a 

produção de cana-planta e cana-soca em aproximadamente 5 e 9 toneladas ha
-1

 

respectivamente, segundo (SHANKARIAH; HUNSIGI, 2001). Enquanto em casa de 

vegetação Muthukumarasamy et al. (1999) observaram aumento significativo no conteúdo de 

N nas folhas de cana. Oliveira et al. (2002, 2006) avaliaram as variedades SP701143 e 

SP813250, sob o efeito da inoculação de misturas bacterianas, verificaram que houve efeito 

da inoculação sobre a fixação biológica de nitrogênio, com incremento de 30% do nitrogênio 

acumulado quando inoculadas com a mistura de cinco bactérias diferentes, sugerindo que a 

combinação das espécies no inoculante é uma das estratégias para aumentar a produção da 

cultura, que tem demonstrado ser dependente do processo. Uma das variedades que melhor 

respondeu ao processo de FBN é a RB72454, que consegue bom desenvolvimento em 

condições de baixa fertilidade do solo (XAVIER, 2006). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0080
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0080
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0110
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0060
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0090
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0070
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  Demais experimentos estimaram que as variedades de cana-de-açúcar, possuem 

resposta bem diferente a contribuição da FBN, questionando quais bactérias são mais 

importantes na associação à fixação biológica do nitrogênio para a cana-de-açúcar. Embora 

Gluconacetobacter diazotrophicus tenha sido sugerida como forte candidata responsável pela 

FBN, ao analisar três estirpes de Gluconacetobacter diazotrophicus em cinco cultivares de 

cana micropropagada sob diferentes níveis de adubação e estágios de crescimento das plantas, 

Munõz-Rojas e Caballero-Mellado (2003), demostraram que a população bacteriana caiu 

drasticamente em relação à idade da planta, ao nível de adubação nitrogenada, a estirpe 

inoculada e a variedade testada, sendo que a estirpe denominada BR11281 persistiu por um 

período maior e em altos números do que a estirpe PAL 3 dentro das plantas de todas as 

variedades testadas. Também observaram que a G. diazotrophicus obteve melhor resposta 

quando ambas, estirpe e variedade foram combinadas, estirpe BR11281 e a variedade MEX 

57473. 

  Embora o efeito positivo do crescimento da cana aparentemente ocorreu por 

mecanismos outros do que a FBN, os resultados mostram a importância da variedade para a 

persistência da interação planta-bactéria e poderia explicar as diferentes taxas da FBN 

estimada entre as cultivares de cana. Li e Macrae (1992) encontraram altas populações de 

Gluconactobacter diazotrophicus em campos comerciais de cana, enquanto outros trabalhos 

mostraram que elevada fertilização nitrogenada reduziu a população de bactérias fixadoras de 

nitrogênio (FUENTES-RAMIREZ et al., 1993; PERIN; BALDANI; REIS, 2004; 

MEDEIROS; POLIDORO, 2006). Outros estudos apontaram para a importância das 

condições ambientais favoráveis (disponibilidade de água, solo e clima) para os melhores 

efeitos da FBN (POLIDORO et al., 2001; BODDEY et al., 2003). Ao inocular Herbaspirillum 

em condições controladas junto com substâncias húmicas em mini-toletes da variedade 

RB72454 de cana-de-açúcar tratados termicamente, encontraram efeito da inoculação, 

combinada ou não com substâncias húmicas, sobre o aumento populacional da bactéria 

inoculada, assim como na promoção do crescimento radicular induzido por ambos, sugerindo 

novos modelos de utilização das bactérias diazotróficas em plantas (MARQUES et al., 2008).  

 

2.4 Bactérias Diazotróficas 

 

  As primeiras bactérias diazotróficas a serem reconhecidas, foram as de vida livre, 

capazes de sobreviver no solo e também colonizarem plantas desde que o ambiente seja 

favorável à proliferação celular. É o caso da Beijerinkia fluminensis e Beijerinkia indica, com 
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alto potencial em se associar com gramíneas, foram isoladas da rizosfera de plantas de cana-

de-açúcar crescidas em solos tropicais (DÖBEREINER; RUSCHEL, 1958; DÖBEREINER, 

1959). Estas bactérias colonizam preferencialmente áreas da planta próximas a rizosfera, em 

que os exudados principalmente açúcares, estão envolvidos nesta associação (DÖBEREINER, 

ALVAHYDO, 1959). 

  A cana-de-açúcar é capaz de se associar com uma grande diversidade de bactérias 

fixadoras de nitrogênio (BFN) endofíticas. A descoberta destas bactérias colonizando plantas 

de cana-de-açúcar em populações elevadas como Gluconacetobacter diazotrophicus (REIS; 

OLIVARES; DOBEREINER, 1994), Herbaspirillum seropedicae e H. rubrisubalbicans 

(OLIVARES et al., 1996) espécies do gênero Azospirillum e novas espécies do gênero 

Burkholderia (REIS et al., 2004; PERIN et al., 2006) apresentando diferentes características 

ecológicas e fisiológicas, colonizando raízes, colmos e folhas, mostra a grande diversidade e 

dificuldade de entendimento da associação que existem entre a planta (variedade), bactérias e 

o ambiente. 

  Nas últimas décadas, estudos com BFD têm-se intensificado graças às suas 

potencialidades como agente de promoção de crescimento e proteção de plantas. No Brasil, 

dentre outros, merecem destaque os estudos que envolvem interações endofíticas entre plantas 

da família Poaceae [cana-de-açúcar (Saccharum hyb.); arroz (Oriza sativa); milho (Zea 

mays); sorgo (Sorghum bicolor); capim-elefante (Pennisetum purpureum)] e bactérias 

fixadoras de N do gênero Gluconacetobacter, Herbaspirillum, Azospirillum e Burkholderia 

(DÖBEREINER, 1992a,b). Além de fixar nitrogênio, estas bactérias produzem hormônios de 

crescimento como auxina e giberelina segundo Fuentes-Ramirez et al. (1993) e Madhaiyan et 

al. (2006). A população nativa ou inoculada de G. diazotrophicus presente em plantas de 

cana-de-açúcar, diminui drasticamente com o avançar da idade da planta (Perin, 2003) e foi 

relatado também que a aplicação de nitrogênio afetou severamente G. diazotrophicus, 

provocando redução do número populacional em variedades de cana-de-açúcar cultivadas na 

Índia (Muthukumarasamy, 1999).  

  Foram estudadas sete espécies de Azospirillum que crescem na rizosfera de gramíneas 

(KENNEDY; TCHAN, 1992), estas bactérias diazotróficas são capazes de penetrar nas raízes 

e crescer endofiticamente nos espaços intercelulares (SUMNER, 1990). A. brasilense e A. 

lipoferum são encontradas frequentemente colonizando a maioria das plantas de regiões 

tropicais e temperadas. As espécies A. brasilense, A. lipoferum A. amazonense têm sido 

isoladas em milho, arroz, cana-de-açúcar, sorgo, palmeiras e fruteiras (REIS, 2006). Em cana-
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de-açúcar, a A. brasilense e o A. lipoferum são encontradas em raízes, colmos e folhas 

enquanto A. amazonense é encontrada em raízes e colmos (REIS et al., 2000). 

 Estudos com Herbaspirillum demonstraram que cerca de onze espécies deste gênero 

se comportam como diazotróficas endofíticas. Entretanto a primeira espécie descrita foi 

Herbaspirillum seropedicae (BALDANI et al., 1986) isolada da rizosfera, rizoplano de raízes, 

folhas e colmos de cana-de-açúcar cultivada no Brasil e na Austrália (BODDEY et al., 1998), 

também foram encontradas em raízes de arroz, milho, sorgo no Brasil (BALDANI, 1996). Em 

capim elefante (REIS et al., 2000) , arroz inundado (RODRIGUES, 2003; BRASIL, 2005). 

Herbaspirillum rubrisubalbicans tem sido encontrada em associação com cana-de-açúcar e 

raízes de Digitaria insularis crescida no interior dos canaviais (GILLIS et al., 1991; 

BALDANI et al., 1996; OLIVARES et al., 1996). Em frutíferas como abacaxizeiros e 

bananeiras (CRUZ et al., 2001). Herbaspirillum frisingense foi isolada de amostras de tecido 

de raízes e colmos de diversos genótipos de capim elefante (Pennisetum purpureum Schum.) 

coletados no Brasil, e das gramíneas Spartina pectinata, Miscanthus sinensis e M. 

sacchariflorus, coletadas na Alemanha (KIRCHHOF et al., 2001), Herbaspirillum lusitanum 

foi isolada de nódulos de raízes de feijão coletados em Portugal (VALVERDE et al., 2003). 

  Bactérias diazotróficas endofíticas do gênero Gluconacetobacter foram isoladas de 

raízes, colmos e folhas de cana-de-açúcar cultivada no Brasil (CAVALCANTE; 

DÖBEREINER, 1988), Pennisetum purpureum (PAULA; REIS; DOBEREINER, 1991) e 

também de variedades de cana-de-açúcar de países como Austrália (LI, MACRAE, 1991), 

Cuba (FUENTES-RAMIREZ et al., 1993), Argentina (DONG et al., 1994), e México 

(BELLONE et al., 1997). Esta bactéria ocorre em números elevados no interior do colmo da 

cana-de-açúcar, possibilita a fixação de nitrogênio, mesmo na presença de nitrato absorvido 

do solo, já que não possui a redutase do nitrato. Foi encontrada em raízes, colmos, palhiço, 

solo da rizosfera e seiva do xilema de cana-de-açúcar, é a bactéria diazotrófica mais estudada 

para esta cultura (REIS, 1991; PERIN, 2003). 

  Bactérias diazotróficas endofíticas do gênero Burkholderia, são encontradas em 

associação com plantas da família das leguminosas, participando na formação de nódulos. 

Entretanto existem diferenças entre as bactérias que nodulam plantas leguminosas, daquelas 

que se associação às gramíneas (VANDAMME et al., 2002).  

  De amostras de cana-de-açúcar brasileiras e australianas foram obtidos vários isolados 

das espécies B. tropica, B. kururiensis e B. caribensis (BODDEY, 2002), B. unamae foi 

isolada de cana-de-açúcar, café e milho de diferentes localidades do México (CABALLERO-

MELLADO et al., 2004), B. tropica isolada de plantas de cana-de-açúcar no Brasil e África 
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do Sul, solo nos EUA e milho (REIS et al., 2004) e B. silvatlantica sp., isolada de folhas de 

cana-de-açúcar e rizosfera de milho no Brasil (PERIN et al., 2006).  

  As bactérias diazotróficas endofíticas apresentam afinidade pelo interior dos tecidos 

vegetais, o que lhes confere proteção contra altas taxas de oxigênio, inibindo a atividade da 

enzima nitrogenase, fornecendo fontes de carbono mais prontamente disponível em relação à 

competição existente no solo (OLIVARES et al., 1996). A descoberta destes microrganismos, 

colonizando em elevado número de raízes, colmos e folhas de cana-de-açúcar e outras 

gramíneas, mudaram por completo o conceito de associações rizosféricas. Esta descoberta 

permitiu explicar o grande potencial da contribuição dos diazotrofos para o suprimento de 

nitrogênio a cultura de cana-de-açúcar, desde que os demais nutrientes e água não sejam 

fatores limitantes (FRANCO; DÖBEREINER, 1994) especialmente molibdênio, que é cofator 

da enzima nitrogenase responsável pela fixação biológica do nitrogênio, sendo, portanto 

componente chave (BODDEY et al., 2001). 

  No Brasil, a produção de inoculante iniciou-se na década de 50 (Freire, 1968), sendo a 

turfa o veículo mais utilizado pela indústria para viabilizar a inoculação das bactérias ao solo. 

A turfa é frequentemente importada, já que o país não possui turfa de boa qualidade 

(BUCHER; REIS, 2008). Recentemente a inoculação de plantas de cana-de-açúcar com 

estirpes selecionadas de bactérias diazotróficas foi lançada pela Embrapa em 2008. O 

inoculante é constituído por uma mistura de cinco espécies de bactérias nativas, todas isoladas 

da própria cultura, e com potencial de possibilitar redução de doses de nitrogênio fertilizante 

normalmente aplicado no campo. 

  Oliveira et al. (2002) ao inocularem diferentes espécies de bactérias diazotróficas, 

isoladas e em mistura, em plantas micropropagadas de cana-de-açúcar, observaram um 

aumento significativo no acúmulo de massa fresca de colmos das plantas. Entretanto, a 

inoculação individualizada não promoveu um efeito de acúmulo de massa fresca de colmos 

quando comparado com o controle não inoculado. 

  Canuto et al. (2003) estudando a inoculação de varias estirpes de bactérias 

diazotróficas sobre a produção de fitomassa seca total de cana-de-açúcar oriundas de 

sementes do cruzamento de SP 701143 x Co421, verificaram que a inoculação das estirpes 

BR11509, BR11380 e BR11335 promoveu as maiores produções, ao redor de 54 kg ha
-1

 de 

fitomassa seca, sendo superior as plantas não inoculadas, porém inferior a produção de 

fitomassa seca das plantas adubadas. 

  Prado Jr. (2008) inoculando duas variedades de cana-de-açúcar com a espécie G. 

diazotrophicus (estirpe BR11281) em condições de campo, encontrou resultados positivos 
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principalmente para a variedade RB72454 inoculada com uma concentração ao redor de 107 

células mL
-1

. Neste caso a aplicação foi feita por pulverização no momento do corte no sulco 

de plantio e este modo de aplicar a bactéria favoreceu o crescimento da planta. 

  Em outro estudos realizados por Urquiaga et al. (1992) visando à seleção de 

variedades comerciais de cana-de-açúcar com potencial para fixação biológica de nitrogênio 

mostraram que a variedade RB72454 teve um acumulo total de 265 kg N ha
-1

 em relação às 

outras cultivares. Este estudo foi realizado sob condições controladas onde se potencializou o 

rendimento da cultura e com isso a demanda potencial de N pela planta, e ficou demonstrado 

que nesta cultura existe uma grande variação de comportamento quanto à eficiência para 

FBN. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Localização e caracterização da área experimental 

 

  O experimento foi realizado na fazenda Boa Vista, em área comercial da Usina Baldin 

no município de Pirassununga-SP, (com latitude de 21
o 

59
' 
S e longitude de 47

o 
26' W, 634 m 

de altitude), sendo a classificação Internacional de Koppen, como do tipo Cwa, denominado 

“tropical de altitude” (OLIVEIRA; PRADO, 1984), o solo é classificado como um Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico (EMBRAPA, 1999) de textura media arenosa, cultivado com a 

variedade de cana-de-açúcar RB-867515, em uma soqueira de terceiro ano manejada sem 

queima (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Área de soqueira de 3º corte da variedade RB 867515. 

 

 Antes da implantação do experimento foram coletadas amostras de solo nas camadas de 0-

20 e 20-40 cm para a determinação de características químicas e físicas do perfil, as quais estão 

apresentadas nas Tabela 2 e 3. A análise granulométrica (Tabela 4.), foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita em Gee e Bauder (1986). O experimento foi instalado em uma soca de cana 

de 3º corte que foi conduzido no período de 02/11/2011 a 20/07/2012. 

 As análises químicas e físicas do solo, químicas de folhas foram realizadas no laboratório 

de solo das Agrárias do Departamento de Zootecnia da FZEA/USP.   
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Tabela 2. Atributos químicos do solo, antes da instalação do experimento nas camadas de 0-

20 e 20-40 cm, para macronutrientes. 

Prof. pH MO  P S K Ca Mg H+Al CTC SB V m 

cm  CaCl2 g/dm
3 

Resina    

mg/dm
3 

     mmolc/dm
3 

   

                  

%   

0-20 5,5 20 11 15 1,2 26 13 27 67 40 60 0 

20-40 5,4 18 8 20 1,0 25 13 28 67 39 58 0 

Prof. – Profundidade em cm. 

pH- CaCl2  0,01 mol L
-1

 (Raij et al., 1987). 

M.O. – Matéria orgânica, método colorimétrico (Raij et al., 1987). 

P – Extração por resina trocadora de íons e determinação por calorimetria (Raij et al. 1987). 

S = Ca (H2PO4)2.H2O – Método de Turbidimetria (MALAVOLTA et al.,  1989). 

K – Extração por resina trocadora de íons e determinação por fotometria de chama (Raij et al., 1987). 

Ca e Mg – Extração por resina trocadora de íons e determinação por espectrometria de absorção atômica (Raij et 

al., 1987). 

H+Al – Determinação potenciométrica em solução tampão SMP (Raij et al., 1987).  

Al – KCl 1 N: Determinação por titulação   

 

Tabela 3. Atributos químicas do solo antes da instalação do experimento nas camadas de 0-

20 e 20-40 cm, para micronutrientes. 

Prof. 

cm  

B Cu Fe Mn Zn 

mg / dm
3
  

0-20 0,42 4,6 10 19,7 0,6 

20-40 0,45 4,2 10 22,2 0,8 

Prof. – Profundidade em cm. 

B = BaCl2.2H2O H2O quente 10 ml TFSA  (Raij et al., 1987). 

Cu, Fe, Mn, Zn – DTPA-TEA pH 7,3 (Raij et al., 1987).  

 

Tabela 4. Atributos físicos do solo da área experimental/Análise granulométrica. 

Prof. (cm) 
   Areia total            Silte           Argila total      Classe de textura 

% 

0-20                       70,5                  5,9               23,6                Média Arenosa 

20-40                      69,3                  5,9               24,8                Média Arenosa 
Prof. – Profundidade em cm. 
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 Também foi realizada durante a realização do experimento a quantificação das 

temperaturas médias e das precipitações pluviais semanais distribuídas de modo que proporcionou 

pequenos déficits hídricos em determinados períodos de crescimento da cultura, como podem ser 

vistos na Figura 02. Estes procedimentos foram adotados como medidas de resposta em ralação à 

inoculação das bactérias na soqueira da cana. 

 O canavial foi colhido com colheita mecanizada sem uso de fogo no dia 02/11/2011, a 

análise de solo foi feita no dia 08/11/2011, e os dados para o balanço hídrico foram coletados 

antes do inicio do experimento até o final do mesmo que foi do dia 01/10/2011 a 20/07/2012. 
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Figura 2. Balanço hídrico e temperatura média durante a condução do experimento no município de Pirassununga - SP.  

Legenda: ↓ 02/11/2011 – Colheita do canavial; ↓ 05/12/2011 – Aplicação do inoculante com disco de corte injetado no solo; ↓ 20/12/2012 – aplicação do Ajifer ; ↓ 

03/02/2012 – Aplicação do inoculante via foliar; ↓ 10 a 18/07/2012 – Colheita do canavial; Fonte: CIIAGRO e Estação Agrometeriológica da Prefeitura do Campus de 

Pirassununga FZEA/USP. 

 



33 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com os tratamentos dispostos em 

esquema de fatorial 3X4 (três formas de aplicação do inoculante, contendo coquetel de 

bactérias diazotróficas e quatro dosagens de N-fertilizante), com quatro repetições, o que 

resultou em 48 parcelas experimentais. Desta maneira totalizando 12 tratamentos dispostos 

conforme Quadros 1 e 2. No Quadro 3 pode-se observar o sorteio com a distribuição dos 

tratamentos em blocos. 

 

Quadro 1. Tratamentos do experimento. 

Tratamentos Inoculante Dose de N kg ha
-1

 Forma de aplicação 

1 Sem inoculante 0 Sem aplicação 

2 Com inoculante 0 Foliar 

3 Com inoculante 0 No solo com disco de corte 

4 Sem inoculante 60 Sem aplicação 

5 Com inoculante 60 Foliar 

6 Com inoculante 60 No solo com disco de corte 

7 Sem inoculante 90 Sem aplicação 

8 Com inoculante 90 Foliar 

9 Com inoculante 90 No solo com disco de corte 

10 Sem inoculante 120 Sem aplicação 

11 Com inoculante 120 Foliar 

12 Com inoculante 120 No solo com disco de corte 

 

 

Quadro 2. Forma de obtenção dos tratamentos. 

Forma do inoculante 
Dose de Nitrogênio em Kg/ha 

0 60 90 120 

Controle T1 T4 T7 T10 

Inoculante foliar T2 T5 T8 T11 

Inoculante no disco de 

corte T3 T6 T9 T12 
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Quadro 3. Disposição dos tratamentos no campo, após sorteio dentro de cada bloco. 

Bloco 01 Bloco 02 Bloco 03 Bloco 04 

T12 T7 T8 T2 

T9 T4 T1 T9 

T4 T6 T2 T8 

T3 T2 T10 T12 

T11 T11 T5 T4 

T6 T8 T3 T10 

T1 T5 T4 T5 

T2 T11 T7 T7 

T8 T3 T9 T1 

T10 T12 T12 T6 

T7 T9 T6 T3 

T5 T10 T11 T11 

 

 Por apresentar boa relação custo/benefício para as usinas de açúcar e álcool da região, 

o uso desse resíduo como fonte de nutrientes (Quadro 4) na cultura da cana-de-açúcar tem 

sido intensificado. Fonte Costa, Vitti e Cantarella (2003). 

Na Figura 3 observa-se as parcelas experimentais com as estacas de identificação dos 

tratamentos e a aplicação mecanizada do inoculante com disco de corte injetando o produto no 

solo. 

 

 

Figura 3. Identificação da parcela experimental (A); Aplicação do coquetel de bactérias injetado no solo (B). 

 

B A 
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Quadro 4. Caracterização química do Ajifer. 

Determinação  Resultado 

Índice pH 3,20 

Densidade 1,31 g mL
-1

 

Matéria orgânica total 315,35 g L
-1

 

Carbono total 131,10 g L
-1

 

Nitrogênio (N) 7,52 g L
-1

 

Fósforo (P2O5) 2,48 g L
-1

 

Potássio (K2O) 0,61 g L
-1

 

Cálcio (Ca) 0,33 g L
-1

 

Magnésio (Mg) 0,69 g L
-1

 

Enxofre (S) 47,27 g L
-1

 

Cobre (Cu) 2,0 mg kg
-1

 

Manganês (Mn) 19,0 mg kg
-1

 

Zinco (Zn) 3,00 mg kg
-1

 

Ferro (Fe) 122,0 mg kg
-1

 

Legenda: Análises realizadas no Laboratório de Adubos e Resíduos da ESALQ/USP. pH – Cloreto de cálcio; 

Matéria orgânica total – combustão; Nitrogênio amídico e amoniacal – Kjeldahl; Fósforo total – Colorimetria; 

Potássio - Fotometria de chama; Cálcio e Magnésio - Absorção atômica; Enxofre – Gravimetria; Cobre, 

Manganês, Zinco e Ferro - Absorção atômica. 

 

3.3 Instalação e condução do experimento 

 

Foi utilizado um coquetel de cinco estirpes: BR11335 (Herbaspirillum seropedicae), 

BR11504T (Herbaspirillum rubrisubalbicans), BR11281T (Gluconacetobacter 

diazotrophicus), BR11366T (Burkholderia tropica) e BR11145 (Azospirillum amazonense). 

Todas as bactérias do inoculante foram cultivadas em meio líquido seguindo a metodologia 

descrita por Oliveira et al. (2002). 

A dose de 0,1 l/ha é correspondente a cada uma das bactérias, resultando no volume 

total de 0,5 l/ ha (mistura das 5 espécies), que foram misturadas a 100 litros de água limpa, 

obtendo-se uma solução para aplicação injetada. O inoculante deve ser mantido em local 

fresco, longe do sol e de temperaturas superiores a 30ºC (Figura 4).  
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Figura 4. Amostra das 5 estirpes de bactérias diazotróficas que formaram o coquetel que será aplicado 

incorporado ao solo via disco de corte (A,B,C,D,E). Preparação do coquetel com as estirpes de bactérias 

diazotróficas em 100 litros de calda (F). 

 

As formulações individuais das bactérias devem ser misturadas em quantidades iguais 

e homogeneizadas antes de serem colocadas no tanque do pulverizador, não devem ser 

misturados defensivos ou fertilizantes na mesma solução de aplicação de bactérias, e o pH da 

calda deve ser corrigido para o valor entre 4,5 e 5,0 (Figura 4). 

O inoculante foi aplicado em duas épocas diferentes, para os tratamentos com 

aplicação injetada na linha da soqueira, sendo realizados 33 dias após a colheita aplicado no 

F E 

D C 

B A 
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dia 05/12/2011, já para a aplicação do inoculante via foliar, foi realizada 60 dias após a 

aplicação do inoculante injetada na linha, no dia 03/02/2012. 

O inoculante via foliar foi aplicado com pulverizador de pesquisa costal com vazão 

constante, na dosagem recomendada, com volume de solução de 100 L ha
-1

 adaptado para a 

parcela de 75 m
2
, aplicado no final da tarde, para evitar temperaturas elevadas que possam 

prejudicar a inoculação das bactérias conforme mostrado na figura 5. 

 

 

 

O N-fertilizante foi aplicado via pulverização 50 dias após o início das brotações 

utilizando-se a fonte Ajifer  com 7,5% de N (Figura 6). A aplicação do Ajifer  foi realizada no 

dia 20/12/2011. 

Cada parcela experimental constitui-se de 5 linhas de cana-de-açúcar de 1,50 metros 

de espaçamento e 10 metros de comprimento, totalizando área de 75 m
2
. As avaliações foram 

realizadas nas três linhas centrais desconsiderando-se como área útil, uma linha em cada 

lateral da parcela, e 1,0 m em cada extremidade que foi considerada como bordadura, 

totalizando assim área útil de 36 m
2
, ou 24 m lineares de cana. 

A colheita das parcelas foi realizada entre os dias 10 a 18/07/2012 (Figura 7), cada 

parcela foi colhida manualmente. 

A B 

Figura 5. Aplicação do inoculante via foliar, com pulverizador de pesquisa costal (A e B). 
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Figura 6. Aplicação de N-fertilizante nas linhas da soqueira de cana-de-açúcar, (A) dosagem de 30 kg 

de N ha-1, (B) dosagem de 90 kg de N ha-1, (C, D) dosagem de 120 kg de N ha-1. 

 

 

Figura 7. Colheita das parcelas experimentais. 

A B 

C D 
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3.4 Avaliação do material vegetal 

 

  Nos estádios de máximo desenvolvimento, deve-se coletar a folha padrão para 

diagnostico dos teores de N. Para a cana, a folha diagnóstico é a primeira folha da haste ou 

barbela da bainha conhecida como folha TVD  (Top Visible Dewlap), ou folha +1 (Kuijper), a 

folha TVD é a terceira folha a partir do cartucho (DILLEWIJN, 1952). 

  O procedimento de coleta deve seguir os seguintes passos: coletar, aproximadamente, 

10 folhas ao acaso dentro de cada parcela experimental; dividir a folha em três partes, 

cortando a parte central em aproximadamente 30 centímetros; retirar a nervura central, 

destacando-a manualmente; identificar a amostra; no laboratório, as amostras serão lavadas 

com água deionizada para retirar as partículas do solo e de poeira e serão secas em estufa de 

circulação forçada de ar a 65ºC até massa constante, moídas e enviadas para análise. 

 

3.5 Método analítico 

 

  Posteriormente, esse material seco foi moído para a determinação dos teores de macro 

e micronutrientes na parte aérea, folha diagnóstica. 

  As determinações químicas dos nutrientes nos tecidos vegetais foram analisadas no 

Laboratório de Ciências Agrárias na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da 

Universidade de São Paulo, Campus de Pirassununga/SP, segundo métodos descritos por 

Bataglia et al. (1983). 

 As amostras foram digeridas por via úmida com ácido sulfúrico para a determinação 

de nitrogênio e com ácido nítrico e perclórico para determinação de fósforo, potássio, enxofre, 

magnésio, cálcio, ferro, cobre, manganês e zinco. (RAIJ et al.,1996; MALAVOLTA et al.,  

1989). 

 

3.6 Determinação da produtividade e qualidade tecnológica 

 

Para os parâmetros quantitativos, foram coletadas dentro de cada parcela 

experimental, 24 m (3 linhas de 8m lineares) de cana-de-açúcar, na qual foram cortadas e 

pesadas para obter os parâmetros de stand e produção de colmos respectivamente.  

Para os parâmetros qualitativos, a amostragem para análise tecnológica constou de 10 

toletes de cana contíguas da linha central de cada parcela experimental, conforme descrito por 
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Espironello et al. (1987). As amostras foram enviadas e analisadas no laboratório da usina 

Baldin, determinando-se: 

 Pol (%) via refratometria a 20 ºC e dosado pelo método de Schimitz sem 

diluição (Schneider, 1979); 

 Fibra (%) cana, segundo ATO nº 32/89 – IAA (1989); 

 Açúcares Totais Recuperáveis (ATR), segundo CONSECANA (1999). 

 

3.7 Forma de análise dos resultados 

 

  Os resultados foram analisados estatisticamente através da análise de variância e, nos 

casos em que o teste F foi significativo, foi realizada análise de regressão polinomial simples 

ou múltipla, para os efeitos de dose, uma vez que estas variáveis são quantitativas. Foi 

realizada correlação entre doses de nitrogênio e método de aplicação do inoculante. 

  Os resultados encontrados foram avaliados utilizando PROC MEANS do programa 

Statistical Analysis System versão 9.2 (SAS, 2010), sendo aplicado teste F da análise de 

variância (ANOVA), utilizando-se o Teste de Tukey como Procedimento para Comparações 

Múltiplas (PPMC), com P<0,10. 

  Avaliou-se numero de colmos por metro linear (Stand), produtividade, análise 

tecnológica (ATR, Pol e Fibra), teores minerais dos macronutrientes primários e secundários e 

teores minerais dos micronutrientes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Após a execução do teste F com p<0,10 para todas as variáveis testadas, constatou-se 

resposta positiva para produção de cana-de-açúcar em função do aumento da dose de 

nitrogênio, assim como para o uso do inoculante, mas não houve interação entre as duas 

variáveis, sendo assim, realizou-se o teste de Tukey para indicar o melhor tratamento quanto a 

forma de aplicação do inoculante, e utilizou-se uma regressão múltipla para indicar o 

comportamento da variável nitrogênio quanto a sua dosagem. Por não ter havido interação 

entre os dois fatores testados, as inferências serão feitas utilizando os resultados por 

agrupamentos de tratamentos. 
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4.1 Parâmetros quantitativos 

 

Na Tabela 5 estão apresentadas as médias obtidas dos dados experimentais para a 

produtividade e o número de colmos por metro linear da cultura de cana-de-açúcar, em 

resposta a aplicação do inoculante contendo as bactérias diazotróficas e das doses de 

nitrogênio. Por não ter havido interação entre os dois fatores testados, as inferências serão 

feitas utilizando os resultados da Tabela 6.  

 

Tabela 5. Produtividade e Stand. 

Tratamentos 

 

Variáveis respostas 

Produtividade (t ha
-1

) Stand (colmos m
-1

) 

T1 79,24 9,00 

T2 81,84 9,32 

T3 82,64 9,35 

T4 83,15 9,50 

T5 85,91 9,63 

T6 86,93 9,88 

T7 85,42 9,77 

T8 87,50 9,90 

T9 89,13 9,90 

T10 85,59 9,98 

T11 87,52 9,83 

T12 88,57 10,11 

Legenda: T1) Controle, T2) Inoculante com pulverização foliar com jato dirigido sobre a linha de cana-de-açúcar 

(aplicação foliar), T3) Inoculante com pulverização na linha de cana após o corte com disco de aplicação de 

inseticida (aplicação injetada), T4) 60 kg de N ha
-1

, T5) Inoculante aplicação foliar + 60 kg de N ha
-1

, T6) 

Inoculante aplicação injetada + 60 kg de N ha
-1

, T7) 90 kg de N ha
-1

, T8) Inoculante aplicação foliar + 90 kg de 

N ha
-1

, T9) Inoculante aplicação injetada + 90 kg de N ha
-1

, T10) 120 kg de N ha
-1

, T11) Inoculante aplicação 

foliar + 120 kg de N ha
-1

e T12) Inoculante aplicação injetada + 120 kg de N ha
-1

. Produtividade: produção 

estimada em toneladas de colmos por ha. Stand: quantidade de plantas por metro linear da cultura. 

 

Os resultados obtidos após análise estatística, presentes na Tabela 6, indicam que em 

relação à produtividade e stand, os tratamentos que continham o inoculante enterrado com 

disco de corte (T3, T6, T9 e T12), tiveram os melhores resultados com média de 86,8 t ha
-1

e 

9,81 plantas/m respectivamente, sendo estatisticamente diferente quando comparado aos 

tratamentos sem o uso do inoculante (T1, T4, T7 e T10) com média de 83,3 t ha
-1

 e 9,56 

plantas/m respectivamente, mas não diferiu estatisticamente dos tratamentos com uso do 
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inoculante foliar (T2, T5, T8 e T11) com média de 85,6 t ha
-1

 e 9,67 plantas/m 

respectivamente. 

 

Tabela 6. Resumo da análise de variância com P-valor ou nível descritível do teste e 

resultados estatísticos das variáveis respostas em relação à forma de aplicação do inoculante 

quanto aos valores quantitativos. 

Variáveis 

Respostas 

Resultados da Anova 

Bloco Forma (F) Dose (D) Interação F 

x D 

Contraste I Contraste 

II 

Produtividade 0.3771 0.0452 0.0012 1.0000 0.0188 0.4073 

Stand 0.0335 0.0669 <.0001 0.7209 0.0543 0.1780 

 Tratamentos 

Variáveis 

Respostas  

Sem 

Inoculação 

Inoculação 

Foliar 

Inoculação 

enterrada 

Média  Valor F 

(%) 

CV 

(%) 

DMS 

Produtividade 
1
  83,3 b 85,6 ab 86,8 a 85,28 0,045

**
 4,5 3,325 

Stand 
2
 9,5 b 9,6 ab 9,8 a 9,68 0,067

#
 3,0 0,221 

 Contrastes 

Variáveis  

Respostas 

Sem Inoculante Inoculante (Foliar + Enterrado) 

Produtividade 
1
  83,3b 86,2a 

Stand 
2
 9,5b 9,7a 

Legenda 1: Contraste I: sem inoculante vs inoculante (foliar + enterrado); Contraste II: inoculante foliar vs 

inoculante enterrado; 
1
: t ha

-1
; 

2
: colmos m-

1
. 

Legenda 2: Produtividade: produção estimada em toneladas de colmos por hectare. Stand: quantidade de plantas 

por metro linear. Médias contidas nas linhas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste F. # e ** 

nível de significância de 10 e 5% respectivamente de probabilidade. ns: não significativo.  

 

Em contrapartida, o uso de inoculante foliar não se diferiu estatisticamente dos 

tratamentos sem o uso de inoculante. Isso pode ser explicado devido ao déficit de chuvas 

durante e após a aplicação do inoculante foliar, com os maiores picos de temperatura, durante 

o ciclo da cultura acima de 25ºC, que podem ter prejudicado a colonização das bactérias 

diazotróficas. Desta forma, podemos concluir que o uso de inoculante obteve melhores 

respostas para a produtividade e stand para a cana-de-açúcar. 

As produtividades alcançadas foram consideradas boas em relação à idade de corte 

que foi de apenas 10 meses, seguindo cronogramas de corte da usina, alcançando 



44 

 

produtividades médias superiores a 80 t ha
-1

, dados também encontrados por Nunes Junior et 

al. (2005). Isto também pode ser explicado pelo balanço hídrico, que durante o experimento, 

obteve boas médias de pluviosidade durante todo o ano com precipitação acima de 1300 mm 

e temperatura media anual de 22ºC, com poucos déficits ao longo do ano. 

 Agrupando-se os tratamentos com inoculante e comparando-os com o controle, 

observou-se que houve diferença significativa, de forma a indicar resposta para a produção e 

aumento de stand para a cana-de-açúcar em função do uso do inoculante conforme Tabela 7. 

Estes resultados estão de acordo com Oliveira, Trivelin e Oliveira (2003) que 

estudando a inoculação de bactérias diazotróficas em duas variedades de cana-de-açúcar, 

RB867515 e RB72454 observaram aumento na produtividade devido a FBN. Coelho et al. 

(2003), também com aplicação enterrada do inoculante encontrou resposta à FBN, e ressaltou 

que esta resposta depende muito das variedades de cana-de-açúcar utilizada. 

Estes resultados são semelhantes aos publicados por Urquiaga et al. (2012), que 

encontraram respostas a FBN em cana-de-açúcar, com acumulo de mais de 100 kg de N ha
-

1
 sem adubação nitrogenada.  

Como houve resposta significativa para o fator níveis de nitrogênio, analisou-se a 

regressão polinomial, na qual se observou que as respostas das doses de nitrogênio se 

comportaram de acordo com um modelo de dispersão linear, ate a dose de 120 kg de N ha
-

1
 conforme Figura 8, assim quanto maior a dose de nitrogênio, maior são os valores de 

produtividade e o stand de cana-de-açúcar, como foi demonstrado na Tabela 5. 

 

 

Figura 8. Curvas da regressão dos parâmetros quantitativos, equação da curva e R
2
. 

 

Utilizando fonte de nitrogênio similar a este experimento, Costa, Vitti e Cantarella 

(2003) encontraram as melhores respostas para produção de colmo em cana-de-açúcar com o 

uso da fonte Ajifer .  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002114#bib0140
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As doses de nitrogênio utilizadas neste experimento vão de encontro com as doses que 

Raji et al. (1996), recomenda para o Estado de São Paulo para cana-soca, com valores de 60 a 

120 kg ha
-1

. Orlando Filho et al. (1999), em muitos experimentos de campo encontraram 

respostas lineares para adubação nitrogenada com doses de até 120 kg ha
-1

.  

Cantarella et al. (2007) encontraram as maiores produtividades para cana soca com as 

maiores doses de adubação nitrogenada, o mesmo ocorrendo com Vitti (2003), que obteve 

resposta linear na produtividade de colmo a adubação nitrogenada, assim como neste 

experimento, com doses de ate 175 kg ha
-1

 com média de produção de 80 t ha
-1 

de colmos, 

porem o estudo foi conduzido em solo arenoso, que requer doses mais elevadas de 

fertilizantes. As doses utilizadas atualmente, provavelmente subestimem o potencial de 

resposta econômica ao nitrogênio com matérias genéticos mais produtivos, com alta 

tecnologia e alta relação C:N proveniente dos restos culturais, principalmente da palha da 

cana. 
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4.2 Parâmetros qualitativos 

 

Na Tabela 7 estão apresentadas as médias obtidas dos dados experimentais para os 

parâmetros qualitativos (ATR, Pol e fibra) da cultura de cana-de-açúcar, em resposta a 

aplicação do inoculante contendo as bactérias diazotróficas e das doses de nitrogênio.  

 

Tabela 7. Parâmetros qualitativos ATR, Fibra e Pol. 

Tratamentos 

  

Variáveis respostas 

ATR  

(Kg t
-1

 cana) 

Fibra  

(%) 

POL  

(%) 

T1 118,8 9,82 13,14 

T2 119,6 9,75 13,2 

T3 120,5 9,87 13,24 

T4 121 9,72 13,37 

T5 121,2 9,69 13,39 

T6 122,2 9,84 13,41 

T7 121,7 9,97 13,41 

T8 122 9,98 13,55 

T9 121,8 10,22 13,58 

T10 120,4 9,76 13,51 

T11 122,3 10,07 13,77 

T12 122,7 10,05 13,89 

Legenda: T1) Controle, T2) Inoculante com pulverização foliar com jato dirigido sobre a linha de cana-de-açúcar 

(aplicação foliar), T3) Inoculante com pulverização na linha de cana após o corte com disco de aplicação de 

inseticida (aplicação injetada), T4) 60 kg de N ha
-1

, T5) Inoculante aplicação foliar + 60 kg de N ha
-1

, T6) 

Inoculante aplicação injetada + 60 kg de N ha
-1

, T7) 90 kg de N ha
-1

, T8) Inoculante aplicação foliar + 90 kg de 

N ha
-1

, T9) Inoculante aplicação injetada + 90 kg de N ha
-1

, T10) 120 kg de N ha
-1

, T11) Inoculante aplicação 

foliar + 120 kg de N ha
-1

e T12) Inoculante aplicação injetada + 120 kg de N ha
-1

. ATR: Açúcares Redutores 

Totais. Fibra: Porcentagem de fibra na cana, refletida na eficiência de extração da moenda. Pol: Teor em 

porcentagem de sacarose aparente na cana.  

 

Ao analisar as médias da Tabela 8, após análise estatística, pode-se observar que, os 

dados de todos os parâmetros qualitativos, ATR, fibra e Pol não se diferenciaram 

estatisticamente, em relação a presença ou não do inoculante, ou seja, não teve nenhuma 
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influência dentro das variáveis. Desta forma podemos concluir que o inoculante não interferiu 

em nenhum dos parâmetros qualitativos na cana-de-açúcar avaliados. 

Segundo Trivelin, Victoria e Rodrigues (1995), trabalhando em área comercial com a 

variedade SP701143 com cana de primeira soca, verificaram também que não houve resposta 

significativa para as análises qualitativas de Brix, A.R, fibra e pol em cana de 12 meses, 

mesmo encontrando resposta para FBN de 80 a 100 kg ha
-1

. 

 A média geral de ATR, fibra e Pol do experimento foram de 121,18, 9,89 e 13,45 

respectivamente, com coeficientes de variação de 4,67, 4,67 e 4,26% respectivamente. 

 

Tabela 8. Resumo da análise de variância com P-valor ou nível descritível do teste e 

resultados estatísticos das variáveis respostas em relação a forma de aplicação do inoculante 

quanto aos valores qualitativos. 

Variáveis 

Respostas 

Resultados da Anova 

Bloco Forma (F) Dose (D) Interação  

F x D 

Contraste I Contraste 

II 

ATR  0.3440 0.6005 0.3901 0.9840 0.4585 0.4964 

Fibra 0.3440 0.6005 0.3901 0.9840 0.4585 0.4964 

Pol 0.3742 0.6506 0.1739 0.9986 0.3705 0.8304 

 Tratamentos 

Variáveis 

Respostas  

Sem 

Inoculante  

Inoculação 

Foliar 

Inoculação 

enterrada 

Média  Valor F 

(%) 

CV 

(%) 

DMS 

ATR 
1
 120,4  121,2  121,8  121,19 0,333

ns
 2,07 2,172 

Fibra (%) 9,8  9,8  9,9  9,89 0,600
ns

 4,67 0,401 

Pol (%) 13,3  13,4  13,5  13,45 0,651
ns

 4,26 0,497 

Legenda 1 : Contraste I: sem inoculante vs inoculante (foliar + enterrado); Contraste II: inoculante foliar vs 

inoculante enterrado; 
1
:
 
Kg t

-1
 cana. 

Legenda 2: ATR: Açúcares Redutores Totais. Fibra: Porcentagem de fibra na cana, refletida na eficiência de 

extração da moenda. Pol: Teor de sacarose aparente na cana. Médias contidas nas linhas seguidas de mesma letra 

não diferem entre si pelo teste F. # e ** nível de significância de 10 e 5% respectivamente de probabilidade. ns: 

não significativo.  

 

 Como podem ser observados na Tabela 8, os parâmetros qualitativos também não 

demonstraram resposta estatística para as doses de nitrogênio, desta maneira estes resultados 

vão de encontro com alguns da literatura como o de Vitti (2003) que observou aumento dos 



48 

 

teores com o aumento da dosagem de N, mas constatou que não houve variação significativa 

entre os tratamentos nos teores de fibra e Pol.  

Já no trabalho de Vitti et al. (2007), ao analisarem os parâmetros qualitativos de cana-

de-açúcar, encontraram para Pol (t ha
-1

), que a diferença entre tratamentos foi decorrente 

apenas da variação significativa na produtividade de colmo por hectare, o que também 

aconteceu no presente estudo. Esses resultados confirmaram os obtidos por Azeredo et al. 

(1986), Orlando Filho et al. (1994), Korndörfer et al. (1997) e Trivelin et al. (2002), 

significando que a adubação nitrogenada não afetou a qualidade tecnológica dos colmos. Ao 

mesmo tempo, esses resultados contrariam os de Silveira e Crocomo (1990), que constataram 

decréscimo no teor de sacarose em plantas que se desenvolveram na presença de alta 

concentração de N.  

Um dos motivos da ausência desse efeito neste trabalho pode ser explicado, pelas 

baixas reservas e a mineralização de N no solo (VITTI, 2003). Outro fator seria a quantidades 

de resíduo orgânico, de alta relação C:N, que permanecem no solo após a colheita e que, 

provavelmente, causaram imobilização microbiológica do N aplicado e do solo, diminuindo a 

disponibilidade do nutriente às plantas (VITTI et al., 2007). 
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4.3 Análises químicas foliares dos macronutrientes. 

 

Com relação aos níveis de N, P, K, S, Ca, e Mg encontrados no tecido vegetal da cana-

de-açúcar após os tratamentos, estão colocados na Tabela 9.  

 

Tabela 9. Resultados obtidos dos macronutrientes foliares. 

Tratamentos 

  

Variáveis respostas (g Kg
-1

) 

N P K S Ca Mg 

T1 18,89 2,38 11,72 2,82 6,39 3,08 

T2 19,76 2,53 12,60 2,92 6,95 3,13 

T3 19,26 2,43 12,97 3,04 5,80 3,11 

T4 19,22 2,39 13,22 2,76 6,30 3,14 

T5 19,29 2,35 14,22 3,09 6,19 3,15 

T6 20,15 2,75 13,47 3,22 6,03 3,21 

T7 19,78 2,37 13,72 3,04 6,54 3,15 

T8 20,21 2,39 14,72 2,99 6,14 3,00 

T9 20,21 2,41 14,47 3,03 6,48 3,09 

T10 18,86 2,63 13,97 3,36 6,88 3,14 

T11 20,02 2,62 14,22 3,01 7,13 3,17 

T12 19,73 2,63 15,22 3,09 6,32 3,07 

Legenda: T1) Controle, T2) Inoculante com pulverização foliar com jato dirigido sobre a linha de cana-de-açúcar 

(aplicação foliar), T3) Inoculante com pulverização na linha de cana após o corte com disco de aplicação de 

inseticida (aplicação injetada), T4) 60 kg de N ha
-1

, T5) Inoculante aplicação foliar + 60 kg de N ha
-1

, T6) 

Inoculante aplicação injetada + 60 kg de N ha
-1

, T7) 90 kg de N ha
-1

, T8) Inoculante aplicação foliar + 90 kg de 

N ha
-1

, T9) Inoculante aplicação injetada + 90 kg de N ha
-1

, T10) 120 kg de N ha
-1

, T11) Inoculante aplicação 

foliar + 120 kg de N ha
-1

e T12) Inoculante aplicação injetada + 120 kg de N ha
-1

. N, P, K, S, Ca e Mg: Teores de 

nitrogênio, fosfore, potássio, enxofre, cálcio e magnésio respectivamente em g/kg de matéria seca.  

 

Nota-se que há uma grande variação entre as maiores e menores médias dos níveis de 

minerais em função dos tratamentos, mas analisando a Tabela 10 com estatística, observa-se 

que para as variáveis N, K e S, apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Os 

tratamentos com inoculante diferiram estatisticamente dos tratamentos sem inoculante, para 

as três variáveis. Isso também pode ser observado com as comparações entre os contrates 

destes três nutrientes. Já P, Ca e Mg, apesar das diferenças entre as médias, não apresentaram 

diferenças estatística significativas entre os tratamentos.  
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Tabela 10. Resumo da análise de variância com P-valor ou nível descritível do teste e 

resultados estatísticos dos macronutrientes em relação a forma de aplicação do inoculante. 

Variáveis 

respostas 

Resultados da Anova 

Bloco Forma (F) Dose (D) Interação  

F x D 

Contraste I Contraste II 

N 0.6361 0.0085 0.0406 0.3686 0.0022 0.9446 

P 0.0327 0.3005 0.0463 0.2686 0.2799 0.2647 

K <.0001 0.0061 <.0001 0.4374 0.0016 0.7382 

S 0.0218 0.0983 0.0062 0.1170 0.0490 0.3770 

Ca 0.2888 0.2102 0.2705 0.5663 0.5232 0.1005 

Mg 0.3530 0.9736 0.6512 0.8179 0.8424 0.9086 

  

Variáveis 

respostas 

Tratamentos  

Controle  

Inoculação 

Foliar 

Inoculação 

enterrada Média  

Valor F 

(%) CV (%) DMS 

N (g kg
-1

) 19,1b 19,8a 19,8a 19,61 0.008** 3,21 0.547 

P (g kg
-1

) 2,4 2,5 2,6 2,49 0,300
ns

 8,13 0.176 

K (g kg
-1

) 13,1b 13,9a 14a 13,71 0,006** 5,74 0,682 

S (g kg
-1

) 2,99 3,16 3,09 3,03 0,306
ns

 6,53 0,162 

Ca (g kg
-1

) 6,5 6,6 6,2 6,43 0,210
ns

 11,63 0,649 

Mg (g kg
-1

) 3,1 3,1 3,1 3,12 0,974
ns

 5,38 0,146 

 Contrastes 

Variáveis 

respostas Sem Inoculante Inoculante (Foliar + Enterrado)  

N (g kg
-1

) 19,1b 19,8a 

K (g kg
-1

) 13,1b 13,95a 

S (g kg
-1

) 2,99b 3,12a 

 

Legenda 1 : Contraste I: sem inoculante vs inoculante (foliar + enterrado); Contraste II: inoculante foliar vs 

inoculante enterrado. 

Legenda 2: N, P, K, S, Ca e Mg: Teores de nitrogênio, fosfore, potássio, enxofre, cálcio e magnésio 

respectivamente em g/kg de matéria seca. Médias contidas nas linhas seguidas de mesma letra não diferem entre 

si pelo teste F. # e ** nível de significância de 10 e 5% respectivamente de probabilidade. ns: não significativo.  

 

 Ao analisar os contrastes quanto à forma de aplicação do inoculante conforme Tabela 

10, pode se notar que tanto para o N, quanto para o K e S, tiveram resposta significativa do 

inoculante segundo o Teste F. Assim o uso do inoculante aumentou a assimilação destes 

nutrientes, sendo expressos nos teores foliares da planta. Não houve diferença significativa 

entre os modos de aplicação do inoculante.  
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 Casoti (2008) também encontrou interação significativa entre os tratamentos fonte de 

N e dose de N somente nos teores de enxofre, devido principalmente à composição do 

produto que apresenta enxofre na sua formulação, e que estavam disponíveis na dosagem 

recomendada para a cultura, assim como no presente trabalho. 

 Segundo Franco et al. (2007) avaliando os macronutrientes na parte aérea da cana-de-

açúcar, apenas o N e o S foram acumulados, significativamente, em maiores quantidades em 

função do aumento das doses de N aplicadas, tendo este acúmulo comportamento linear. Para 

os demais macronutrientes avaliados (K, P, Ca e Mg) não se obtendo resposta significativa de 

acúmulo na parte aérea da cultura em função das doses de N aplicadas. 

Para este estudo, os resultados referentes à dose de nitrogênio, as variáveis se 

comportaram de forma diferente em relação a cada macronutriente. Desta maneira, para as 

variáveis N, P, K e S que tiveram resposta significativa para as doses de nitrogênio foi 

realizada regressão múltipla, na qual se observou que as variáveis se comportaram de acordo 

com um modelo de dispersão linear, assim, quanto maior a dose de nitrogênio maior são os 

valores de N, P, K e S na cana-de-açúcar como pode ser observado na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Curva de regressão para os macronutrientes primários e secundários, com equação 

da curva e R
2
. 

 

Isto pode ser explicado devido à fonte de nitrogênio ser o Ajifer (7,5% de N e 6% de 

S), assim aumentando significativamente a quantidade destes minerais no solo, além do que o 
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K tem uma forte relação como o N, assim quanto maior a absorção de nitrogênio maior será a 

absorção do K, desde que este não esteja em deficiência no solo. 

Reforçando estes resultados, Batista (1977) observou o efeito sinérgico entre N e S em 

plantas de cana-de-açúcar (variedade NA56 79), que apresentou interação linear significativa, 

pois à medida que se aumentou a adubação nitrogenada ocorreu maior acúmulo de S nas 

plantas. O mesmo foi encontrado por Franco et al. (2007), que encontraram efeito sinérgico 

entre as doses de nitrogênio e o aumento de S e K nas plantas de cana-de-açúcar. 

Os teores foliares encontrados também ficaram dentro das faixas de teores foliares 

adequados de nutrientes para a cana-de-açúcar segundo Raij et al. (1996). 
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4.4 Análises químicas foliares dos micronutrientes. 

 

Com relação aos níveis dos micronutrientes B, Cu, Fe, Mn e Zn encontrados na cana-

de-açúcar após os tratamentos, com médias descritas na Tabela 11. Notou-se que houve uma 

grande variação entre as maiores e menores médias dos níveis de minerais em função dos 

tratamentos, mas analisando a Tabela 12 com estatística, observou-se que para todas as 

variáveis de micronutrientes não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos em 

relação à aplicação do inoculante, mas diferiram estatisticamente em relação às doses de N 

aplicados. 

  

Tabela 11. Resultados  obtidos dos micronutrientes foliares. 

Tratamentos 

  

Variáveis respostas (mg Kg
-1

) 

B Cu Fe Mn Zn 

T1 21,88 8,50 113,55 109,07 30,28 

T2 22,38 7,80 109,93 91,78 29,04 

T3 22,16 8,68 93,48 101,45 27,33 

T4 21,51 9,25 95,93 90,23 24,51 

T5 21,29 8,30 90,98 87,60 23,56 

T6 21,16 7,93 89,12 92,95 23,37 

T7 21,27 8,48 84,25 88,30 22,73 

T8 21,53 8,98 92,53 68,23 20,85 

T9 22,03 9,53 99,58 65,17 20,82 

T10 21,05 8,10 94,05 66,35 19,00 

T11 21,16 8,35 84,45 80,78 20,27 

T12 21,33 8,58 95,75 75,10 20,16 

Legenda: T1) Controle, T2) Inoculante com pulverização foliar com jato dirigido sobre a linha de cana-de-açúcar 

(aplicação foliar), T3) Inoculante com pulverização na linha de cana após o corte com disco de aplicação de 

inseticida (aplicação injetada), T4) 60 kg de N ha
-1

, T5) Inoculante aplicação foliar + 60 kg de N ha
-1

, T6) 

Inoculante aplicação injetada + 60 kg de N ha
-1

, T7) 90 kg de N ha
-1

, T8) Inoculante aplicação foliar + 90 kg de 

N ha
-1

, T9) Inoculante aplicação injetada + 90 kg de N ha
-1

, T10) 120 kg de N ha
-1

, T11) Inoculante aplicação 

foliar + 120 kg de N ha
-1

e T12) Inoculante aplicação injetada + 120 kg de N ha
-1

. B, Cu, Fe, Mn e Zn: Teores de 

boro, cobre, ferro, manganês e zinco respectivamente em mg/kg de matéria seca.  
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Tabela 12. Resumo da análise de variância com P-valor ou nível descritível do teste e 

resultados estatísticos dos micronutrientes em relação a forma de aplicação do inoculante. 

Variáveis 

respostas 

Resultados da Anova 

Bloco Forma (F) Dose (D) Interação  

F x D 

Contraste I Contraste II 

B 0.7015 0.7720 0.1025 0.9425 0.4996 0.8151 

Cu 0.4529 0.5193 0.1631 0.1139 0.7908 0.2687 

Fe 0.3333 0.5189 <.0001 0.1139 0.2556 0.9960 

Mn 0.5911 0.3201 <.0001 0.1677 0.1451 0.7188 

Zn 0.6511 0.2397 <.0001 0.4810 0.1267 0.4721 

  

Variáveis 

respostas 

Tratamentos  

Controle  

Inoculação 

Foliar 

Inoculação 

enterrada Média  

Valor F 

(%) CV (%) DMS 

B (mg kg
-1

) 21,4  21,6  21,7  21,56 0,772
ns

 4,59 0,859 

Cu (mg kg
-1

) 8,6  8,4  8,7  8,53 0,519
ns

 9,39 0,695 

Fe (mg kg
-1

) 96,9  94,5  94,5  95,3 0,519
ns

 7,31 6,046 

Mn (mg kg
-1

) 88,5  82,1  83,7  84,75 0,320
ns

 14,48 10,64 

Zn (mg kg
-1

) 24,1  23,4  22,9  23,49 0,240
ns

 8,46 1,725 

Legenda 1: Contraste I: sem inoculante vs inoculante (foliar + enterrado); Contraste II: inoculante foliar vs 

inoculante enterrado. 

Legenda 2: B, Cu, Fe, Mn, e Zn: Teores de boro, cobre, ferro, manganês, e zinco respectivamente em mg/kg de 

matéria seca. Médias contidas nas linhas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste F. # e ** nível 

de significância de 10 e 5% respectivamente de probabilidade. ns: não significativo.  

 

Para as doses de nitrogênio, as variáveis se comportaram de forma diferente em 

relação a cada micronutriente. Desta maneira, para as variáveis Fe, Mn e Zn que tiveram 

resposta significativa, foram realizadas regressão múltipla, na qual se observa que as variáveis 

se comportaram de acordo com um modelo de dispersão linear, assim, quanto maior a dose de 

nitrogênio menores são os teores de Fe, Mn e Zn na cana-de-açúcar como pode ser observado 

na Figura 10. 

Os teores de micronutrientes foliares encontrados também ficaram dentro das faixas de 

teores foliares adequados de nutrientes para a cana-de-açúcar segundo Raij et al. (1996). 
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Figura 20. Curva de regressão para os micronutrientes, com equação da curva e R
2
. 

 

 O fato de aumentar a dose de nitrogênio, diminuir os teores foliares de Fe, Mn e Zn, 

pode ser explicado devido provavelmente pelo efeito de diluição dos teores em função do 

aumento de produtividade de cana-de-açúcar. 

 Andrade et al. (1995) estudaram os efeitos da aplicação de B, Cu e Zn via solo na 

variedade SP701143, de modo geral, as aplicações destes micronutrientes não apresentaram 

nenhuma alteração significativa nos teores foliares de cana. 

 A disponibilidade desses elementos, principalmente cobre, zinco, manganês e ferro, 

sofre grande influencia do pH do solo, diminuindo consideravelmente com o aumento do pH 

do solo. Considerando-se que a maioria das usinas e produtores trabalha com valores de pH 

na faixa de 5,5 e 6,5 para a cana-de-açúcar, os teores disponíveis de micronutrientes nessas 

condições podem não suprir a demanda para altas produções da cultura (Malvolta, 1990). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados, pode-se concluir que: 

 Que na média da inoculação (foliar + enterrada) em soqueira da variedade 

RB867515, implicou em aumento dos teores foliares de N, K e S  com 

incremento em produção de colmos e stand; 

 A fonte nitrogenada Ajifer apresentou respostas lineares crescentes para a 

produção de colmos e stand, não refletindo significativamente nos teores de 

fibra, pol e ATR da matéria prima; 

 Doses crescentes de N implicou em redução nos teores foliares de Fe, Mn e Zn. 
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