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SALCEDO. I.H.': SAMPAIO. E.V.S.B.'

RESUMO

Foi Instalado en Goiana-PE, em solo Podzóiico
Vermelho Mare io latossóiico um experimento
COM três tratamentos, repetidos 4 vezes: 1) sem
nitrogênio, 2) 60 kg/ha de N no plantio e após
colheita de cana-planta e 3) 20 kg/ha de N no
plantio e após a colheita de cana-planta e 40
kg/ha de N, em cobertura 3 meses apôs cada uma
destas aplicações. Cada parce'a tinha 9
sulcos de 10 m de comprimento, distanciados de
1,25 * . Em cada parcela recebendo N foram
delimitadas três sub-parcelas, de 1,25 m por
1,25 m, enterrando-se fi lme plástico até" 80 cm
de profundidade. Duas sub-parcelas receberam,
na cana-planta, a adubação correspondente sob
forma de uréia com 10,21 átomos excesso de 15N
e na soca, uma não recebeu nenhuma adubação
nitrogenada e a outra foi adubada com uréia
comercial. A terceira sub-parceia fo i
adubada com ur i la comercial na cana-planta e
com uréia com 10,2% itomos excesso de 15N na
cana-soca. A cana planta foi colhida com 16
meses de Idade e a cana soca 12 meses apís.

Não houve diferenças s igni f icat ivas, entre
tratamentos, na produçSo de cana-soca (10" t /
ha) ou no N contido nas partes das plantas
(total • 200 kg/ha). Estes valores foram
Inferiores aos obtidos com cana-planta (130 t /
ha de cana e 250 kg/ha de N). As e f ic iendas
Je uti l ização de uréia pela cana-soca foram
42 e 46Í para aplicação parcelada e única,
respectivamente; valores estes semelhantes aos
obtidos para cana-pl?rta (44 e 391). Do N
aplicado na cana-planta, a cana-soca
fer t i l izada recuperou 4,7* e a não fe r t i l i zada
recuperou 6,6%.

INTRODUÇÃO

Anualmente sio aplicados na cultura da ca-
na-de-acikar no NE cerca de 150.000 t ie f e r t i H
zantes nitrogenados a um custo de dezenas de b1-

1 Dtpto de Energia Nuclear, Av. Prof. Luís Freire
s/n9. Cidade Universitária, 50.000-Recife, PE.,
Brasi l .

Ihões de cruzeiros. Entretanto, pouco se sabe s£
bre a eficiência de uti l ização desses fe r t i l i za i )
tes que depende de todo o complexo ciclo de N.
Na maior parte dos casos os efeitos da adubação
são medidos apenas em ternos de acréscimos na
produção de cana-de-açúcar e têm levado a resui^
tados conflitantes mas que, em gera l , são peque
nos ou nulos na cana-planta ' e significativos
na cana-soca1 '3. Não hâ uma explicação comprova
da para essa diferença que tem sido atribuída ã

menor eficiência do sistema radicular na cana-
4

soca, a menor quantidade de N mineral acumulada
no perf i l do solo no inTdo do ciclo da eana-so
ca ou ã menor mineralização do N orgânico do
solo durante o d c l o da cana-soca, comparados
com a cana-planta . Também conflitantes tem s i -
do os resultados obtidos com o parcelamento da
adubação . Sõ recentemente foi iniciada no Bra-
s i l uma pesquisa abrangente sobre o ciclo de N
na cana-de-açúcar, util izando-se metodologia
mais refinada, f e r t i l i zan te marcado com N. Os
resultados comprovaram a ausência de resposta
da cana-planta i fer t i l i zação nitrogenada*'6 ex
pi Içada pela pequena contribuição do f e r t i l i z a ^
te ao total de N absorvido pela cultura (menos
de 10%) e pela grande capacidade do solo de for
necer N através da mineralização de sua matéria
orgânica . Neste trabalho são apresentados os
resultados de eficiência de ut i l ização de uréia
na cana-soca, comparados com os da cana-planta,
dando seqüência I divulgação das pesquisas so-
bre a dinâmica de N na cultura canavieira de
Pernambuco.

ApSs a colheita da cana-planta, aos 16 me-
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ses de Idade, repetiu-se a aplicação de N, P e
K nas fonms e quantidades jã descritas e del i -
mitou-se U M terceira subparceia, de caracterís
ticas Idênticas às anteriores, que recebeu uré-
ia- N, na dose correspondente de N da parcela.
Das duas subparcelas delimitadas por ocasião do
plantio, U M recebeu nitrogênio como o resto da
parcela (não enriquecido com N) e a outra não
recebeu fertil ização nitrogenada, independente
do tratamento, de modo a medir-se na cana-soca
o efeito residual do N aplicado na cana-planta.
A variedade de cana utilizada no experimento
foi a Co 997.

Nas colheitas da cana-planta, aos 16 meses,
e da cana-soca, 12 meses após a primeira,os pe-
sos das folhas verdes e secas e dos colmos fo-
ram determinados colhendo-se todas as plantas áã
área ú t i l de cada parcela, separando-se as par-
tes, pesando-se e retirando-se de cada uma sub-
amostras para determinação do teor de unidade e
de N na matéria seca. As folhas secas no chão
também foram colhidas na área út i l de cada parce
I a , pesadas, subamostradas e analisadas. As piajn
tas das subparcelas com H foram colhidas em se
parado e amostras de cada parte, incluindo raí -
zes, foram retiradas para determinação da abun-
dância de 1 5 N.

As quantidades de N nas raízes e colmos
subterrâneos, foram determinadas cavando-se.nos
sulcos adicionais, trincheiras de 1 m por 1 m
de profundidade, passando-se todo o solo -por

2
peneira com malha de 0,25 cm e recolhendo-se
as raízes e colmos.Este material foi lavado em
água destilada, secado, pesado, moído e analisa-
do quanto aos teores de N. As determinações de
N foram feitas com autoanalisador apôs digestão
sulfúrica e as abundãncias de N por espectro-
metria de massa no CENA.IBP. Para cálculo das
quantidades de N provenientes dos ferti l izantes
em cada parte da planta (Q Nppf) us ou-se a for
mula: „,„,

9 . . . jHTOPT „ na,
Npnf a ' ' x un

SNf
onde
t Nppf * t de átomos de N em excesso na pa£

te da planta
X Nf * t de átomos de N em excesso no fer

t lUzante
QN * quantidade de H contida na parte da

planta
Os dados foram tratados estatisticamente através

de análise de variânda e as médias comparadas
pelo teste de Tukey,

MATERIAIS E MÉTODOS

UM experimento de campo fo i lançado em outu
bro de 1981 na Unidade Experimental de Itapire-
M , Goiana-PE, pertencente ã Empresa Pernambuca-
na de Pesquisa Agropecuária-IPA, em um solo Pod-
zôlico Vermelho Amarelo ãlico latossôlico textu
ra arenosa com as seguintes características: pH
em água (1:2,5) 5,2; aliarfnio, cálcio, magnisio
e potássio trocãveis: 0,3; 0,5; 0,1 e 0,05 me/
100 g de solo respectivamente; fósforo (extrator
de Carolina do Norte), 4,2 ug/g solo; C orgânico
0,71 e N total 0,061.

0 delineamento experimental foi de blocos
completos ao acaso com quatro repetiç6es e três
tratamentos: a) sem nitrogênio; b) 60 kg/ha de N
no plantio; e c) 20 kg/ha de N no plantio e 40
kg/ha de N, 3 meses após. 0 N foi aplicado como
uréia. Seis meses antes do Início do ensaio,
aplicou-se na área experimental dose equivalente
a 1 t/ha de calcário dolomítico, misturado com
os primeiros 15 cm de solo. Todas as parcelas
receberam 120 kg/ha de P20g (superfosfato sim-
ples, 18S P205) e 100 kg/ha de *20 (cloreto de
potássio, 672 KgO) no sulco de plantio. Cada
parcela tinha 9 sulcos com 10 m de comprimento e
1,25 m entre sulcos. Em algumas parcelas (3 repe
tições por tratamento) foram plantados sulcos
adicionais para coleta de raízes. A área ú t i l
constituiu-se dos 3 sulcos centrais com 8 m de
comprimento (1 m de bordadura em cada extremo).
No sulco central de cada parcela recebendo nitro
gênio foram delimitadas duas subparcelas de
1,25 x Í.25 m enterrando-se filmes plásticos de
0,2 m de espessura até U M profundidade de 80cm
para Impedir o movimento lateral do ferti l izante.
Nessas subparcelas colocou-se a dose correspon-
dente de N, utilizando-se uréia com 10,21 de
átomos excesso de N.

RESULTADOS E DISCUSS»)

As produções de cana e de matéria seca e as
quantidades de nitrogênio retidos nas plantas fo
ram multo semelhantes nos três tratamentos (Qua-
dro 1 ) . As produções de cana industrial caíram
de 130 t.ha* na cana-planta para 100 t/ha na
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QUADRO 1 - PRODÜÇXO DE MATÉRIA SECA E QUANTIDADE DE NITROGÊNIO EM CANA-DE-AÇÜCAR:

1) SEM FERTILIZAÇÃO NITROGENADA ( N Q ) ; 2) COM 20 KG/HA DE N APLICADOS

NO PLANTIO E APÔS A COLHEITA E 40 KG/HA DE N EM COBERTURA. 3 MESES

APÔS CADA UMA DESTAS APLICAÇÕES ( N j ) ; e 3) COM 60 KG/HA DE N NO PLAN-

TIO E APÔS A COLHEITA ( N 2 ) . (MÉDIAS DE 4 REPETIÇÕES).

Parte da Planta

Folhas verdes

Folhas secas

Colmos aéreos
Colmos subterrâneos

RaTzes

Folhas no chão

Total

Folhas verdes

Folhas secas

Colmos aéreos

Colnos subterrâneos

Raízes

Folhas no chão

Total

N0

4,1

2.7

40.5
3.6

1.7
13,5
66,1

34.5
10,4

109,4

9.7
10,0

71,1
245,1

cana-planta

Nl

4.1

2.7

41,3

• • •

14,4
. . .

38,6
10,5

112,2

• • *
• • •

84,1

• • •

N2
No

Matéria seca (t.ha*1)
4,9

2.4

43,8
3,6

2.2
13,7
70,6

5,9

14,4

32,8
6,5

2,6

0,0

62,2

Nitrogênio absorvido
40,0

9,7

116,6

9,3

12,4
72,3

260,3

48,4

50,8
84,5

14,3
11,8

0,0

209,8

cana-soca

Nl

5,2

13,7

33,8

. . .

0,0

. . .

(kg/ha"1)
43,2
48,4
80,7

• • •
• • >

0,0

. . .

N2

4,8

17,0

32,8
7,4

2,7

0,0

64,7

39,7

60,2
61,4

11,8
13,4
0,0

186,5

cena-soca. C comum encontrar-se queda na produ-

ção da soca em relação ã cana-planta mas deve-se

salientar que o ano de 1983 foi mais seco que o

de 1982, em Go1ana-PE, e a soca pode ter sido a-

fetada pela falta de ígua. Além da queda na pro-

dução de colmos, a única diferença Importante en

tre cana-soca e cana-planta, foi que na soca as

folhas secas não caíram ao solo, permanecendo

nas plantas.

A ausinda de resposta da cana-planta ã a-
1 2

dubaçio nitrogenada é um fato comum ' ocorren-

do também com a cana soca, embora com menos fn

quência .Na maioria de casos, a ausência de res

posta 3 verificada quando as produções das teste

munhas são altas, em torno de 100 t /ha, como foi

o caso deste experimento. Nestes casos, também

não ha resposta ao parcelamento na aplicação do

fert i l izante.

As eficléndas de utilização do fert i l izan

te fora* multo semelhantes tanto entre cana-

planta e soca como entre adubação parcelada ou

inão, s1tuando-se em torno de 401 (Quadro 2) . Es_

te valor compara-se aos mais altos encontrados

na l i t e r a t u r a 8 ' 9 ' 1 0 ' 1 1 ' 1 2 mas correspondem a

apenas cerca de 10% do total do nitrogênio ab-

sorvido pela cultura. Essa pequena contribuição

de fert i l izante para as necessidades totais da

cana (Quadro 1) explica a ausência de resposta

desta ã adubação nitrogenada e faz cm que as

atenções se voltem para as outras fontes supri-

doras de N, principalmente se se considerar as

grandes quantidades de N absorvidos pela cultura

(250 e 200 kg/ha de N na cana-planta e soca,res_

pectivãmente). Realmente, apesar de ser um solo

pobre em matéria orgânica e N to ta l , seu poten-

cial de mineralização de N orgânico parece ter

sido suficiente para suprir a demanda da cultu-

ra e manteve-se Inalterado ao longo do d d o da

cana-planta até a época da colheita e 1nTc1o do

dcio da cana-soca. Isto é*. no Início do ciclo

da cana-soca ainda havia suficiente N potencial^

mente mineralizávei para suprir as necessidades

desta7.

Na cana-soca ferti l izada foram recuperados

4,71 do N aplicado na cana-planta, subindo este

valor para 6,6% quando a soca não foi f e r t i l i -

zada com N. Não houve diferenças significativas

entre tratamentos com adubação parcelada ou não.
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QUADRO 2 • EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE URÉIA EM CANA-PLANTA E CANA-SOCA E NITROtf

NIO NA PLANTA PROVENIENTE DO FERTILIZANTE (Nppf ) , EM CANA-SOCA QUE RECE

BEU 20 KG/HA NO PLANTIO E APÔS A COLHEITA DA CANA-PLANTA E 40 KG/HA DE

N EM COBERTURA TRÊS MESES AP0S ESTAS APLICAÇÕES (N , ) e 60 KG/HA DE N NO

PLANTIO E APÔS A COLHEITA DA CANA-PLANTA (H^.

Parte da planta

Folhas verdes

Folhas secas

Colmos aéreos

Coiinos subterrâneos

Raízes1

Folhas no chão

Total

Eificiincia

cana-plantj

H1

3,6

1.2

16,0

1.5

1,0

19.2
44.5

N2

3,5

1.0

18,4

1.5

1.4

13.1

38.9

de utilização

cana-soca

N1

9.3
9.6

17,4

2,8

2.6

0,0

41.7

N2

9,0

18,7

14.3

2.1

2.5

0,0

46.6

Nppf

cana-soca

Nl

12.9

11,9

12.9

12,9

12,9

* • •

• • •

n2

13,6

18,6

14,0

14,0

11,8

• • •

. . .

1-Valores de eficiência de utilização para N1 calculados com base nos seus valores

de % Nppf e com os dados de nitroginio absorvido do tratamento com cana não fer-

t i l izada.

Este baixo poder residual está de acordo com o

obtido por outros autores4 e parece indicar que

0 N do fert i l izante que não ? perdido e que não

1 absorvido pelas plantas, até poucos meses

apôs sua aplicação, incorpora-se ao grande re-

servatório de N da matéria orgânica, passando a

ser liberado pelo lento processo de mineraliza-

ção desta. No caso da cana-pianta, a quase tota

11dade do N do fert i l izante foi absorvida an-

tes de 3 meses após sua aplicação indicando que

sua liberação até o fim do ciclo da cana-pianta

foi pequena . Durante o ciclo da cana-soca

essa liberação também deve ter sido lenta e é

possível que grande parte do N recuperado na

cana-soca tenha sido translocado do restolho.

receiving plot and Mere limited by a plastic
film from the surface down to 80 cm depth.
Two of these subplots, were fe r t i l i zed , at
planting time, with urea labelled with 15N at
10-2 atm % excess and after plant harvest one
received no N and the other received common
urea. The third subplot was fer t i l ized with
common urea at planting time and with 15p|
labelled urea after plant harvest. Plant cane
was harvested 16 months after planting and
ratoon cane 12 months later. There were no
significant differences among treatments either
in terms of ratoon cane production (100 t/ha)
or in ratoon N content in the different plant
parts (total = 200 kg/ha). These values were
lower than those obtained for plant cane (130
t/ha of cane and 250 kg of N). Ratoon
fer t i l i ze r ut i l izat ion were 42% and 46% for
split and single fe r t i l i ze r application,
respectively; similar to those obtained with
plot cane (44 and 39%). From the 15N applied
at planting time, fer t i l i zed ratoon
recovered 4.7% and unfertil ized ratoon 6.6%.

UTILIZATION OF 15N-UREA BY RATOON SUGAR-CANE
IN THE COASTAL PLAINS OF PERNAMBUCO.

SUMMARY

A f i e l d experiment was established at Goiana-
PE, on a Red-yellow Podzolic so i l .
Treatments, replicated four times, we'e: 1) no
nitrogen; 2) 60 kg/ha of N at planting time
and after plant crop harvest; and 3) 20 kg/ha
of N at planting and after plant crop harvest
plus 40 kg/ha of N three months after each of
these applications. Each plot had 9 rows,
10 m long and 1,25 m apart. Three subplots
1,25 m by 1,25 m, were established at each N
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