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RESUMO 

Uso do nitrogênio pela cana-de-açúcar em função da rotação com crotalária, remoção de 

palha e doses de N 

O Brasil é o país que possui o maior potencial de crescimento na produção 

de etanol, podendo esse aumento ser através do incremento na produtividade da 

cana-de-açúcar ou a partir do uso dos resíduos vegetais, etanol de segunda 

geração. A recuperação do nitrogênio proveniente do fertilizante pela planta 

(RNP-fertilizante) é baixa, sendo questionado a importância desse no sistema de 

colheita sem queima associado à rotação de cultura. Dessa maneira, muito se 

questiona sobre a possibilidade de redução da dose de N-fertilizante e de remoção 

da palha do campo no atual sistema de manejo da cana-de-açúcar. Experimentos 

de campo foram desenvolvidos com os seguintes objetivos: avaliar a RNP-

fertilizante, a dinâmica desse nutriente e a resposta da segunda soqueira de cana-

de-açúcar à doses de N-fertilizante; e avaliar a RNP-fertilizante, a imobilização do 

N no solo (RNS) e na palha (RNPa) e os parâmetros produtivos da cana-de-açúcar 

ao longo do ciclo, na mesma dose de nitrato de amônio, com remoção parcial ou 

total ou manutenção total da palha em área com e sem plantio de Crotalaria 

spectabilis sob sistema de plantio direto. O plantio da crotalária na renovação do 

canavial apresentou pequena influência na segunda soqueira da cana-de-açúcar em 

sistema de plantio direto. Nos parâmetros produtivos e tecnológicos não houve 

alteração na produção de açúcar e de colmos, aumentou-se a RNP-fertilizante 

quando associada à remoção total da palha, não houve interferência na 

imobilização do N-fertilizante na palha e diminuiu-se a imobilização desse no 

solo ao final do ciclo. As quantidades de palha deixada sobre o solo também não 

modificaram os atributos tecnológicos, contudo a presença desse resíduo vegetal 

favoreceu a produtividade de colmos. A RNP-fertilizante no início da rebrota da 

cana foi beneficiada pela presença da palha em ambas as áreas a qual não se 

manteve até a colheita devido à condição climática e aos benefícios do plantio 

direto. Os resultados indicaram que pode-se reduzir a dose de nitrogênio a fim de 

aumentar a RNP-fertilizante, não havendo influência da rotação de cultura, e que a 

palha proporciona diversos benefícios à cultura, como aumento da RNP-

fertilizante no início do ciclo na segunda soqueira da cana-de-açúcar, tornando a 

remoção desse resíduo vegetal inviável. 

Palavras-chave: Crotalaria spectabilis; Saccharum spp; Eficiência da adubação 

nitrogenada; Recuperação do nitrogênio; Adubo verde; Plantio direto 
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ABSTRACT 

Nitrogen fertilizer in sugarcane due to sunn hemp, straw removal and nitrogen rates 

Brazil is the country that has the greatest increase potential in ethanol 

production, which may be achieved through a rise in the sugarcane yield or from 

the use of the plant residue's waste to produce second generation ethanol. The 

recovery of the nitrogen from the fertilizer by the plant (NPR-fertilizer) is low 

when questioning the importance of this in the new sugarcane system (green cane 

trash blanket) associated with crop rotation. In this case, there are a lot of 

questions about the possibility of reducing the fertilizer-N rate and about the straw 

removal from the field in the current management system of sugarcane. Field 

experiments have been developed with the following aims: to evaluate the NPR-

fertilizer, the nitrogen dynamic and the response of the second sugarcane ratoon to 

the fertilizer-N rates; as well as to evaluate the NPR-fertilizer, the fertilizer-N 

immobilization in soil (NSR) and straw (NStR), and the productive parameters of 

sugarcane over the cycle in the same ammonium nitrate rate with partial or total 

removal or total maintenance of straw in the area with and without planting 

Crotalaria spectabilis under a no-till system. The planting of sunn hemp in the 

sugarcane's renewal presented little influence in the second sugarcane ratoon 

under the no-tillage system. In the productive and technological parameters there 

was no change in sugar and stalk production, NPR-fertilizer increased when 

associated with total removal of straw, there was no interference in the N-fertilizer 

immobilization in straw and it decreased the fertilizer-N immobilization in soil at 

the end of the cycle. The quantities of the straw left on the soil also did not change 

the technological attributes, however the maintenance of plant residue favored 

stalk yield. The NPR-fertilizer in the beginning of the sugarcane regrowth was 

benefited by the straw presence in both areas which did not remain until the 

harvest due to weather conditions and to the no-till system benefits. The results 

indicated that the fertilizer-N rate can be reduced in order to increase the NPR-

fertilizer without influence of the crop rotation in this parameter and that the straw 

provides several benefits to the crop such as an increase of NPR-fertilizer in the 

beginning regrowth of the second sugarcane ratoon, making the straw removal 

infeasible. 

Keywords: Crotalaria spectabilis; Saccharum spp; Nitrogen fertilizer efficiency; 

Nitrogen recovery; Green manure; No tillage 
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1. INTRODUÇÃO 

No início do século XXI, a expansão da frota de carros flex fuel e a demanda de 

aumentar a produção sustentável de biocombustíveis, estabelecidas no Protocolo de Kyoto 

(1997), promoveram grande expansão no setor sucroalcooleiro (Matsuoka et al., 2009; 

Moraes et al., 2016; Worldwatch Institute, 2006). No Brasil, a produção e a área cultivada 

com cana-de-açúcar aumentaram respectivamente 125% e 68% no período de 2000 a 2008 

(Moraes et al., 2016). Em 2013, países definiram políticas para aumentar o uso de energia 

renovável, o que irá demandar mais 200 bilhões de litros de biocombustíveis até 2020, os 

quais podem ser provenientes do milho, da cana-de-açúcar, da beterraba, do trigo ou da 

celulose, a partir do etanol de segunda geração (Arruda, 2011; Goldemberg et al., 2014). O 

mandato de Consumo de Energias Renováveis dos Estados Unidos demonstrou que, após 

2015, não haveria aumento da produção de etanol a partir do milho e que o aumento da 

produção seria proveniente do mecanismo de segunda geração (Goldemberg et al., 2014). Por 

se tratar de uma tecnologia nova, percalços ocorreram durante o desenvolvimento, fazendo 

com que o EUA não alcançasse a meta de produção de etanol de segunda geração até o final 

de 2016 (EPA, 2016). O balanço energético para a produção de bioenergia refere-se à unidade 

de energia renovável produzida por unidade de energia fóssil consumida no processo 

produtivo. A cana-de-açúcar apresenta balanço energético de 9,3, muito superior ao de 

culturas como o trigo (2,0), a beterraba (2,0), o sorgo sacarino (4,0) e o milho (1,3), 

demonstrando o potencial de aumentar a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar para 

atender o mercado mundial (Macedo, 2007; Macedo & Seabra, 2008). 

Atualmente, o Brasil produz 695 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em 9,1 

milhões de hectares, sendo São Paulo, Goiás e Minas Gerais os estados com maior área 

cultivada, representando respectivamente 52,4%, 10,5% e 9,4% da área total cultivada no 

Brasil. Na safra 2016/2017 há previsão de se produzir 40 mi t de açúcar e 28 bi l de etanol 

com produtividade média nacional de 76 Mg ha
-1

 (CONAB, 2016) que é bastante inferior ao 

potencial produtivo da cultura de 381 Mg ha
-1

 (Waclawovsky et al., 2010). A baixa 

produtividade é reflexo de diversos fatores, podendo-se destacar problemas climáticos, 

manejo inadequado da cultura, perdas causadas por pragas, doenças e plantas daninhas e a 

compactação do solo causada pelo tráfego intenso de máquinas. O manejo da fertilidade do 

solo e a adubação da cana-de-açúcar são reponsáveis por incrementos significativos na 

produtividade da cultura (Egeskog et al., 2014; Novo et al., 2012; Otto et al., 2016). 
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O crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar estão limitados à quantidade de 

N disponível para a cultura, cuja demanda nutricional varia de 0,5 a 0,9 kg N Mg
-1

 de colmos 

produzida (Thorburn et al., 2011; Trivelin, 2000). O N encontra-se em apenas 0,3 a 2% da 

massa seca total da planta (Robinson et al., 2013), contudo a falta de N desencadeia redução 

na atividade fisiológica, diminuindo o acúmulo de fitomassa da cana-de-açúcar (Ludlow et al., 

1991; Wood et al., 1996). As formas de absorção de N pela planta são, principalmente, 

amônio (N-NH4
+
) e nitrato (N-NO3

-
), podendo absorver também, em áreas com baixa 

disponibilidade de N-inorgânico, o N-orgânico de baixo peso molecular, como aminoácidos, 

peptídeos e ureia (Jones et al., 2005; Paungfoo-Lonhienne et al., 2008; Vinall et al., 2012). 

Do total de N aplicado anualmente na cultura, 32% é imobilizado na matéria 

orgânica do solo (MOS) e 26% absorvido pela planta, demonstrando a baixa recuperação do 

N-fertilizante pela cana-de-açúcar (RNP-fertilizante) (Otto et al., 2016). O N que não é 

absorvido pela planta pode ser perdido, no ambiente, de diferentes maneiras, sendo as 

principais por meio da lixiviação, “runoof” (escorrimento superficial), volatilização, 

desnitrificação e emissão de NH3 e N2O através das folhas e do solo (Cantarella et al., 2007; 

Otto et al., 2016; Robinson et al., 2013). A baixa RNP-fertilizante está associada ao extenso e 

bem distribuído sistema radicular da cana-de-açúcar (Otto et al., 2009; Smith et al., 2005), 

dessa maneira a maior parte do N utilizado pela cultura é proveniente do solo (Franco et al., 

2011). Enquanto os fertilizantes representam uma fonte imediata de N às plantas, a 

mineralização de N da MOS e dos resíduos culturais representam uma fonte contínua de 

fornecimento de N às plantas a médio e longo prazo (Dourado-Neto et al., 2010; Franco et 

al., 2011). 

Culturas de rotação em áreas de renovação têm sido muito empregadas no setor 

canavieiro, a fim de aumentar a quantidade de N adicionado ao sistema por meio da fixação 

biológica de N (Ambrosano et al., 2011b), auxiliar no controle de plantas daninhas (Cheruiyot 

et al., 2003) e na erosão do solo e na redução da população de nematoides (Dinardo-Miranda 

& Fracasso, 2009) promovendo ganhos em produtividade para a cultura (Ambrosano et al., 

2011a). As leguminosas que vem sendo mais utilizadas na renovação do canavial são a soja e 

o amendoim, uma vez que o produtor pode vender os grãos e obter rentabilidade na 

entressafra (Ambrosano et al., 2013). No entanto, está expandido o uso de adubos verdes 

como as espécies de Crotalaria, com destaque para C. juncea, C. spectabilis e, mais 

recentemente, a C. ochroleuca. A crotalária apresenta relação C/N baixa, em torno de 25/1, 

contribuindo para o fornecimento de N ao solo, com reflexo no aumento na quantidade de N 
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acumulado pela cana-de-açúcar e na produtividade da cultura (Ambrosano et al., 2011b, 2003; 

Ambrosano et al., 2013). 

No início do plantio de leguminosas como cultura de rotação acreditava-se que não 

haveria a necessidade de realizar a adubação nitrogenada de plantio, na cana-de-açúcar, 

devido a fixação biológica de N (Garside et al., 1997). Contudo, trabalhos realizados no 

Brasil obtiveram resultados diferentes, nos quais a cana-de-açúcar, mesmo cultivada em área 

com uso de leguminosas na rotação, demanda aplicação de N-fertilizante no plantio, discussão 

que é mantida na adubação nitrogenada de soqueira de cana-de-açúcar (Ambrosano et al., 

2005; 2011b). Após a colheita da cana-planta, normalmente aplica-se a mesma dose de N em 

áreas que foram previamente manejadas com rotação, apesar dos indicativos de que nessas 

áreas a resposta à adubação nitrogenada de soqueira é limitada (Nastaro-Boschiero, 2017; 

Otto et al., 2016, 2013). Se há menor resposta da soqueira à adubação nitrogenada em áreas 

submetidas à rotação na época de renovação do canavial, pode ser que os resíduos da cultura 

promovam menor imobilização do N do fertilizante, resultando em aumento da RNP. 

Outro manejo que pode afetar a RNP pela cana-de-açúcar refere-se à aplicação de 

fertilizantes nitrogenados sobre a palha. Recentemente, com a proibição da despalha a fogo, 

permenece sobre o solo quantidade de palha que varia de 10 a 20 Mg ha
-1

 com relação C/N 

variando de 80 a 100/1 (Fortes et al., 2012; Leal et al., 2013). A elevada relação C/N da palha 

pode resultar em aumento na imobilização do N-fertilizante (Vieira-Megda et al., 2015), com 

possibilidade de reduzir a RNP quando o fertilizante é aplicado diretamente sobre a palha. 

Entretanto, com a demanda por fontes de energia limpa e com a tecnologia de produção de 

etanol de segunda geração, há interesse da indústria em remover a palha da cana-de-açúcar 

para produção de energia ou etanol (Goldemberg et al., 2014; Leal et al., 2013; Sordi & 

Manechini, 2013). Dois terços do potencial de energia da cana-de-açúcar estão alocados no 

bagaço e na palha, produtos que não foram aproveitados nas últimas décadas no Brasil (Leal 

et al., 2013). A quantidade de palha a ser removida do campo para esta finalidade ainda é 

incerta, mas estudos iniciais apontam que ao menos 7 Mg ha
-1

 de palha devem permanecer no 

campo para promover os benefícios esperados da camada de palha (Carvalho et al., 2016). O 

efeito de níveis de manutenção de palha na imobilização do N-fertilizante e na EUN ainda 

necessita de mais estudos e, para esta finalidade, o uso de técnicas isotópicas é uma 

ferramenta em potencial. Com base nesse cenário, as hipóteses deste estudo são: 

(i) A rotação de cultura irá aumentar a eficiência de uso do 
15

N-fertilizante pela 

soqueira de cana-de-açúcar; 
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(ii) A aplicação de fertilizante nitrogenado sobre a palha diminui a eficiência de uso do 

15
N-fertilizante pela cana-de-açúcar. 
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2. RECUPERAÇÃO DO NITROGÊNIO PELA 2ª SOQUEIRA DE CANA-

DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA ROTAÇÃO DE CULTURA 

RESUMO 

A resposta à adubação nitrogenada de soqueira é limitada em áreas com 

plantio de leguminosas na renovação do canavial. A hipótese deste estudo é que o 

plantio de leguminosas aumenta a recuperação do N pela soqueira de cana-de-

açúcar (RNP). Objetivou-se com este estudo determinar o balanço de 
15

N no 

sistema solo-planta-palha na segunda soqueira de cana-de-açúcar manejada com 

ou sem cultivo de C. spectabilis na renovação do canavial. O experimento foi 

realizado em um Latossolo Vermelho eutroférrico em Quirinópolis, GO. Na 

renovação do canavial foi cultivada C. spectabilis em metade da área e outra 

metade foi deixada em pousio. Após o 2º corte da cana-de-açúcar, os tratamentos 

com 60, 120 e 180 kg ha
-1

 N foram reinstalados. O fertilizante foi aplicado em 

faixa sobre a palha próximo à linha da cana-de-açúcar. Em cada parcela foi 

instalada uma microparcela (1 linha de 2 m) com aplicação de nitrato de amônio 

enriquecido em 
15

N (
15

NH4
15

NO3, abundância de 1,99% át. de 
15

N). Na época da 

colheita, foram coletadas amostras de planta (divididas em colmo, folha seca e 

ponteiro), palha (grossa e fina) e solo (até 0,4 m). Nestas amostras foi 

quantificado o teor de N total e abundância isotópica para determinar a 

recuperação do N-fertilizante pela planta (RNP %), pela palha (RNPa %) e no 

solo (RNS %). A produtividade de colmos de cana-de-açúcar não diferiu entre as 

doses de N e rotação de culturas, atingindo 129 Mg ha
-1

 na área sem rotação e 133 

Mg ha
-1

 na área com rotação. A RNP % foi de 28% na média das três doses de N e 

não foi influenciada pela rotação de culturas. A dose de 60 kg ha
-1

 de N foi a que 

apresentou maior RNP %, 22% superior às demais doses de N. A RNS % atingiu 

44% e não variou entre as áreas. A RNPa % foi de somente 3,3% e não diferiu 

entre as áreas e entre as doses de N. O resultado deste estudo indicou que a 

aplicação de fertilizante sobre a palha não irá aumentar significativamente a 

imobilização do N-fertilizante nem reduzir a RNP, a qual também não é 

influenciada pela rotação de cultura. 

Palavras-chave: Crotalaria spectabilis; Absorção do N; Imobilização do N; Saccharum 

spp.; Solo; Palha; Produtividade de colmos; Cana crua 

 

ABSTRACT 

The nitrogen fertilization response by the sugarcane ratoon is limited in 

areas with planting legumes in the renewal. The hypothesis of this study is that the 

legumes increase the nitrogen plant recovery (NPR) by sugarcane ratoon. The aim 

of this study was to evaluate the 
15

N balance in the soil-plant-straw system in 

second sugarcane ratoon handled with or without Crotalaria spectabilis in the 

sugarcane renewal.  The experiment was carried out in a Typic Eutrudox in 

Quirinópolis, GO. In the renewal, C. spectabilis was cultivated in half of the area 
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and in the other half it was left fallow. After the second harvest the treatments (60, 

120 e 180 kg ha
-1

 N and a control without N) were reinstalled. N-fertilizer was 

applied in band on the straw near to the sugarcane line. In each plot a microplot 

was installed (1 line of 2 m) with an application of 
15

N labelled ammonium nitrate 

(
15

NH4
15

NO3, abundance of 1,99% at. de 
15

N). At harvest time, plant (divided in 

stalk, dry leaves and top), straw (thick and thin) and soil (up to 0.4 m) were 

sampled. In these samples, the N content and the isotopic abundance to determine 

the N-fertilizer plant recovery (NPR), straw (NStR) and soil (NSR) were 

quantified. The sugarcane stalk yield did not differ between the N rates and crop 

rotation, ranging 129 Mg ha
-1

 in the area without crop rotation and 133 Mg ha
-1

 in 

the area with crop rotation. The NPR average of the three N rates was 28% and 

was not influenced by the crop rotation. The rate 60 kg ha
-1

 of N showed the 

highest NPR, 22% higher than other N rates. The NSR reached 44% and did not 

vary between the areas. The NStR was only 3,3% and did not differ between the 

areas and the N rates. The result indicates that the fertilizer application on the 

straw will not significantly increase N-fertilizer immobilization nor the NPR 

which is also not influenced by crop rotation. 

Keywords: Sunn hemp; Nitrogen uptake; Nitrogen immobilization; Saccharum spp.; Soil; 

Straw; Stalk yield; Unburned cane. 

 

2.1. Introdução 

A recuperação do N-fertilizante pela cana-de-açúcar (RNP) deve ser aumentada para 

produção sustentável de biocombustíveis em escala global (Erisman et al., 2010; Otto et al., 

2016). A área cultivada com cana-de-açúcar no mundo é de 27 milhões de hectares, desse 

total, cerca de 10 milhões de hectares são cultivados no Brasil (FAOSTAT, 2016). Do total de 

fertilizante nitrogenado aplicado à cana-de-açúcar, a maior parte é imobilizada na matéria 

orgânica do solo (MOS) (32%) e 26% é absorvido pela cultura (Otto et al., 2016). O N 

proveniente da mineralização da MOS é a principal fonte de N para a cana-de-açúcar, 

podendo suprir até 80% do total de N acumulado pela cultura (Dourado-Neto et al., 2010; 

Franco et al., 2011; Vieira-Megda et al., 2015). Por isso, estratégias de manejo que 

aumentem os estoques de MOS e N total do solo são importantes para diminuir a dependência 

de fertilizantes sintéticos para produção de bioenergia a partir da cana-de-açúcar. 

O plantio de leguminosas na renovação do canavial é uma estratégia interessante 

para promover a fixação biológica de N (Ambrosano et al., 2013; Resende et al., 2006) que 

pode diminuir a demanda de fertilizante nitrogenado pela cana-de-açúcar e melhorar a 

qualidade química, física e biológica do solo (Garside & Bell, 2001). Outros benefícios 

incluem a proteção do solo contra erosão e infestação por plantas daninhas (Cheruiyot et al., 
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2003), redução da população de nematoides (Pankhurst et al., 2005) e o tão esperado aumento 

da produtividade e longevidade do canavial (Ambrosano et al., 2005). 

O N fixado pelas leguminosas será importante não somente para o primeiro ciclo da 

cultura, mas também para os ciclos subsequentes. A recuperação do N proveniente do adubo 

verde atingiu somente 5% na colheita da cana-planta quando a crotalária foi utilizada como 

cultura de rotação (Ambrosano et al., 2005). Essa recuperação é baixa quando comparada aos 

fertilizantes minerais, contudo, o N da crotalária não está totalmente disponível no primeiro 

ciclo da cultura, uma vez que a liberação do N da leguminosa ocorre durante a decomposição 

do resíduo vegetal (Ambrosano et al., 2011b). A decomposição da leguminosa não depende 

apenas da relação C:N, a qual não considera a qualidade do carbono, mas também das 

relações C:P, lignina:N, polifenois:N e dos teores de lignina, hemicelulose e celulose 

(Carvalho et al., 2009, 2008). A recuperação do N do adubo verde pela soqueira de cana-de-

açúcar é maior do que na cana-planta, alcançando valores de 19 a 21% (Ambrosano et al., 

2011b). Por isso, espera-se que áreas manejadas com plantio de leguminosas na renovação do 

canavial possam apresentar menor resposta à adubação nitrogenada durante o ciclo de 

soqueira. 

Em áreas que receberam rotação com leguminosas, normalmente elimina-se a 

aplicação de fertilizante nitrogenado no plantio devido à resposta limitada da cana-planta a 

adubação nitrogenada (Franco et al., 2011) associada à liberação do N dos resíduos vegetais. 

Ambrosano et al. (2005) demonstraram o contrário, comprovando a demanda de N no plantio 

mesmo em áreas com uso de leguminosas como cultura de rotação. Entretanto, independente 

da adoção ou não do N-fertilizante no plantio, normalmente a adubação nitrogenada de 

soqueira é semelhante à adotada em áreas não submetidas à rotação, desconsiderando-se o 

efeito da rotação no aumento da disponibilidade do N no solo (Garside et al., 1997). Estudos 

de modelagem realizados na Austrália indicaram que há possibilidade de redução também da 

adubação nitrogenada de soqueira em áreas submetidas à rotação. De acordo com Park et al. 

(2010), nessas áreas a redução na adubação nitrogenada pode variar de 40 a 100% na primeira 

soqueira, 20 a 60% na segunda soqueira, 5 a 25% na terceira soqueira e 2 a 10% na quarta 

soqueira. Entretanto, não se sabe se a redução na demanda de fertilizante nitrogenado nestas 

condições é devido simplesmente à maior disponibilidade de N dos resíduos da leguminosa 

ou por um efeito secundário na EUN pela cana-de-açúcar. 

A associação de cultivo mínimo e plantio de leguminosas em rotação pode ser uma 

alternativa interessante para promover, simultaneamente, aumento nos estoques de C e N em 
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solos cultivados com cana-de-açúcar e melhoria na qualidade do resíduo vegetal. O sistema de 

plantio direto melhora as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, podendo 

contribuir para o aumento da FBN pelas leguminosas e da RNP do fertilizante (Zotarelli et 

al., 2012). 

A hipótese deste estudo é de que a rotação de cultura com Crotalaria spectabilis irá 

aumentar a RNP pela soqueira de cana-de-açúcar em área manejada sob plantio direto. O 

objetivo foi determinar o balanço de 
15

N no sistema solo-planta-resíduo vegetal em áreas de 

segunda soqueira de cana-de-açúcar submetida ou não à rotação de culturas na renovação do 

canavial. 

 

2.2. Material e Métodos 

2.2.1. Caracterização da área 

O experimento foi conduzido em área comercial de cana-de-açúcar localizada no 

município de Quirinópolis – GO (18º 56’ S, 50º 42’ O, alt. 500 m). A região apresenta 

pluviosidade anual média de 1400 mm e temperatura média anual de 24,4ºC, caracterizando o 

clima tropical típico Aw, inverno seco e verão úmido, segundo Köppen-Geiger. Em outubro 

de 2012, antes da instalação do experimento, foi realizada amostragem de solo, com a 

abertura de seis trincheiras até a profundidade de 1 m, para classificação e caracterização 

físico-química (Tabelas 1 - 2). O solo da área experimental foi classificado como Latossolo 

Vermelho Eutroférrico típico de textura argilosa (Embrapa, 2006), correspondente a um 

Typic Eutrudox (Soil Survey Staff, 2014). 

 

Tabela 1. Análise química do solo da área experimental antes do plantio da C. spectabilis e da 

calagem e gessagem
1
. 

Camada pH MOS P S Na K Ca Mg Al H+Al SB CTC V m 

m CaCl2 g dm-3 mg dm-3 --------------------------- mmolc dm-3 -------------------------- % 

0,0 – 0,1 5,5 31,9 9,5 6,8 0,1 5,8 44 15,8 0,2 23 65,5 89 74 0,3 

0,1 – 0,2 5,5 27,2 8,2 6,2 0,1 3,7 43 12,2 0,0 23 58,8 82 72 0,0 

0,2 – 0,4 5,6 22,0 6,7 13,5 0,1 2,6 33 8,3 0,2 21 45,1 65 68 0,4 

0,4 – 0,6 5,6 18,0 6,8 9,3 0,1 0,9 28 6,3 0,2 20 35,0 55 64 0,4 

0,6 – 1,0 5,7 30,3 6,2 8,3 0,1 0,7 22 6,8 0,3 18 29,7 48 62 1,2 

1MOS – Matéria orgânica do solo; SB – Soma de bases; CTC – Capacidade de troca catiônica; V – Saturação por bases; m – 

Saturação por alumínio. Determinações: pH em CaCl2 a 0,01 mol l-1; MOS por oxidação por dicromato; P por resina; S por 

fosfato de cálcio; K, Ca e Mg por resina com determinação por fotometria de chama e espectrofotometria de absorção 

atômica, respectivamente, assim como o Al; H + Al por tampão SMP; Na por Mehlich (Raij et al., 2001). 
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Tabela 2. Análise física e química do solo (ataque sulfúrico) da área experimental em outubro de 

2012
1
. 

Camada Areia  Argila  Silte Densidade  SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO 
ki kr 

m  ---------- g kg-1 ---------- kg dm-3 ---------------------- % --------------------- 

0,0 – 0,1 267 547 186 1,37 14,4 19,8 10,8 29,9 0,1 1,2 0,7 

0,1 – 0,2 249 561 190 1,29 14,3 20,6 11,2 29,2 0,1 1,2 0,7 

0,2 – 0,4 225 580 195 1,23 15,0 21,8 10,0 30,2 0,1 1,2 0,7 

0,4 – 0,6 226 599 175 1,20 14,8 21,3 9,6 28,5 0,1 1,2 0,7 

0,6 – 1,0 234 595 171 1,19 15,4 20,2 9,8 30,1 0,1 1,3 0,7 
1
Areia, argila e silte determinados pelo método da pipeta (Embrapa, 2011); Densidade determinada através do 

método do anel volumétrico (Gee & Bauder, 1986). 

 

2.2.2. Instalação do experimento 

A área experimental foi conduzida em sistema de plantio direto, sendo essa dividida 

em dois manejos, i) com rotação de cultura (Crotalaria spectabilis) na renovação do canavial 

e ii) sem rotação de cultura, permanecendo em pousio até o plantio da cana-de-açúcar. Na 

segunda quinzena de novembro de 2012 foi realizada dessecação das plantas presentes na 

área, com posterior roçagem, realizada no início de dezembro de 2012. Em seguida, 10 dias 

após esse procedimento, plantou-se a cultura de rotação com auxílio de plantadora adequada 

para plantio direto. A crotalária foi plantada perpendicularmente às linhas da cana-de-açúcar, 

com densidade de semente de 25 kg ha
-1

 permanecendo no campo por, aproximadamente, 70 

dias, momento em que ocorreu a dessecação da cultura. Amostragens foram realizadas na 

crotalária, 10 dias após a dessecação, para quantificar a produção de biomassa seca e o 

acúmulo de nutrientes na biomassa da crotalária. A produção de biomassa seca foi de 

8,1 Mg ha
-1

 , que continha 194 kg ha
-1

 N, 19,4 kg ha
-1

 P, 126,4 kg ha
-1

 K, 73,7 kg ha
-1

 Ca, 

17,8 kg ha
-1

 Mg, 13,8 kg ha
-1

 S, 0,11 kg ha
-1

 B, 0,15 kg ha
-1

 Cu, 5,2 kg ha
-1

 Fe, 0,35 kg ha
-1

 

Mn e 0,21 kg ha
-1

 Zn (Tenelli, 2016). 

O plantio da cana-de-açúcar foi realizado em março de 2013 nas duas áreas (com e 

sem rotação). O sulco foi aberto com sulcador de duas linhas espaçadas em 1,5 m, realizando, 

também, a adubação de plantio com 500 kg ha
-1

 do fertilizante 08 – 25 – 29, fornecendo 40 

kg ha
-1

 N, 125 kg ha
-1

 P2O5 e 145 kg ha
-1

 K2O. A distribuição dos toletes-gema foi realizada 

manualmente com, aproximadamente, 13 gemas viáveis por metro. O fechamento do sulco foi 

realizado com cobridor de cana-planta, aplicando inseticida sobre os toletes, uma vez que a 

área possuía histórico de ataque de formiga. A variedade de cana-de-açúcar utilizada foi a 

RB96 6928, caracterizada por ser de ciclo médio, período de colheita entre abril e junho, 
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apresentar rusticidade, boa brotação em sistema de cana crua, boa produtividade e ser 

tolerante às principais doenças da cultura, como carvão, ferrugem marrom, ferrugem 

alaranjada, escaldadura e mosaico. O controle de plantas daninhas foi realizado conforme 

práticas usuais da Usina. 

A colheita da cana-planta foi realizada em junho de 2014, sendo a produtividade 

determinada com a colheita mecanizada das 4 linhas centrais, pesadas em transbordo 

instrumentado com célula de carga. A produtividade de colmo por hectare (TCH) e os 

atributos tecnológicos, na cana-planta, foram de 168,4 Mg ha
-1

, 16,5 % teor de sacarose 

aparente (pol%), 141,3 kg Mg
-1

 açúcares totais recuperáveis (ATR) e 16,2 % sólidos solúveis 

(Brix) na área com rotação de cultura, e de 151,5 Mg ha
-1

, 16,1 % pol, 138,5 kg Mg
-1

 de ATR 

e 15,8 % Brix na área sem rotação. Após a colheita do experimento, foi realizada 

quantificação da biomassa de palha presente na área, que foi de 30,1 Mg ha
-1

 em massa fresca 

e 16,6 Mg ha
-1

 de massa seca de palha. 

Em agosto de 2014, sessenta dias após a colheita, foi realizad a adubação da soqueira 

de cana-de-açúcar. Em cada uma das áreas (com e sem rotação) foi instalado um experimento 

no delineamento de blocos ao acaso, com quatro tratamentos e quatro repetições. Os 

tratamentos foram doses de N de 60, 120 e 180 kg ha
-1

 N, mais o controle (sem N).  Cada 

parcela continha 5 linhas de cana-de-açúcar e 9,0 m de comprimento. O fertilizante 

nitrogenado utilizado foi o nitrato de amônio (32% N), aplicado em faixa (cerca de 0,15 m de 

distância da linha) sobre a palha (anexo – Figura 10). Juntamente com o nitrato de amônio, 

também foi aplicado cloreto de potássio (KCl) na dose de 120 kg ha
-1

 K2O, para evitar 

deficiências nutricionais. A cana-de-açúcar foi cultivada até junho de 2015, quando se 

realizou a colheita da 1ª soqueira, avaliando os atributos tecnológicos e a TCH da cultura 

(Tabela 3). A quantidade de palha depositada sobre o solo após a colheita da 1ª soqueira foi 

de 16,3 Mg ha
-1

 de massa de matéria seca. 
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Tabela 3. Produtividade de colmos (TCH) e atributos tecnológicos da cana-de-açúcar na 1ª soqueira 

(2015) em ambas as áreas e nas doses de N (Tenelli, 2016). 

Dose N 
Rotação de cultura 

Com Sem Com Sem Com Sem Com Sem 

kg ha
-1

 TCH (Mg ha
-1

) Pol (%) ATR (kg Mg
-1

) Brix (%) 

0 150,0 140,1 12,7 13,2 127,8 132,4 14,8 15,2 

60 163,9 146,9 13,4 12,9 134,2 130,1 15,4 15,0 

120 167,9 150,6 13,4 13,1 134,0 131,2 15,4 15,0 

180 171,3 163,3 13,2 13,4 132,6 134,1 15,3 15,3 

Média 163,3 150,2 13,2 13,1 132,1 132,0 15,2 15,1 

 

Em agosto de 2015, sessenta dias após a colheita da 1ª soqueira, os tratamentos 

foram reinstalados nas mesmas parcelas. Além da aplicação de nitrato de amônio e cloreto de 

potássio, também foram instaladas microparcelas com aplicação de nitrato de amônio 

duplamente marcado (
15

NH4
15

NO3), com abundância isotópica de 1,99% de átomos de 
15

N. 

As microparcelas foram alocadas na linha central (LC) e no centro de cada parcela, conforme 

demonstrado na Figura 1. As linhas adjacentes (LA) foram utilizadas posteriormente para 

análises, assim como as plantas da LC.  

 

 

Figura 1. Representação de uma parcela com a micro parcela já instalada. A 1ª e a 5ª linha são linhas 

de bordadura (B), e as avaliações foram realizadas na 3ª linha, linha central (LC), e na 2ª e 4ª linhas, 

linhas adjacentes (LA). 

 

Durante o período de condução do experimento as variáveis climáticas, temperatura 

(ºC) e precipitação (mm) foram registradas em estação meteorológica instalada próxima à área 

experimental. O balanço hídrico foi calculado para a 1º soqueira (julho de 2014 a junho de 

2015) e para a 2º soqueira da cana-de-açúcar (julho de 2015 a maio de 2016), seguindo o 

método de Penman-Monteith (Allen et al., 1998). O coeficiente da cultura (Kc) utilizado no 
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cálculo da evapotranspiração seguiu os dados obtidos por Dias (2016). Foi considerada 

capacidade de água disponível (CAD) de 161 mm, conforme critérios de Pereira et al. (2007) 

e Prado (2014). O balanço hídrico foi calculado em planilhas eletrônicas desenvolvidas por 

Rolim et al. (1998) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Balanço hídrico calculado através do método de Penman-Monteith para a 1ª e a 2ª soqueira 

da cana-de-açúcar durante condução do experimento. Setas indicam época de colheita (junho de 2015 

e maio de 2016) e da aplicação do fertilizante nitrogenado e do cloreto de potássio (agosto de 2014 e 

agosto de 2015). 

 

2.2.3. Avaliações 

2.2.3.1. Produtividade e Atributos Tecnológicos 

Em maio de 2016 foi estimada a produtividade de colmos (TCH) da cana-de-açúcar. 

O método utilizado foi a biometria: toda a parte aérea da planta presente em um metro de 

sulco foi cortada, sendo essa avaliação realizada nas três linhas centrais de cada parcela, 

tomando cuidado para que as amostras não fossem misturadas. Após o corte a planta foi 

separada nos compartimentos colmo, ponteiro e folha seca, sendo esses identificados, 

amarrados e pesados com auxílio de balança eletrônica para obtenção da massa de cada 

compartimento (anexo – Figura 14). A estimativa de biomassa foi realizada considerando a 

massa de colmos, folha seca e ponteiro presente em um metro e os 6.667 m presentes em 1 ha, 
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1ª soqueira (2014/2015): 

Chuva acumulada: 1196 mm 

Déficit acumulado: 471 mm 

T° média: 25.4 °C 

2ª soqueira (2015/2016): 

Chuva acumulada: 1372 mm 

Déficit acumulado: 423 mm 

T° média: 25.7 °C 

1ª Soqueira 2ª Soqueira 
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considerando o espaçamento de 1,5 m entrelinhas. Para fins de cálculo, foi considerada a 

biomassa média das três repetições. 

Após a pesagem dos colmos cortados na biometria realizou-se a separação de 10 

colmos, por parcela, para avaliação dos parâmetros tecnológicos: ºBrix (teor de sólidos 

solúveis), Pureza (porcentagem de sacarose nos sólidos solúveis - %), ATR (Açúcar total 

recuperável – kg Mg
-1

), AR (Açúcares redutores - %), Fibra (constituintes insolúveis - %) e 

Pol da cana (teor de sacarose aparente - %) (Fernandes, 2000). A produtividade de sacarose 

por hectare (TPH) foi obtida por meio do produto entre a TCH e a Pol da cana de cada 

parcela, dividido por 100. 

 

2.2.3.2. Recuperação do 
15

N-fertilizante pela planta (RNP) 

A recuperação do N-fertilizante pela planta (RNP) foi determinada na colheita da 

cana-de-açúcar, em maio de 2016, por meio da avaliação biométrica anteriormente descrita, 

assim como determinação do teor de N total e abundância isotópica dos compartimentos da 

planta. Foi removida toda folha seca aderida aos colmos da LC, sendo então armazenada em 

saco plástico e posteriormente pesada em balança de campo. Após a despalha realizou-se a 

desponta dos colmos, onde os ponteiros foram retirados no ponto de quebra, prosseguindo 

com o corte dos colmos rente ao solo. As amostras de folha seca, ponteiro e colmo foram 

identificadas com o número da parcela e com a linha amostrada (LC). Posteriormente, foi 

realizado o mesmo procedimento nas linhas adjacentes (LA) em posição equivalente à LC. As 

amostras das duas LA’s foram armazenadas conjuntamente, compondo a amostra LA.  

As amostras foram pesadas em balança eletrônica de duas casas decimais e em 

seguida trituradas com o uso de picadora de forragem. A moagem do material foi realizada 

em ordem crescente de abundância de 
15

N e de umidade visando diminuir a contaminação 

cruzada entre as amostras. Após moagem, tomou-se uma sub-amostra de cada compartimento 

da cana-de-açúcar (cerca de 500 g de material fresco) as quais foram armazenadas em saco 

plástico e colocadas em câmara fria, evitando a deterioração e a perda de umidade. 

No laboratório foi determinada a umidade das sub-amostras, as quais foram pesadas 

em balança analítica com duas casas decimais, obtendo a massa à umidade natural, e secas em 

estufa com circulação de ar a 65ºC, até atingirem umidade constante. Após secas as amostras 

foram pesadas e realizou-se a correção do peso do material vegetal no campo, obtendo a 

massa seca de cada compartimento da cana-de-açúcar, dado utilizado no cálculo de 
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recuperação do 
15

N-fertilizante. Posteriormente, foi realizada a moagem em moinho de faca 

do tipo Willey, sendo as amostras moídas em ordem crescente de abundância de 
15

N, 

prosseguindo de limpeza cautelosa do moinho. As amostras foram pesadas, em micro-balança 

analítica com precisão de 1 µg, colocando-se 8 a 12 mg de material por cápsula de estanho, 

prosseguindo com a análise no espectrômetro de massa Hydra modelo 20/20 acoplado a um 

analisador automático Anca-GSL da Sercon, fornecendo resultados de N total (g kg
-1

) e 

abundância isotópica (% át. 
15

N). Com os dados de abundância de 
15

N calculou-se o N na 

parte aérea da planta proveniente do fertilizante (NPPF), em porcentagem, por meio da 

equação abaixo: 

 

NPPF (%) = [(a - b) / (c - b)] . 100      [Eq. 1] 

 

Em que: a – abundância em átomos de 
15

N da planta; b – abundância natural em átomos de 

15
N; c – abundância em átomos de 

15
N do fertilizante. 

 

Na colheita da cana-de-açúcar, em maio de 2016, foi possível quantificar o QNPPF, 

em kg ha
-1

, uma vez que foi realizada biometria. Em cada microparcela, obteve a biomassa de 

colmos, folha seca e ponteiros, assim como teor de N total e abundância isotópica em cada 

compartimento da planta, permitindo calcular o QNPPF e a recuperação do N-fertilizante pela 

planta (RNP%) conforme equações (Trivelin et al., 1994): 

 

QNPPF LC (kg ha
-1

) = (NPPFLC(%) / 100) . N-total 

QNPPF LA (kg ha
-1

) = 2 . [(NPPFLA(%) / 100) . N-total] 

QNPPF (kg ha
-1

) = NPPFLC (kg ha
-1

) + NPPFLA (kg ha
-1

)                    [Eq. 2] 

RNP% = [NPPF (kg ha
-1

) / Dose N (kg ha
-1

)] . 100                             [Eq. 3] 

 

Em que: N-total – nitrogênio total da parte aérea em kg ha
-1

; LC e LA significam linha central 

e adjacente da microparcela com aplicação de fertilizante 
15

N; RNP% - recuperação do N-

fertilizante pela planta, em porcentagem; QNPPF – quantidade de N da parte aérea da planta 

proveniente do fertilizante, correspondente à soma do 
15

N-fertilizante presente no colmo, 

folha seca e ponteiro; Dose N – a dose de N aplicado via fertilizante. 
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2.2.3.3. Recuperação do 
15

N-fertilizante na palha (RNPa) 

Após a avaliação biométrica, coletou-se a palha residual da cana-de-açúcar presente 

no solo, processo realizado para determinar a recuperação do 
15

N-fertilizante na palha 

(RNPa). Dessa maneira, com o auxílio de um gabarito de 1,5 m de largura por 0,5 m de 

comprimento, o qual foi colocado no centro da microparcela, realizou-se a coleta de toda a 

palha presente sobre o solo em 0,75 m². Nesse procedimento, tomou-se cuidado para coletar 

apenas a palha residual, tentando evitar ao máximo a presença de solo (Figura 3). A palha foi 

armazenada em saco plástico devidamente identificado. 

No laboratório, devido a presença de solo e às diversas granulometrias da palha, as 

amostras foram peneiradas com peneira de 4 mm. A palha foi separada em duas frações: palha 

fina (a qual passou pela peneira de 4 mm) considerada a transição entre a palha e o solo, e 

palha grossa (> 4 mm), sem presença de solo. As amostras foram pesadas antes e após 

secagem em estufa com circulação de ar a 65ºC, determinando-se a umidade do material. 

Posteriormente, realizou-se a moagem desse material em moinho de faca tipo Willey, também 

em ordem crescente de abundância de 
15

N e com cautela na limpeza, seguido da determinação 

da abundância de 
15

N, em átomos %, e do N-total, em g kg
-1

 em espectrômetro de massas 

IRMS-ANCA/GSL. Para essa quantificação foi pesado, em micro-balança analítica com 

precisão de 1 µg, aproximadamente 7 a 9 mg de material seco. A recuperação do 
15

N-

fertilizante na palha (RNPa%) foi obtida por meio das equações: 

 

QNPfPF (kg ha
-1

) = (NPfPF(%) / 100) . N-total 

QNPgPF (kg ha
-1

) = [(NPgPF(%) / 100) . N-total] 

QNPalhaPF (kg ha
-1

) = NPfPF (kg ha
-1

) + NPgPF (kg ha
-1

) 

RNPa% = [NPalhaPF (kg ha
-1

) / Dose N (kg ha
-1

)] . 100                     [Eq. 4] 

 

Em que: QNPfPF – quantidade de N na palha fina proveniente do fertilizante; QNPgPF – 

quantidade de N na palha grossa proveniente do fertilizante; QNPalhaPF – quantidade de N 

na palha proveniente do fertilizante; RNPa% - recuperação do N-fertilizante na palha. 
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A 

 

B 

Figura 3. A – Gabarito posicionado na microparcela demarcando a região de coleta de palha 

(0,75 m²); B – Microparcela após a coleta de palha. 

 

2.2.3.4. Recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) 

A recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) foi avaliada na colheita (maio de 

2016). A amostragem foi realizada na LC da microparcela, coletando-se três camadas de solo, 

0 – 0,1, 0,1 – 0,2 e 0,2 – 0,4 m. As duas primeiras camadas foram coletadas com o uso de 

sonda de aço inox com 5,5 cm de diâmetro interno, enquanto a última camada foi coletada 

com trado holandês. O solo foi amostrado no lado direito da microparcela, sendo dois pontos 

de amostragem a 0,15 m da linha (local do solo sob influência do fertilizante), e dois pontos a 

0,75 m da linha, na entre linha da cana-de-açúcar (local sem a influência do fertilizante). Os 

pontos de amostragem em cada local estavam espaçados em 0,5 m (Figura 4). O solo 

amostrado a 0,15 m foi misturado e armazenado como amostra correspondente a linha, e o 

solo amostrado a 0,75 m foi misturado e armazenado como amostra correspondente a entre-

linha. Após secas em estufa a 35ºC, as amostras foram destorroadas e peneiradas a 2 mm para 

que ficassem homogêneas. Posteriormente, misturou-se 20 cm³ de solo de cada amostra, os 

quais compuseram a sub-amostra que foi processada em moinho de bola. Após moagem, 

cerca de 70 a 80 mg de solo foram pesados dentro de capsula de estanho, sendo em seguinda 

analisadas no espectrômetro de massas para determinação do teor de N (g kg
-1

) e abundância 

de átomos de 
15

N (%). 

Para determinar o acúmulo de N total no solo foi determinada a massa de solo de 

cada ponto de amostragem, na linha e na entre linha e em cada profundidade (0 – 0,1, 0,1 – 

0,2 e 0,2 – 0,4 m). A densidade do solo foi determinada em cada local de amostragem pelo 

método do anel volumétrico (Blake & Hartge, 1986). A massa de solo presente no anel 

volumétrico foi seca em estufa a 105ºC por 24 horas, seguido da pesagem. Na área com 

rotação, a densidade média do solo foi de 1,27, 1,34 e 1,27 g cm
-3

 na linha e 1,31, 1,32 e 
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1,28 g cm

-3 
na entrelinha nas camadas de 0,0 – 0,1, 0,1 – 0,2 e 0,2 – 0,4 m, respectivamente; 

na área sem rotação foi de 1,37, 1,29 e 1,24 g cm
-3 

na linha e 1,40, 1,40, 1,29 g cm
-3

 na 

entrelinha nas camadas de 0,0 – 0,1, 0,1 – 0,2 e 0,2 – 0,4 m, respectivamente. Para o cálculo 

do volume do solo foi considerada a camada representada pela amostragem, de 0,1 m para as 

duas primeiras camadas, e de 0,2 m para a última camada, a qual representou a faixa de solo 

amostrado. Com a massa, a abundância isotópica de 
15

N e o teor de N no solo, foi realizado o 

cálculo do NSPF, em % e kg ha
-1

, e determinou-se a RNS em cada camada, conforme 

equações: 

 

QNS0,0-0,1PF (kg ha
-1

) = (NS0,0-0,1PF(%) / 100) . N-total 

QNS0,1-0,2PF (kg ha
-1

) = (NS0,1-0,2PF(%) / 100) . N-total 

QNS0,2-0,4PF (kg ha
-1

) = (NS0,2-0,4PF(%) / 100) . N-total 

QNSPF (kg ha
-1

) = NS0,0-0,1PF + NS0,1-0,2PF + NS0,2-0,4PF (kg ha
-1

) 

RNS% = [NSPF (kg ha
-1

) / Dose N (kg ha
-1

)] . 100                      [Eq. 5] 

 

Em que: QNS0,0-0,1PF – quantidade de N no solo na camada de 0,0-0,1 m proveniente do 

fertilizante; QNS0,1-0,2PF – quantidade de N no solo na camada de 0,1-0,2 m proveniente do 

fertilizante; QNS0,2-0,4PF – quantidade de N no solo na camada de 0,2-0,4 m proveniente do 

fertilizante; QNSPF – quantidade de N no solo proveniente do fertilizante; RNS% - 

recuperação do N-fertilizante no solo. 

 

Figura 4. Representação dos pontos de amostragem do solo. Os pontos 1 e 2 estão a 0,15 m da linha e 

os pontos 3 e 4 estão a 0,75 m da linha, sendo equidistantes a 0,5 m. 
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2.2.4. Análise estatística 

Os dados foram analisados como grupo de experimento, a fim de comparar as áreas 

com e sem rotação de cultura. A análise de variância foi realizada comparando-se as médias 

pelo teste de Tukey com nível de significância de 10%. Quando necessário, realizou-se 

transformação de dados, de acordo com Box-Cox (Box & Cox, 1964). Para tais análises 

utilizou-se o programa estatístico R (R Core Team, 2014). 

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Recuperação do 
15

N-fertilizante pela cana-de-açúcar (RNP) 

 A biomassa de colmos variou de 121 a 143 Mg ha
-1

 na área com rotação e de 124 a 

136 Mg ha
-1

 na área sem rotação, sem diferir entre os manejos e as doses de N (Tabela 4). A 

biomassa de folha seca foi maior na área sem rotação, porém também não foi influenciada 

pelas doses de N. Para biomassa de ponteiro, houve interação entre o manejo de rotação e as 

doses de N. A biomassa de ponteiro reduziu com as doses de N na área com rotação; no 

controle (sem N), a biomassa de ponteiro foi maior na área com rotação, enquanto para a dose 

de 180 kg ha
-1

 N a biomassa de ponteiro foi maior na área sem rotação. Comportamento 

semelhante foi observado para biomassa da planta toda, que reduziu com as doses de N 

somente na área com rotação (Tabela 4). Para biomassa seca, a associação de elevadas doses 

de N e rotação de cultura também diminuiu a biomassa de ponteiros e da planta toda (Tabela 

4). A redução na biomassa da planta com o aumento nas doses de N na área com rotação pode 

ser um indicativo de excesso de N que causou toxidez à planta quando houve associação de 

rotação de cultura e elevadas doses de N na soqueira. 
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Tabela 4. Biomassa dos compartimentos da planta na colheita da 2ª soqueira (maio de 2016). Valores representam massa de matéria natural (biomassa) e 

massa de matéria seca (biomassa seca)¹.  

Dose N Rotação de cultura 

  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

kg ha
-1

 Colmo Folha seca Ponteiro Planta toda 

 
________________________________________________________________________

 Biomassa (Mg ha
-1

) 
________________________________________________________________________

 

0 143,4 
 

123,8 
 

133,6 
 

11,9 
 

11,6 
 

11,7 
 

16,3 aA 12,2 B 14,2 
 

171,6 aA 147,5 B 159,6 
 

60 135,0 
 

127,1 
 

131,0 
 

10,5 
 

11,5 
 

11,0 
 

14,8 a 12,9 
 

13,8 
 

160,3 ab 151,4 
 

155,8 
 

120 134,0 
 

129,5 
 

131,7 
 

10,7 
 

13,2 
 

12,0 
 

13,6 ab 15,0 
 

14,3 
 

158,3 ab 157,6 
 

158,0 
 

180 121,2 
 

136,5 
 

128,8 
 

9,6 
 

11,4 
 

10,5 
 

10,4 bB 13,9 A 12,1 
 

141,1 bB 161,8 A 151,4 
 

Média 133,4 
 

129,2 
   

10,7 B 11,9 A 
  

13,8 
 

13,5 
   

157,8 
 

154,6 
   

Protação 0,418 0,053 0,684 0,586 

PdoseN 0,927 0,101 0,155 0,781 

Protação*doseN 0,143 0,319 0,008 0,089 

 
____________________________________________________________________

 Biomassa seca (Mg ha
-1

) 
____________________________________________________________________

 

0 34,3 
 

32,4 
 

33,3 
 

10,8 
 

10,4 
 

10,6 
 

5,2 aA 3,6 B 4,4 
 

50,3 a 46,3 
 

48,3 
 

60 33,5 
 

30,4 
 

31,9 
 

9,6 
 

10,3 
 

9,9 
 

4,5 a 3,9 
 

4,2 
 

47,6 ab 44,6 
 

46,1 
 

120 32,9 
 

33,5 
 

33,2 
 

9,8 
 

11,8 
 

10,8 
 

4,8 a 4,6 
 

4,7 
 

47,5 ab 49,9 
 

48,7 
 

180 29,0 
 

34,7 
 

31,8 
 

8,8 
 

10,3 
 

9,5 
 

3,3 bB 4,6 A 4,0 
 

41,1 bB 49,5 A 45,3 
 

Média 32,4 
 

32,7 
   

9,8 
 

10,7 
   

4,5 
 

4,1 
   

46,6 
 

47,6 
   

Protação 0,811 0,129 0,211 0,597 

PdoseN 0,804 0,109 0,229 0,467 

Protação*doseN 0,160 0,321 0,004 0,080 

¹Letras minúsculas distintas indicam diferença entre a dose de N e letras maiúsculas distintas indicam diferença entre manejo de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10) 

.
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De forma semelhante ao observado para produção de biomassa, houve maior 

acúmulo de N na folha seca na área sem rotação e interação entre rotação e doses de N para 

acúmulo de N no ponteiro (Tabela 5). No tratamento controle (sem N), houve maior acúmulo 

de N no ponteiro na área com rotação; o inverso ocorreu para a maior dose de N (180 kg ha
-1

 

N), que apresentou maior acúmulo de N na área sem rotação. Houve redução no acúmulo de 

N no ponteiro com o aumento nas doses de N somente na área com rotação (Tabela 5). Por 

outro lado, não foi detectada diferença significativa para acúmulo de N na planta inteira em 

função dos tratamentos.  

O N na planta proveniente do fertilizante (NPPF %) não foi alterado pelo manejo da 

rotação em nenhum dos compartimentos da planta (Tabela 5). Por outro lado, as doses de N 

afetaram o NPPF no colmo, folha seca, ponteiro e na planta toda. Em todos estes 

compartimentos, o NPPF foi maior nas doses de 120 e 180 kg ha
-1

 quando comparados à dose 

de 60 kg ha
-1

 N (Tabela 5). Por outro lado, não houve diferença significativa de NPPF entre as 

doses de 120 e 180 kg ha
-1

 N.  

Para a QNPPF (kg ha
-1

), também foi observada diferença entre as doses de N, porém 

não entre os manejos de rotação. No colmo, o QNPPF seguiu a ordem 180 > 120 > 60 kg ha
-1

 

N, enquanto nos demais compartimentos não houve diferença entre as doses de 120 e 180 kg 

ha
-1

 N. Na planta toda, o QNPPF foi de 19,3, 33,2 e 45,0 kg ha
-1

 respectivamente para as 

doses de 60, 120 e 180 kg ha
-1

 N (Tabela 5).  

Como esperado, a RNP apresentou resultados variados em comparação ao QNPPF, 

uma vez que para o cálculo da RNP considera-se o acúmulo de N na planta e a dose de N 

aplicada. Da mesma foram ao observado para QNPPF, o manejo de rotação também não 

afetou a RNP (Tabela 5). A RNP somente foi afetada pelas doses de N nos compartimentos 

folha seca, ponteiro e planta toda. No colmo, que foi o compartimento que alocou a maior 

quantidade de QNPPF, não houve diferença entre as doses de N na RNP. Por outro lado, na 

folha seca a RNP diminuiu com o aumento das doses de N, enquanto que no ponteiro a dose 

de 180 kg ha
-1

 N apresentou menor RNP quando comparados às doses de 60 e 120 kg ha
-1

 N. 

Para a planta toda, a RNP foi muito próxima para as doses de 120 e 180 kg ha
-1

 N, variando 

de 25 a 28%, porém ambas foram inferiores à RNP observada na dose de 60 kg ha
-1

 N, que foi 

de 32% (Tabela 5). 
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Tabela 5. Acúmulo de N, N na planta proveniente do fertilizante (NPPF, % e QNPPF, kg ha
-1

) e recuperação do N-fertilizante pela planta (RNP)
1
. 

(continua) 

Dose N Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

kg ha
-1

 Colmo Folha seca Ponteiro Planta toda 

 
_________________________________________________________________________ 

N-total (kg ha
-1

) 
_________________________________________________________________________

 

0 80,3 
 

71,5 
 

75,9 
 

27,9 
 

27,5 
 

27,7 
 

54,9 aA 36,3 B 45,6 
 

163,2 
 

135,4 
 

149,3 
 

60 81,2 
 

79,8 
 

80,5 
 

26,2 
 

27,7 
 

27,0 
 

45,1 ab 39,7 
 

42,4 
 

152,6 
 

147,2 
 

149,9 
 

120 78,8 
 

85,8 
 

81,8 
 

26,9 
 

30,8 
 

28,6 
 

47,8 a 44,5 
 

46,4 
 

153,4 
 

161,1 
 

156,7 
 

180 90,2 
 

95,1 
 

92,6 
 

23,6 
 

28,1 
 

25,8 
 

33,4 bB 45,6 A 39,5 
 

147,1 
 

168,9 
 

158,0 
 

Média 82,6 
 

82,9 
   

26,1 B 28,4 A 
  

45,3 
 

41,4 
   

154,1 
 

152,6 
   

Protação 0,962 0,092 0,176 0,847 

Pdose N 0,151 0,457 0,333 0,774 

Protação*dose N 0,779 0,551 0,009 0,161 

 
_____________________________________________________________________________

 NPPF (%) 
___________________________________________________________________________

 

60 11,3 
 

11,5 
 

11,4 b 12,4 
 

15,2 
 

13,8 b 10,6 
 

9,6 
 

10,1 b 11,4 
 

12,1 
 

11,8 b 

120 23,9 
 

18,5 
 

21,6 a 23,5 
 

20,4 
 

22,2 a 21,2 
 

18,2 
 

19,9 a 22,9 
 

19,0 
 

21,2 a 

180 30,1 
 

26,6 
 

28,3 a 26,4 
 

23,9 
 

25,1 a 23,3 
 

23,4 
 

23,4 a 26,6 
 

24,6 
 

25,6 a 

Média 21,7 
 

18,9 
   

20,8 
 

19,8 
   

18,4 
 

17,1 
   

20,3 
 

18,6 
   

Protação 0,154 0,641 0,378 0,221 

Pdose N <0,001 0,003 <0,001 <0,001 

Protação*dose N 0,726 0,443 0,708 0,480 
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Tabela 5. Acúmulo de N, N na planta proveniente do fertilizante (NPPF, % e QNPPF, kg ha
-1

) e recuperação do N-fertilizante pela planta (RNP)
1
. 

(conclusão) 

Dose N Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

kg ha
-1

 Colmo Folha seca Ponteiro Planta toda 

 
_________________________________________________________________________ 

QNPPF (kg ha
-1

) 
_______________________________________________________________________________

 

60 10,5 
 

9,3 
 

9,9 c 3,9 
 

5,2 
 

4,5 b 5,5  4,1 
 

4,8 b 19,9 
 

18,6 
 

19,3 b 

120 17,9 
 

16,7 
 

17,4 b 6,4 
 

6,7 
 

6,5 a 9,6  8,7 
 

9,2 a 34,0 
 

32,1 
 

33,2 ab 

180 30,7 
 

26,6 
 

28,6 a 6,5 
 

7,5 
 

7,0 a 8,3  10,5 
 

9,4 a 45,4 
 

44,6 
 

45,0 a 

Média 19,7  17,5    5,6  6,5    7,8  7,8    33,1  31,8    

Protação 0,313 0,176 0,544 0,684 

Pdose N <0,001 0,004 <0,001 <0,001 

Protação*dose N 0,982 0,589 0,106 0,992 

 
______________________________________________________________________________

 RNP (%) 
______________________________________________________________________________

 

60 17,5  15,5  16,5  6,5  8,6  7,6 a 9,1  6,9  8,0 a 33,2  31,0  32,1 a 

120 15,0  13,9  14,5  5,3  5,6  5,5 b 8,0  7,2  7,7 a 28,3  26,8  27,6 b 

180 17,1  14,8  15,9  3,6  4,2  3,9 c 4,6  5,8  5,2 b 25,2  24,8  25,0 b 

Média 16,5  14,7    5,2  6,1    7,3  6,6    28,9  27,5    

Protação 0,602 0,145 0,331 0,565 

Pdose N 0,586 <0,001 0,008 0,066 

Protação*dose N 0,950 0,563 0,113 0,927 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre a dose de N e letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre os manejos de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10). 
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2.3.2. Recuperação do 
15

N-fertilizante na palha (RNPa)  

A biomassa de palha foi 0,9 Mg ha
-1

 superior na área com rotação em relação à área 

sem rotação (P<0,10, Tabela 6). Entre os tratamentos, a maior quantidade de palha foi obtida 

na dose de 180 kg ha
-1

 N, a qual foi 1,7, 1,4 e 0,8 Mg ha
-1

 maior do que a dose de 120 e 

60 kg ha
-1

 N e o controle, respectivamente. Tais valores foram influenciados, principalmente, 

pela palha fina (Pf), fração que também apresentou diferença estatística entre as áreas e os 

tratamentos (P<0,10) (Tabela 6). A área com rotação apresentou 0,6 Mg ha
-1

 a mais de Palha 

fina do que sem rotação. Ao comparar os tratamentos, a dose de 180 kg ha
-1

 N e o controle 

apresentaram quantidades semelhantes de palha, 3,3 e 2,9 Mg ha
-1

, as quais são, na média, 1 e 

0,6 Mg ha
-1

 maior do que a dose de 120 e 60 kg ha
-1

 N. A biomassa seca da palha grossa não 

apresentou diferença estatística entre as áreas e os tratamentos, obtendo valor médio de 

1,85 Mg ha
-1

. 

A variação no acúmulo de N na palha seguiu os padrões mencionados anteriormente, 

nos quais a palha apresentou diferença estatística entre as áreas e os tratamentos, assim como 

a Palha fina (P<0,10) (Tabela 6). A área com rotação apresentou 9,5 kg ha
-1

 N a mais na palha 

do que a área sem rotação. No tratamento com 180 kg ha
-1

 N, o acúmulo de N na palha foi 

25,4, 21,2 e 14,5 kg ha
-1

 superior aos tratamentos com 120, 60 e 0 kg ha
-1

 N, respectivamente. 

A Palha fina variou da mesma maneira que a palha total, na qual a área com rotação 

apresentou 6,7 kg ha
-1

 N a mais do que a área sem rotação, e a dose de 180 kg ha
-1

 N foi 17,3, 

13,9 e 9,1 kg ha
-1

 maior do que a dose de 120, 60 kg ha
-1

 N e o controle, respectivamente. Na 

palha grossa o acúmulo de N não apresentou diferença em nenhum dos fatores analisados, 

com acúmulo médio de 15,3 kg ha
-1

 de N. 

O acúmulo de QNPalhaPF (kg ha
-1

) apresentou interação entre os fatores de estudo 

(P<0,10), sendo que o aumento da dose de N proporcionou maior acúmulo de N-fertilizante 

na palha, exceto na dose de 120 kg ha
-1

 N na área sem rotação. Nessa área, o acúmulo de 

QNPalhaPF na dose de 60 kg ha
-1

 N foi 1,2 kg ha
-1

 superior à dose de 120 kg ha
-1

 N e 

3,0 kg ha
-1 

inferior à dose de 180 kg ha
-1

 N. O acúmulo de QNPfPF também apresentou 

interação entre os fatores. Ao comparar as áreas, a área com rotação apresentou menor valor 

de QNPfPF na dose de 60 kg ha
-1

 N, maior valor na dose de 120 kg ha
-1

 N e valor semelhante 

à dose de 180 kg ha
-1

 N. Analisando os tratamentos dentro de cada área, as doses de 60 e 180 

kg ha
-1

 N apresentaram maiores valores de QNPfPF na área sem rotação, 1,1 e 2,8 kg ha
-1

 a 

mais do que o valor obtido na dose de 120 kg ha
-1

 N. Na área com rotação o QNPfPF foi 
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semelhante para as doses de 60 e 120 kg ha
-1

 N. Na dose de 180 kg ha
-1

 N, o QNPfPF foi 2,8 

e 3,6 kg ha
-1

 superior do que as doses de 120 e 60 kg ha
-1

 N, respectivamente. Na Palha grossa 

o acúmulo de N foi 0,6 kg ha
-1

 superior na área com rotação, sendo a dose 180 kg ha
-1

 N a que 

proporcionou maior acúmulo de N-fertilizante, 1,6 kg ha
-1

 a mais do que as demais doses. 

A recuperação de N na palha (RNPa%) foi de 3,3%, valor baixo considerando a 

grande quantidade de palha depositada sobre o solo após a colheita da cana-de-açúcar 

(16,3 Mg ha
-1

). A RNPa% apresentou interação entre os fatores estudados (P<0,10) 

(Tabela 6). Na área com rotação a RNPa não apresentou diferença para doses de N, enquanto 

na área sem rotação a dose 120 kg ha
-1

 N apresentou a menor RNPa, 2 e 3,4% inferior quando 

comparado às doses de 180 e 60 kg ha
-1

 N, as quais são semelhantes estatisticamente. Nos 

tratamentos apenas a dose 120 kg ha
-1

 N apresentou diferença entre as áreas, na qual a área 

com rotação apresentou, aproximadamente, RNPa duas vezes maior do que na área sem 

rotação. 
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Tabela 6. Biomassa seca, acúmulo de N, N na palha proveniente do fertilizante (NPalhaPF, % e 

QNPalha, kg ha
-1

), e recuperação do N-fertilizante na palha (RNPa) para as duas frações de palha 

avaliadas
1
. 

(continua) 

Dose N  Rotação de cultura 

 
Com Sem Média 

 
Com Sem Média 

 
Com Sem Média 

 
kg ha

-1
 Palha Fina Palha Grossa Palha total 

 
______________________________________

 Biomassa seca (Mg ha
-1

) 
_________________________________________

 

0 3,4 
 

2,4 
 

2,9 a 2,0 
 

1,6 
 

1,8 
 

5,4 
 

4,0 
 

4,7 ab 

60 2,5 
 

2,4 
 

2,5 ab 1,7 
 

1,6 
 

1,7 
 

4,3 
 

4,0 
 

4,1 ab 

120 2,4 
 

1,8 
 

2,1 b 1,9 
 

1,4 
 

1,7 
 

4,3 
 

3,3 
 

3,8 b 

180 3,6 
 

2,9 
 

3,3 a 2,4 
 

2,1 
 

2,2 
 

6,0 
 

5,0 
 

5,5 a 

Média 3,0 A 2,4 B 
  

2,0 
 

1,7 
   

5,0 A 4,1 B 
  

Protação 0,014 0,134 0,029 

PdoseN 0,010 0,322 0,032 

Protação*doseN 0,563 0,835 0,762 

 
__________________________________________

 N-total (kg ha
-1

) 
__________________________________________

 

0 35,9 
 

22,5 
 

29,2 ab 16,7 
 

13,3 
 

15,0 
 

52,5 
 

35,8 
 

44,2 ab 

60 24,1 
 

24,7 
 

24,4 b 13,7 
 

12,7 
 

13,2 
 

37,8 
 

37,3 
 

37,5 b 

120 24,3 
 

16,5 
 

21,0 b 14,2 
 

9,9 
 

12,4 
 

38,5 
 

26,5 
 

33,3 b 

180 42,4 
 

34,2 
 

38,3 a 22,3 
 

18,5 
 

20,4 
 

64,7 
 

52,7 
 

58,7 a 

Média 31,7 A 25,0 B 
  

16,7 
 

13,9 
   

48,4 A 38,9 B 
  

Protação 0,028 0,202 0,051 

PdoseN 0,005 0,106 0,012 

Protação*doseN 0,477 0,940 0,692 

 
____________________________________________

 NPalhaPF (%) 
____________________________________________

 

60 4,4 bB 7,8 aA 6,1 
 

6,4 
 

6,6 
 

6,5 b 5,4 b 7,2 ab 6,3 
 

120 8,4 aA 5,0 bB 7,0 
 

10,4 
 

7,9 
 

9,3 ab 9,4 aA 6,5 bB 8,1 
 

180 10,6 a 10,3 a 10,4 
 

13,4 
 

11 
 

12,2 a 12 a 10,6 a 11,3 
 

Média 7,8 
 

7,7 
   

10 
 

8,5 
   

8,9 
 

8,1 
   

Protação 0,717 0,168 0,537 

PdoseN 0,001 0,003 0,002 

Protação*doseN 0,004 0,507 0,070 

 
__________________________________________

 QNPalhaPF (kg ha
-1

) 
__________________________________________

 

60 1,1 bB 1,9 aA 1,5 
 

0,9 
 

0,8 
 

0,9 b 2,0 c 2,7 b 2,4 
 

120 1,9 bA 0,8 bB 1,4 
 

1,4 
 

0,7 
 

1,1 b 3,3 bA 1,5 cB 2,5 
 

180 4,7 a 3,6 a 4,2 
 

3,0 
 

2,1 
 

2,6 a 7,7 a 5,7 a 6,7 
 

Média 2,6 
 

2,1 
   

1,8 A 1,2 B 
  

4,3 
 

3,3 
   

Protação 0,389 0,047 0,167 

PdoseN <0,001 0,001 <0,001 

Protação*doseN 0,025 0,260 0,026 
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Tabela 6. Biomassa seca de palha, acúmulo de N na palha, N na palha proveniente do fertilizante 

(NPalhaPF, % e QNPalhaPF, kg ha
-1

), e recuperação do N-fertilizante na palha (RNPa) para as duas 

frações de palha avaliadas
1
. 

(conclusão) 

Dose N Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

kg ha
-1

 Palha Fina Palha Grossa Palha total 

 
_______________________________________________

 RNPa (%) 
_______________________________________________

 

60 1,8 B 3,2 aA 2,5  1,5  1,4  1,4 a 3,3  4,6 a 3,9  

120 1,6 A 0,7 bB 1,2  1,2  0,6  0,9 b 2,8 A 1,2 bB 2,1  

180 2,6  2,0 a 2,3  1,7  1,2  1,4 a 4,3  3,2 a 3,7  

Média 2,0  2,0    1,4 A 1,0 B   3,4  3,0    

Protação 0,432 0,075 0,112 

PdoseN 0,007 0,061 0,008 

Protação*doseN 0,026 0,414 0,045 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre a dose de N e letras maiúsculas distintas indicam diferenças 

entre os manejos de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10) 

 

2.3.3. Recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) 

Na área sem rotação as doses de N não proporcionaram diferenças no estoque de N-

total no solo e nas camadas. Na área com rotação, apenas a dose de 120 kg ha
-1

 N apresentou 

menor estoque de N total, sendo os demais tratamentos estatisticamente semelhantes (Tabela 

7). Na camada de 0,1 - 0,2 m o mesmo comportamento foi encontrado, sendo que a dose de 

120 kg ha
-1

 N apresentou cerca de 321,5 kg ha
-1

 N a menos do que os demais tratamentos. Na 

camada de 0,2 - 0,4 m outras diferenças ocorreram entre os tratamentos, sendo que o controle 

e a dose 180 kg ha
-1

 N apresentaram os maiores estoques de N, seguidos pela dose de 60 e de 

120 kg ha
-1

 N. A camada de 0,0 - 0,1 m apresentou diferença estatística para N-total apenas 

entre os tratamentos, sem diferença entre os manejos de rotação. As doses de 60 e 180 kg ha
-1

 

N apresentaram os maiores estoques de N no solo, superior ao estoque observado na dose de 

120 kg ha
-1

 N. Dessa maneira, houve variação nos estoques de N nas camadas de solo, porém 

no acumulado nas três camadas praticamente não houve diferença entre as doses de N e 

manejo de rotação. 

A variável QNSPF (kg ha
-1

) apresentou interação entre os fatores de estudo no solo 

(somatório das camadas), e na camada 0,2 – 0,4 m (P<0,10) (Tabela 7). Em ambas as áreas, 

com e sem rotação de cultura, o aumento da dose de N-fertilizante proporcionou incremento 

no QNSPF. Na área com rotação as doses de 60 e 120 kg ha
-1

 N apresentaram valores 

semelhantes de QNSPF, os quais são 51 kg ha
-1

 menor do que a dose de 180 kg ha
-1

 N. Na 

área sem rotação o QNSPF na dose de 120 kg ha
-1

 N foi semelhante ao QNSPF das doses de 
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60 e 180 kg ha

-1
 N, as quais diferem entre si em 21 kg ha

-1
. O mesmo comportamento foi 

observado na última camada, contudo em proporções menores. Na camada 0,0 – 0,1 e 0,1 – 

0,2 m, as quais apresentaram diferença apenas entre os tratamentos, a média de QNSPF é 

maior com o aumento da dose de N-fertilizante, como observado anteriormente dentro de 

cada manejo de rotação. O QNSPF na dose de 120 kg ha
-1

 N foi semelhante ao observado nas 

doses de 60 e de 180 kg ha
-1

 N, os quais diferem entre si em 18,1 e 7,4 kg ha
-1

 na primeira e 

na segunda camada, respectivamente. 

A RNS foi de 45 e 43% na área com e sem rotação de cultura, respectivamente 

(P<0,10) (Tabela 7). Na área com rotação, os tratamentos com 60 e 180 kg ha
-1

 N 

apresentaram RNS cerca de 17% superior à dose de 120 kg ha
-1

 N. Na área sem rotação, a 

dose de 60 kg ha
-1

 N apresentou maior RNS, cerca de 14 e 26% superior aos tratamentos com 

120 e 180 kg ha
-1

 N, respectivamente. A camada 0,2 – 0,4 m também apresentou interação 

entre os fatores, sendo o comportamento semelhante ao observado para a camada 0,0 – 0,4 m, 

mas em proporções menores uma vez que a RNS de 0,2 – 0,4 m foi 12 e 10% na área com e 

sem rotação de cultura, respectivamente. A RNS não variou entre os manejos nas camadas 0,0 

– 0,1 e 0,1 – 0,2 m, porém houve diferença para doses de N. Na camada 0,0 – 0,1 m, a dose de 

60 kg ha
-1

 N apresentou maior RNS, cerca de 8,3% superior às demais doses de N. Por outro 

lado, na camada 0,1 – 0,2 m a dose de 120 kg ha
-1

 N apresentou RNS semelhante à obtida na 

dose de 60 kg ha
-1

 N, a qual diferiu apenas da dose de 180 kg ha
-1 

N. 
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Tabela 7. Estoque de N total, N no solo proveniente do fertilizante (NSPF, % e QNSPF, kg ha
-1

) e recuperação do N-fertilizante no solo (RNS)
1
. 

 (continua) 

Dose N  Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

kg ha
-1

 0,0 – 0,1 m 0,1 – 0,2 m 0,2 – 0,4 m 0,0 – 0,4 m 

 
________________________________________________________________________

 N-total (kg ha
-1

) 
________________________________________________________________________

 

0 2444 
 

2441 
 

2442 ab 2048 
 

2891 
 

2470 
 

3943 aA 2562 B 32523 
 

8435 a 7894 
 

8165 
 

60 2571 
 

2885 
 

2728 a 2007 a 2227 
 

2117 
 

3046 bc 2844 
 

2945 
 

7624 a 7956 
 

7790 
 

120 2242 
 

2392 
 

2306 b 1710 bB 2086 A 1871 
 

2539 cB 3087 A 2774 
 

6491 bB 7565 A 6951 
 

180 2790 
 

2808 
 

2799 a 2040 a 2002 
 

2021 
 

3388 ab 3085 
 

3236 
 

8218 a 7895 
 

8057 
 

Média 2521 
 

2679 
   

1937 
 

2228 
   

3127 
 

2931 
   

7586 
 

7837 
   

Protação 0,103 0,003 0,127 0,162 

PdoseN 0,005 0,032 0,037 0,001 

Protação*doseN 0,338 0,080 0,001 0,008 

 
____________________________________________________________________________

 NSPF (%) 
____________________________________________________________________________

 

60 0,6 b 0,6 b 0,6 
 

0,4 
 

0,3 
 

0,4 c 0,3 b 0,3 b 0,3 
 

0,4 
 

0,4 
 

0,4 b 

120 0,9 b 1,2 a 1,0 
 

0,5 
 

0,6 
 

0,6 b 0,4 b 0,4 ab 0,4 
 

0,6 
 

0,7 
 

0,7 a 

180 1,5 aA 1,0 aB 1,2 
 

0,9 
 

0,6 
 

0,7 a 0,8 aA 0,5 aB 0,6 
 

1,1 
 

0,7 
 

0,9 a 

Média 1,0 
 

0,9 
   

0,6 
 

0,5 
   

0,5 
 

0,4 
   

0,7 
 

0,6 
   

Protação 0,404 0,388 0,005 0,382 

PdoseN <0,001 0,021 <0,001 <0,001 

Protação*doseN 0,070 0,531 <0,001 0,162 
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Tabela 7. Estoque de N total, N no solo proveniente do fertilizante (NSPF, % e QNSPF, kg ha

-1
) e recuperação do N-fertilizante no solo (RNS)

1
.  

(conclusão) 

Dose N  Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

kg ha
-1

 0,0 – 0,1 m 0,1 – 0,2 m 0,2 – 0,4 m 0,0 – 0,4 m 

 
________________________________________________________________________

 QNSPF (kg ha
-1

) 
_______________________________________________________________________

 

60 16,5  17,2  16,9 b 7,5  7,7  7,6 b 7,8 b 8,5 b 8,2  31,8 b 33,5 b 32,7  

120 21,1  28,2  24,1 ab 9,4  11,6  10,3 ab 9,8 b 10,8 ab 10,3  40,3 b 50,7 ab 44,7  

180 41,8  28,1  35,0 a 17,9  12,1  15,0 a 27,2 aA 14,2 aB 20,7  87,0 aA 54,4 aB 70,7  

Média 26,5  24,5    11,6  10,5    14,9  11,2    53,0  46,2    

Protação 0,726 0,902 0,029 0,807 

PdoseN 0,004 0,023 <0,001 <0,001 

Protação*doseN 0,109 0,339 0,001 0,007 

 
____________________________________________________________________________

 RNS (%) 
____________________________________________________________________________

 

60 27,5  28,7  28,1 a 12,5  12,9  12,7 a 13,1 a 14,2 a 13,6  53,0 a 55,8 a 54,4  

120 17,6  23,5  20,1 b 7,8  9,7  8,6 ab 8,2 b 9,0 b 8,5  33,6 b 42,2 ab 37,3  

180 23,2  15,6  19,4 b 10,0  6,7  8,3 b 15,1 aA 7,9 bB 11,5  48,3 aA 30,2 bB 39,3  

Média 22,8  22,6    10,1  9,8    12,1  10,4    45,0  42,8    

Protação 0,927 0,841 0,143 0,529 

PdoseN 0,028 0,070 0,006 0,003 

Protação*doseN 0,177 0,497 0,012 0,027 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre as doses de N e letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre os manejos de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10). 
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2.3.4. Balanço do 
15

N-fertilizante no sistema solo-planta-palha 

No presente experimento a recuperação do N-fertilizante no sistema solo-planta-

palha foi de 77,3 e 73,5% na área com e sem rotação de cultura, respectivamente (Figura 5). A 

quantidade de N que não foi recuperada pelos compartimentos da cana-de-açúcar ou pelo solo 

considerou-se como N não contabilizado, o qual foi, na média, 25% do total de N-fertilizante 

aplicado. O solo foi o compartimento que apresentou maior RNS, que variou de 45 e 43% na 

área com rotação e sem rotação, respectivamente. A RNP foi de 28,9 e 27,6% na área com e 

sem rotação, respectivamente. Diferente do esperado, a RNPa foi baixa e variou de 3,4 a 3,2% 

na área com e sem rotação de cultura, respectivamente.  

A menor recuperação do N-fertilizante ocorreu nas doses de 120 e 180 kg ha
-1

 N. O 

solo foi o compartimento analisado que apresentou maior variação na recuperação do N-

fertilizante a qual diminuiu, na área sem rotação, com o aumento da dose de adubo 

nitrogenado (P<0,10). 

 

 

A 

 

B 

Figura 5. Balanço do N-fertilizante no sistema solo-planta-palha na área com (A) e sem (B) rotação 

de cultura na renovação do canavial. Não houve diferença estatística entre as áreas pelo teste de Tukey 

(P < 0,10). 

 

45,0 

28,9 

3,4 

22,7 

Solo Planta Palha Não contabilizado

42,8 

27,6 

3,2 

26,5 

Solo Planta Palha Não contabilizado
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 Com Rotação Sem Rotação Média 
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Figura 6. Balanço do N-fertilizante no sistema solo-planta-palha em função da rotação de culturas e doses de N. Letras minúsculas distintas indicam diferença 

entre a dose de N e letras maiúsculas distintas indicam diferença entre o manejo de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10). 

53,0 
33,2 

3,3 10,5 

55,8 31,0 

4,6 8,6 

54,4 32,1 

3,9 9,6 

33,6 

28,3 
2,8 

35,4 
42,2 

26,8 

1,2 

29,8 37,3 

27,6 

2,1 

33,0 

48,3 

25,2 

4,3 

22,1 

Solo Planta Palha Não contabilizado

30,2 

24,8 
3,2 

41,8 

Solo Planta Palha Não contabilizado

39,3 

25,0 

3,7 

32,0 

Solo Planta Palha Não contabilizado

a 

b 

b 

a 

b 

aA 
bB 

ab 

a 

a 

bB 
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2.3.5. Atributos tecnológicos da cana-de-açúcar 

Os atributos tecnológicos não apresentaram interação entre o manejo de rotação e 

doses de N, assim como também não houve diferença entre a média dos tratamentos (P<0,10) 

(Tabela 8), exceto para o teor de sólidos solúveis (Brix), de açúcares redutores (AR) e de 

fibra. O Brix e o AR foram 4 e 9% maiores, respectivamente, na área sem rotação. A fibra, 

diferente dessas variáveis, apresentou maior valor na área com rotação, com teor 2% superior 

a área sem rotação. O ATR, açúcares totais recuperáveis, a Pol, teor de sacarose, e a produção 

de açúcar por hectare, TPH, não foram alteradas pelo manejo da rotação e pela dose de N 

.
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Tabela 8. Atributos tecnológicos do colmo da cana-de-açúcar obtidos na colheita da 2ª soqueira (maio de 2016)
1
. 

Dose N Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

kg ha
-1

 ATR (kg t
-1

) Brix (%) Fibra (%) Pol (%) 

0 122,3 
 

133,2 
 

127,8 
 

14,7 
 

15,9 
 

15,3 
 

10,9 
 

10,8 
 

10,8 
 

12,0 
 

13,2 
 

12,6 
 

60 119,1 
 

118,5 
 

118,8 
 

14,5 
 

14,5 
 

14,5 
 

10,8 
 

10,7 
 

10,7 
 

11,7 
 

11,6 
 

11,6 
 

120 125,5 
 

130,9 
 

128,2 
 

15,0 
 

15,8 
 

15,4 
 

10,9 
 

10,8 
 

10,8 
 

12,4 
 

12,9 
 

12,6 
 

180 127,4 
 

131,3 
 

129,3 
 

15,0 
 

15,5 
 

15,3 
 

10,9 
 

10,5 
 

10,7 
 

12,6 
 

13,0 
 

12,8 
 

Média 123,6 
 

128,5 
   

14,8 B 15,4 A 
  

10,9 A 10,7 B 
  

12,2 
 

12,7 
   

Protação 0,149 0,085 0,046 0,160 

PdoseN 0,122 0,221 0,345 0,119 

Protação*doseN 0,673 0,662 0,487 0,663 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

 Açúcar redutor (%) Umidade (%) Pureza (%) TPH (Mg ha
-1

) 

0 1,1 
 

1,2 
 

1,2 
 

74,5 
 

73,3 
 

73,9 
 

81,7 
 

83,0 
 

82,3 
 

17,3 
 

16,3 
 

16,8 
 

60 1,1 
 

1,1 
 

1,1 
 

74,8 
 

74,9 
 

74,8 
 

80,6 
 

80,2 
 

80,4 
 

15,7 
 

14,8 
 

15,2 
 

120 1,1 
 

1,2 
 

1,2 
 

74,1 
 

73,5 
 

73,8 
 

82,5 
 

82,0 
 

82,2 
 

16,6 
 

16,8 
 

16,7 
 

180 1,1 
 

1,2 
 

1,2 
 

72,9 
 

74,0 
 

73,4 
 

84,2 
 

83,7 
 

83,9 
 

15,3 
 

17,7 
 

16,5 
 

Média 1,1 B 1,2 A 
  

74,1 
 

73,9 
   

82,3 
 

82,2 
   

16,2 
 

16,4 
   

Protação 0,086 0,765 0,947 0,854 

PdoseN 0,777 0,221 0,103 0,591 

Protação*doseN 0,616 0,400 0,873 0,523 
1
Letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre o sistema de manejo do solo, com e sem rotação de cultura, pelo teste de Tukey, com P < 0,10. 
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2.4. Discussão 

2.4.1. Recuperação do 
15

N-fertilizante pela cana-de-açúcar (RNP) 

A biomassa de colmos variou de 121 a 143 Mg ha
-1

 na área experimental (Tabela 4). 

Esta produtividade de colmos pode ser considerada elevada se considerado que o experimento 

foi conduzido em ciclo de 2ª soqueira. A elevada produtividade pode estar relacionada à 

condições climáticas adequadas durante o ciclo, ao vigor de soqueira considerando a elevada 

produtividade obtida no ciclo anterior (Tabela 3) e condições químicas e físicas do solo que 

potencializaram o acúmulo de biomassa. De fato, o solo da área experimental apresenta 

elevada fertilidade em todo perfil do solo (Tabela 1), possibilitando obtenção de maiores 

produtividades de soqueira (Landell et al., 2003). O plantio direto adotado na implantação do 

canavial também pode ter contribuído para a elevada produtividade. O plantio direto, apesar 

de pouco adotado em cana-de-açúcar, preserva a estrutura do solo, melhora a capacidade de 

infiltração e armazenamento de água, aumenta a penetração e desenvolvimento do sistema 

radicular e o aporte de matéria orgânica (Boddey et al., 2010; Cerri et al., 2007; Zotarelli et 

al., 2012), podendo resultar em ganhos de produtividade quando comparados ao sistema 

convencional.  

A rotação de culturas não aumentou a produção de biomassa de colmos no presente 

estudo (Tabela 4). Entretanto, no ano anterior à implantação do experimento, a rotação de 

culturas proporcionou ganhos de produtividade quando comparado à área sem rotação, com 

produtividades de 163,3 e de 150,2 Mg ha
-1

, respectivamente (Tenelli, 2016). Diversos 

estudos relatam ganhos de produtividade de soqueiras em áreas manejadas sob rotação de 

culturas (Ambrosano et al., 2011a; Caceres & Alcarde, 1995; Sánchez, 2017; Tenelli, 2016). 

No presente experimento, a estatística não evidência que as elevadas doses de N em 

associação à rotação de cultura diminuíram a biomassa de colmos e da planta toda (Tabela 4), 

resultando em produtividade semelhante na área manejada com ou sem rotação de cultura. 

As doses de N impactaram negativamente a produtividade de colmos na área com 

rotação e não afetaram a produtividade de colmos na área sem rotação (Tabela 4). Resultado 

semelhante foi obtido por Bell et al. (2003), que observou queda na produtividade de colmos 

com fornecimento de N em área manejada sob plantio direto e plantio de adubo verde. No 

presente experimento, a queda de produtividade com as doses de N na área com rotação 

podem estar associadas ao excesso de N fornecido pelo fertilizante e pelo resíduo vegetal da 

crotalária. Na área sem rotação também não houve resposta à adubação nitrogenada. Apesar 
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de ser bem aceito que a soqueira da cana-de-açúcar responde à adubação nitrogenada 

(Cantarella et al., 2007), estudos recentes tem demonstrado ausência de resposta em áreas de 

cana-crua (Mariano et al., 2016; Nastaro-Boschiero, 2017; Otto et al., 2016), especialmente 

em áreas manejadas previamente com plantio de leguminosas ou histórico de aplicação de 

resíduos orgânicos. De fato, o solo da área experimental apresenta elevado estoque de C e N 

total, o que pode ter reduzido a resposta à adubação nitrogenada, uma vez que o solo é a 

principal fonte de N para a cultura (Dourado-Neto et al., 2010; Vieira-Megda et al., 2015). 

O incremento nas doses de N em cana-de-açúcar normalmente aumentam o acúmulo 

de N pela parte aérea da cultura, pois o aporte de N-inorgânico no sistema e condições 

ambientais que favoreçam o processo de mineralização aumentam a disponibilidade de N às 

plantas, favorecendo a absorção (Hajari et al., 2017; Zhu et al., 2016). Entretanto, apesar de a 

quantidade relativamente elevada de N adicionado ao sistema por meio dos resíduos vegetais 

da crotalária na renovação do canavial (190 kg ha
-1

 N), a rotação de cultura não aumentou o 

acúmulo de N nos compartimentos da planta (Tabela 5). Na verdade, o acúmulo de N no 

ponteiro na área com rotação diminuiu com o aumento das doses de N, comprovando o 

possível efeito tóxico do excesso de N. Diferentemente do esperado, as doses de N também 

não promoveram aumento no acúmulo de N pela planta. Este resultado é um indicativo de 

que, nas condições do experimento, o estoque de N orgânico do solo pode ter suprido as 

plantas com quantidade suficiente de N independente da rotação de culturas ou dose de N 

aplicada (Vieira-Megda et al., 2015). 

A hipótese deste estudo era de que a rotação de cultura aumentaria a absorção do N-

fertilizante pela soqueira de cana-de-açúcar. Entretanto, a rotação de cultura não aumentou o 

QNPPF em nenhum dos compartimentos da planta avaliados (Tabela 5). Somente houve 

efeito das doses de N, que proporcionaram aumento percentual (%) e absoluto (kg ha
-1

) do 

NPPF em todos os compartimentos da planta. No presente estudo o NPPF variou de 12 a 26% 

pela planta toda, que foi superior aos 10% de NPPF observados no estudo de Gava et al. 

(2001) utilizando ureia como fonte de N. No estudo de Franco et al. (2011), o NPPF variou 

de 10 a 35% na colheita da soqueira, muito próximos aos valores observados neste estudo. 

Um fato importante é que a avaliação do NPPF no presente estudo foi realizada somente na 

colheita, quando normalmente a contribuição do N-fertilizante no total de N acumulado pela 

planta normalmente é baixo (Franco et al., 2011; Vieira-Megda et al., 2015). 

A rotação de culturas também não afetou a RNP nos compartimentos da planta 

(Tabela 5). A RNP seguiu a ordem colmos > ponteiros > folha seca e, na planta toda, totalizou 
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cerca de 29% nas duas áreas. Ou seja, o efeito da rotação de culturas em disponibilizar N à 

cultura subsequente reduzindo a demanda de fertilizantes nitrogenados, como observado por 

Park et al. (2010), está mais relacionado ao N fornecido por meio da mineralização dos 

resíduos vegetais da leguminosa do que propriamente ao aumento na RNP em áreas 

anteriormente submetidas à rotação de culturas. 

As doses de N influenciaram mais a RNP do que a rotação de cultura. Apesar do 

aumento do NPPF e QNPPF promovido pelas doses de N, houve redução da RNP com o 

aumento das doses (Tabela 5). Considerando a planta toda, a RNP foi de 32% para a dose de 

60 kg ha
-1

 N, superior à RNP observada para as doses de 120 e 180 kg ha
-1

 N, que foi 

respectivamente de 28 e 25%. Franco et al. (2008) e Hajari et al. (2017) também observaram 

redução na RNP com o aumento das doses de N em cana-de-açúcar. O valor de RNP 

observado neste estudo é muito próximo à média de 26% de RNP observada na revisão de 

Otto et al. (2016). Como não houve aumento na produção de biomassa com o aumento das 

doses de N (Tabela 4), os resultados deste estudo indicam que não há vantagem em aumentar 

a dose de N se não houver ganho de produtividade, uma vez que há uma relação direta entre 

aumento nas doses de N e emissões ou perdas de N-fertilizantes para o ambiente (Erisman et 

al., 2010). 

 

2.4.2. Recuperação do 
15

N-fertilizante na palha (RNPa) 

A palha, ao longo do ciclo da cana-de-açúcar, passa por processo de decomposição, 

reduzindo a quantidade de biomassa, disponibilizando nutrientes para a cultura e diminuindo a 

relação C/N (Fortes et al., 2012). A taxa média de decomposição, após 12 meses do resíduo 

vegetal presente no campo, varia de 22 a 70% no Brasil, podendo alcançar redução na 

biomassa de 98% na Austrália (Fortes et al., 2011; Robertson & Thorburn, 2007). Na colheita 

da primeira soqueira, a biomassa seca de palha era de 16,6 Mg ha
-1

 e reduziu para 4,5 Mg ha
-1

 

na média das duas áreas (Tabela 6), ou seja, redução de 69% durante um ano no campo, o que 

está de acordo com evidências da literatura. 

A biomassa de palha fina foi maior na área com rotação (3,0 Mg ha
-1

) do que na área 

sem rotação (2,4 Mg ha
-1

). A biomassa de palha total também foi maior na área com rotação, 

cerca de 0,9 Mg ha
-1

 superior quando comparado à área sem rotação (Tabela 6). Devido à 

maior produção de biomassa, o N acumulado na palha também foi superior na área com 

rotação do que na área sem rotação. Estes resultados podem estar associados à maior 

produção de biomassa da parte aérea na área com rotação no ano anterior à instalação do 
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experimento (Tabela 3), que resultou na maior quantidade de palha depositada sobre o solo. O 

incremento na dose de N também proporcionou aumento na biomassa de palha total, assim 

como no acúmulo de N na palha fina e na palha total (Tabela 6), o que também está associado 

à maior produção de biomassa da parte aérea nos tratamentos com maior dose de N no ano 

anterior à instalação do experimento (Tenelli, 2016). 

Apesar da rotação de cultura ter aumentado a quantidade de palha depositada sobre o 

solo, assim como a quantidade de N acumulado na palha, ela praticamente não influenciou o 

NPaPF. Ou seja, o N adicionado ao sistema por meio dos resíduos da crotalária parece não 

interferir na imobilização do N-fertilizante na palha da cana-de-açúcar. Efeito muito mais 

significativo no NPaPF foi observado para doses de N, tanto em termos percentuais (%) como 

absoluto (kg ha
-1

) (Tabela 6), indicando que o aumento na dose de N aumenta a imobilização 

do N-fertilizante na palha da cana-de-açúcar. Apesar dos valores relativamente elevados de 

QNPaPF, que variou de 2,0 a 7,7 kg ha
-1

 na palha total na média das áreas, quando 

consideradas as doses de N-fertilizantes aplicadas, observa-se que a RNPa (que refere-se à 

imobilização do N-fertilizante pela palha) foi limitada. Do total de N-fertilizante aplicado no 

início do ciclo de segunda soqueira, somente 2,0 e 1,2% foi imobilizado na fração palha fina e 

na fração palha grossa, respectivamente, resultando em RNPa médio de 3,2% na fração de 

palha total. Trivelin et al. (2002) observou RNPa de 15% quando solução de ureia foi aplicada 

juntamente com vinhaça e de 12% quando foi aplicada sem vinhaça. Gava et al. (2001) 

obtiveram RNPa de 8%, também utilizando ureia como fonte de N, em contraste com o nitrato 

de amônio utilizado no presente estudo. Pode ser que a ureia seja mais imobilizada pelos 

microrganismos do que o nitrato de amônio, uma vez que há preferência de absorção de 

amônio frente a nitrato pelos microrganismos do solo (Meier et al., 2006; Romero et al., 

2015). 

A baixa RNPa observada neste estudo é um indicativo de que a imobilização do N-

fertilizante pela palha da cana-de-açúcar pode ser mais baixa do que se espera, possivelmente 

pela baixa qualidade do resíduo vegetal adicionado ao solo. Vieira-Megda et al. (2015) 

observou imobilização mais significativa do N-fertilizante quando aplicado sobre palha de 

cana-de-açúcar, porém em estudo de incubação em laboratório que utilizou palha finamente 

moída, situação diferente da observada em condições de campo. O resultado do presente 

estudo contradiz o atual interesse dos produtores pelo aumento na dose de N-fertilizante em 

áreas de cana-crua para compensar possível imobilização do N-fertilizante. Esta descoberta 

vai ao encontro às observações de Otto et al. (2016), de que parece não ser viável o aumento 
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nas doses de N em áreas de cana-crua em condições brasileiras, uma vez que não há ganho de 

produtividade com o N adicional aplicado. 

2.4.3. Recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) 

Apesar de a quantidade relativamente elevada de N adicionado ao solo pelo resíduo 

da crotalária (190 kg ha
-1

 N), não houve modificação no estoque de N total no solo que variou 

de 7.600 a 7.800 kg ha
-1

 até 0,4 m (Tabela 7). Em curto prazo, o plantio de leguminosas em 

rotação aumenta a disponibilidade do N no solo (Pereira, 2015), porém este aumento não foi 

verificado em termos de estoque de N total. O aumento na disponibilidade de N às plantas, 

assim como adição de material vegetal com baixa relação C/N (Ambrosano et al., 2011b, 

2003; Ambrosano et al., 2013), poderia resultar em menor imobilização do N-fertilizante no 

solo nas parcelas previamente manejadas com rotação. Porém, a RNS não variou entre o 

manejo de rotação e foi, em média, de 23% na camada 0-0,2, 10% na camada 0,1-0,2 m e 

11% na camada 0,2-0,4 m, totalizando 44% até 0,4 m (Tabela 7). Trivelin et al. (2002) 

observou RNS de 40% com aplicação incorporada de ureia em soqueira de cana-de-açúcar, 

muito próximo ao observado neste estudo. O valor obtido no presente estudo foi ligeiramente 

maior do que a média de 32% de imobilização do N-fertilizante observado na revisão de Otto 

et al. (2016) e de 16% no estudo de Nastaro-Boschiero (2017). O reservatório de N da MOS é 

uma importante fonte de N para a cana-de-açúcar, sendo a longo prazo mais importante do 

que o próprio N-fertilizante fornecido pelos fertilizantes minerais, que constituem uma fonte 

momentânea de N às plantas (Dourado-Neto et al., 2010). 

Houve redução da RNS com o aumento das doses de N (Tabela 7), um indicativo de 

que pode haver mobilidade do N-fertilizante para camadas mais profundas do solo quando a 

dose de N excede o requerimento nutricional (Ghiberto et al., 2015; Sattolo, 2016). Diferente 

do esperado, a rotação de cultura aumentou a RNS na camada 0 – 0,4 m na dose de 180 kg ha
-

1
 N (Tabela 7), que foi de 48% na área com rotação e de 30% na área sem rotação. Esse 

comportamento indica que a rotação de cultura pode preservar o N-fertilizante em frações 

menos sujeitas à lixiviação, como imobilizado na biomassa microbiana e constituindo a MOS, 

reservas de N que podem ser utilizadas pela planta nos próximos ciclos (Dourado-Neto et al., 

2010; Hemwong et al., 2009). 
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2.4.4. Balanço de 
15

N-fertilizante no sistema solo-planta-palha 

A recuperação do 
15

N-fertilizante no sistema solo-palha-planta totalizou 77% na área 

com rotação e 74% na área sem rotação, ou seja, somente 25% do N-fertilizante não foram 

contabilizados no sistema. Conforme Otto et al. (2016), do total de N-fertilizante aplicado na 

cana-de-açúcar, 32% é imobilizado no solo, 26% é absorvido pela cultura e restante pode ser 

perdido por volatilização (19%), lixiviação (5,6%), desnitrificação (1,8%) ou outras perdas 

(16%). No presente estudo, não foi quantificado o 
15

N-fertilizante acumulado nas raízes e 

compartimentos subterrâneos, que pode totalizar 1,5 a 7,0% do total (Gava et al., 2005; 

Megda, 2013). As perdas de amônia por volatilização possivelmente foram mínimas, 

considerando que a fonte de N foi o nitrato de amônio aplicado sobre a palha (Vitti et al., 

2007). No presente estudo, o N não contabilizado deve ter sido perdido, possivelmente, pela 

emissão de amônia pela parte aérea dos vegetais, que pode totalizar até 50 kg ha
-1

 de N (Ng 

Kee Kwong & Deville, 1994; Trivelin et al., 1996; Mattsson et al., 1998; Mattsson & 

Schjoerring, 2003). Uma parcela pequena também pode ter sido perdida por lixiviação e 

desnitrificação, apesar de não quantificada no estudo.  

 

2.4.5. Análise tecnológica dos colmos 

Os atributos tecnológicos da cana, principalmente a produção de açúcar no colmo 

(ATR, Brix e Pol), são pouco influenciados pelo manejo nutricional da cultura e do solo, 

sendo esses fatores determinados principalmente pela variedade, pelo clima e pelo 

desenvolvimento da cultura (Resende et al., 2006). A cana-de-açúcar quando apresenta 

resposta à adubação nitrogenada influencia normalmente a produtividade, a qual depende do 

ambiente de produção, da fertilidade do solo no qual a cultura está sendo cultivada (Leite, 

2016; Otto et al., 2016). Essa pequena influência do sistema de manejo na produção de açúcar 

pôde ser verificada no experimento, uma vez que apenas o teor médio de Brix variou de 

acordo com a rotação de cultura, resultado relacionado com teor de fibra. Quando o colmo 

possui maior quantidade de fibra há a tendência de ocorrer menor acúmulo de sacarose nesse 

compartimento, pois as situações que favorecem o acúmulo de açúcar diferem das que 

proporcionam maior produção de fibra. Como exemplo pode ser mencionado o trabalho 

desenvolvido por Bonnett et al. (2006), no qual o aumento da temperatura proporcionou 

aumento no número de internódios e de fibra, causando diminuição na altura e no teor de 

sacarose da cana. 



52 
 

 Ambrosano et al. (2011a) ao estudarem o plantio de adubos verdes (leguminosas) na 

renovação do canavial, demonstraram que a C. juncea favoreceu a produção de açúcar, Pol, e 

de colmos, TCH, ao longo de 5 cortes. Contudo, como já mencionado, a variação no teor de 

sacarose provavelmente ocorreu devido às condições climáticas ao longo do experimento, 

enquanto a maior TCH ocorreu devido à maior produção de biomassa dessa cultura de rotação 

e da maior disponibilização, ao longo do tempo, dos nutrientes extraídos do solo, sendo 

pequena a influência do sistema de manejo adotado (Ambrosano et al., 2011b). Tenelli (2016) 

ao analisar a TCH, ATR e Pol da cana-de-açúcar em área com solo fértil e argiloso também 

apresentou favorecimento do uso de adubo verde, contudo em solo arenoso e de baixa 

fertilidade o resultado diferiu do anterior, sendo que o plantio de C. spectabilis proporcionou 

menor ATR e Pol. Nesse estudo também houve áreas que não apresentaram diferença entre 

rotação de cultura e pousio no 2º corte da cana. Dessa maneira, devido às variações obtidas no 

trabalho, a autora demonstra que os atributos tecnológicos relacionam-se mais com as 

condições climáticas do que com o sistema de manejo adotado. 

A adubação nitrogenada pode, em certos casos, prejudicar o acúmulo de açúcar no 

colmo da cana, devido favorecer o crescimento da cultura, mas também pode diminuir o teor 

de fibra. O aumento no crescimento da cana-de-açúcar irá proporcionar internódios e plantas 

mais compridos diminuindo o teor de fibra ao diminuir a densidade da parede celular (Bonnett 

et al., 2006; Tasso Júnior et al., 2007). Dessa maneira, os atributos tecnológicos além de 

variarem com a condição climática ao longo do ciclo e no período de maturação da cana-de-

açúcar, também são influenciados pelo desenvolvimento dos perfilhos (Prado & Pancelli, 

2006). No experimento esse comportamento em relação ao teor de fibra não ocorreu ao 

comparar os tratamentos, sendo ATR e Fibra semelhantes entre o controle e as doses de N-

fertilizante aplicado. 

 

2.5. Conclusões 

A rotação de cultura não aumentou a recuperação do N-fertilizante pela planta na 

segunda soqueira da cana-de-açúcar cultivada em sistema de plantio direto, da mesma 

maneira que não interferiu na imobilização do N-fertilizante no solo e na palha. 

O plantio de C. spectabilis na renovação do canavial não interferiu na produtividade 

e produção de açúcar no colmo da 2ª soqueira de cana-de-açúcar em plantio direto. 

A maior RNP foi obtida com a menor dose de nitrato de amônio, demonstrando 

poder reduzir a dose de fertilizante nitrogenado aplicado na cana-de-açúcar cultivada em PD. 
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Essa dose também apresentou a menor perda de N-fertilizante para o ambiente, comprovando 

que, nesse sistema, a redução da dose de N aplicada irá diminuir os problemas ambientais 

causados pelo uso excessivo de nitrogênio.  
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3. A PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR AFETA A RECUPERAÇÃO DO 

NITROGÊNIO PROVENIENTE DO FERTILIZANTE? 

RESUMO 

A baixa qualidade e elevada quantidade de palha no sistema de cana-crua 

pode interferir na recuperação do nitrogênio pela cana-de-açúcar (RNP). Foi 

instalado um experimento com níveis de remoção de palha após o 2º corte da 

cana-de-açúcar, em áreas manejadas com e sem rotação com crotalária na 

renovação do canavial, para testar a hipótese de que a aplicação de fertilizante 

nitrogenado sobre a palha reduz a RNP pela soqueira de cana-de-açúcar. Os 

tratamentos (0, 50 e 100% de palha) foram instalados em delineamento de blocos 

ao acaso com quatro repetições, após a colheita da 1ª soqueira. Em cada parcela 

foi aplicado 120 kg ha
-1

 de N na forma de nitrato de amônio sobre a linha (sem 

incorporação), além de microparcelas (1 linha de 2,0 m) que receberam 
15

NH4
15

NO3 com abundância isotópica de 1,99% de át de 
15

N. O N na planta 

proveniente do fertilizante (NPPF) foi avaliado ao longo do ciclo e na colheita. 

Também foi avaliada a recuperação do N-fertilizante pela planta (RNP), pelo solo 

(RNS) e na palha residual (RNPa). A rotação de cultura exerceu pouca influência 

na dinâmica do N, aumentando a RNP na ausência de palha e diminuindo a RNS 

ao final do ciclo da cana-de-açúcar. A manutenção de palha aumentou a RNP ao 

longo do ciclo da cultura, exercendo maior influência no início da rebrota. A 

RNPa foi baixa e variou de 0,2 a 2,4%.A biomassa de colmos foi favorecida pela 

manutenção de 100% da palha. Os resultados demonstraram que, em sistema de 

plantio direto, o uso de leguminosa na renovação do canavial teve efeito limitado 

na RNP. Apesar de ter favorecido a RNP no sistema de cana-crua, a remoção de 

palha deve ser avaliada com cautela devido ao potencial de reduzir a 

produtividade de colmos. 

Palavras-chave: Eficiência de uso do nitrogênio; Produtividade de cana-de-açúcar; 

Imobilização do nitrogênio; Solo; Plantio direto 

  

ABSTRACT 

The low quality and high amount of straw in the green sugarcane system 

can avoid the nitrogen recovery by sugarcane (NRP). An experiment with straw 

removal levels was installed after the second harvest of sugarcane in areas with 

and without sunn hemp in the sugarcane renewal, to test the hypothesis that the N-

fertilizer application on the straw decreases NRP by sugarcane ratoon.  The 

treatments (0, 50 e 100% of straw) were installed in randomized complete block 

designs with four samples after the first ratoon harvest. In each plot 120 kg ha
-1

 of 

N in ammonium nitrate was applied on the line (without incorporation), beside the 

microplots (1 line of 2.0 m) that received 
15

NH4
15

NO3 with isotopic abundance of 

1,99% de at de 
15

N. The N in the plant derived from the fertilizer (NDFF) was 
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evaluated during the cycle and in the harvest. The N-fertilizer recovery by the 

plant (NRP), the soil (NRS) and the straw (NRSt) was also evaluated. The crop 

rotation had little influence on N dynamics, increasing NRP in the absence of 

straw and decreasing NRS at the end of the sugarcane cycle. Straw maintenance 

increased the NRP during the crop cycle exerting greater influence at the 

beginning of the regrowth. The NRSt was low and ranged from 0.2 to 2.4%. The 

stalk biomass was favored by the maintenance of 100% of the straw. The results 

showed that in a no-tillage system the use of legumes in the renewal of the 

sugarcane had NRP limited effects. Despite having favored NRP in the green cane 

system the straw removal should be evaluated with caution due to the potential to 

reduce the sugarcane stalk yield. 

Keywords: Nitrogen use efficiency; Sugarcane yield; Nitrogen immobilizaiton; Soil; No-

tillage. 

 

3.1. Introdução 

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com área cultivada de 

10,0 milhões de hectares e produção de 27,8 bilhões de litros de etanol e 37,8 milhões de 

toneladas de açúcar (CONAB, 2016). O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar pode 

reduzir até 85% a emissão de gases de efeito estufa - GEE (Cavalett et al., 2013; Macedo et 

al., 2008; Zabed et al., 2017) e pode contribuir com a demanda mundial por etanol que será de 

220 bilhões de litros em 2021 (Goldemberg et al., 2014). Um dos problemas associados à 

produção de bioenergia refere-se à baixa recuperação do N (RNP) pelas culturas agrícolas 

(Otto et al., 2016), que pode impactar a sustentabilidade da produção de biocombustíveis do 

ponto de vista ambiental (Crutzen et al., 2007; Erisman et al., 2010). 

A quantidade de palha que recobre o solo no sistema de cana-crua varia de 8 a 30 

Mg ha
-1

 (Carvalho et al., 2013; Fortes et al., 2012; Franco et al., 2013). Quando o fertilizante 

nitrogenado é aplicado diretamente sobre a palha, uma fração do N-fertilizante pode ser 

imobilizada pelos microrganismos tornando-se indisponível para a cultura (Vieira-Megda et 

al., 2015). O potencial de imobilização do N-fertilizante em áreas de cana-crua resultou no 

aumento das doses de N normalmente empregadas em soqueira, porém sem resultar no tão 

esperado aumento de produtividade (Otto et al., 2016). 

O alto potencial energético da palha da cana-de-açúcar despertou o interesse da 

indústria para remoção do material para produção de energia ou etanol a partir de hidrólise 

enzimática – o etanol de 2ª geração (Cantarella et al., 2013; Carvalho et al., 2016; Sordi & 

Manechini, 2013). Se a presença de palha na superfície do solo pode afetar a RNP, a remoção 

parcial da palha poderá diminuir a imobilização do N-fertilizante e aumentar a RNP. 
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Entretanto, a manutenção da palha da cana-de-açúcar apresenta benefícios ao sistema 

(Carvalho et al., 2016; Leal et al., 2013) e um deles é a ciclagem de nutrientes, que pode 

reduzir a demanda de fertilizantes nitrogenados a longo prazo (Robertson & Thorburn, 2007; 

Trivelin et al., 2013). 

O plantio de leguminosas em rotação com cana-de-açúcar tem potencial de adicionar 

quantidades significativas de N ao sistema (Ambrosano et al., 2003a; Garside et al., 1997; 

Resende et al., 2003). O N do resíduo vegetal é liberado gradualmente por meio da 

mineralização (Ambrosano et al., 2005), podendo contribuir também para a nutrição das 

soqueiras. Estudos de modelagem indicam que é possível reduzir a dose de N em soqueira de 

cana-de-açúcar manejada com plantio de leguminosas em rotação, sem prejuízos à 

produtividade e com ganhos ambientais (Park et al., 2010). A adoção de sistemas 

conservacionistas de manejo do solo, como o plantio direto, também pode influenciar a 

quantidade de resíduo vegetal a ser removido para fins industriais (Leal et al., 2013). 

Portanto, o plantio de leguminosas em rotação associado ao plantio direto poderia compensar 

a menor ciclagem de N promovida pela remoção da palha do campo e manter a produtividade 

da cultura a longo prazo. 

A hipótese deste estudo é de que a palha irá reduzir a RNP pela cana-de-açúcar pela 

imobilização do N-fertilizante e que o plantio de leguminosa em rotação pode favorecer a 

RNP pela cultura. O objetivo do estudo foi avaliar a RNP da cana-de-açúcar em função de 

níveis de remoção de palha em áreas manejada com e sem o plantio de leguminosa na 

renovação do canavial. 

 

3.2. Material e Métodos 

3.2.1. Caracterização da área 

O experimento localizava-se no município de Quirinópolis – GO (18º 56’ S e 50º 42’ 

O). A temperatura e a pluviosidade média anual de 24,4 ºC e 1400 mm, respectivamente, 

caracteriza o clima da região como tropical típico Aw, classificação de Koppen-Geiger. O 

solo classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico típico de textura argilosa (Embrapa, 

2006), correspondente a um Typic Eutrudox (Soil Survey Staff, 2014), foi caracterizado até a 

profundidade de 1 m através da realização de 6 trincheiras em outubro de 2012 (Tabelas 9 – 

10). 
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Tabela 9. Análise química do solo da área experimental antes do plantio da C. spectabilis e da 

calagem e gessagem
1
. 

Camada pH MOS P S Na K Ca Mg Al H+Al SB CTC V m 

m CaCl2 g dm-3 mg dm-3 --------------------------- mmolc dm-3 -------------------------- % 

0,0 – 0,1 5,5 31,9 9,5 6,8 0,1 5,8 44 15,8 0,2 23 65,5 89 74 0,3 

0,1 – 0,2 5,5 27,2 8,2 6,2 0,1 3,7 43 12,2 0,0 23 58,8 82 72 0,0 

0,2 – 0,4 5,6 22,0 6,7 13,5 0,1 2,6 33 8,3 0,2 21 45,1 65 68 0,4 

0,4 – 0,6 5,6 18,0 6,8 9,3 0,1 0,9 28 6,3 0,2 20 35,0 55 64 0,4 

0,6 – 1,0 5,7 30,3 6,2 8,3 0,1 0,7 22 6,8 0,3 18 29,7 48 62 1,2 

1MOS – Matéria orgânica do solo; SB – Soma de bases; CTC – Capacidade de troca catiônica; V – Saturação por bases; m – 

Saturação por alumínio. Determinações: pH em CaCl2 a 0,01 mol l-1; MOS por oxidação por dicromato; P por resina; S por 

fosfato de cálcio; K, Ca e Mg por resina com determinação por fotometria de chama e espectrofotometria de absorção 

atômica, respectivamente, assim como o Al; H + Al por tampão SMP; Na por Mehlich (Raij et al., 2001). 

 

 

Tabela 10. Análise física e química do solo (ataque sulfúrico) da área experimental em outubro de 

2012
1
. 

Camada Areia  Argila  Silte Densidade  SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO 
ki kr 

m  ---------- g kg-1 ---------- kg dm-3 ---------------------- % --------------------- 

0,0 – 0,1 267 547 186 1,37 14,4 19,8 10,8 29,9 0,1 1,2 0,7 

0,1 – 0,2 249 561 190 1,29 14,3 20,6 11,2 29,2 0,1 1,2 0,7 

0,2 – 0,4 225 580 195 1,23 15,0 21,8 10,0 30,2 0,1 1,2 0,7 

0,4 – 0,6 226 599 175 1,20 14,8 21,3 9,6 28,5 0,1 1,2 0,7 

0,6 – 1,0 234 595 171 1,19 15,4 20,2 9,8 30,1 0,1 1,3 0,7 
1
Areia, argila e silte determinados pelo método da pipeta (Embrapa, 2011); Densidade determinada através do 

método do anel volumétrico (Gee & Bauder, 1986). 

 

 

3.2.2. Instalação do experimento 

O experimento foi conduzido em área de plantio direto da cana-de-açúcar, sendo a 

área dividia em dois manejos, i) com rotação de cultura (Crotalaria spectabilis) na renovação 

do canavial e ii) sem rotação de cultura, permanecendo a área em pousio até o plantio da 

cana-de-açúcar. A crotalária foi plantada na primeira quinzena de dezembro de 2012 com 

densidade de sementes de 25 kg ha
-1

, permanecendo na área por 73 dias. Ao final do ciclo a 

cultura foi dessecada e avaliações nutricionais e de produção de biomassa foram realizadas 10 

dias após a dessecação. A produção de biomassa seca foi de 8,1 Mg ha
-1

, contendo 194 kg ha
-1

 

de N, 19,4 kg ha
-1

 P, 126,4 kg ha
-1

 K, 73,7 kg ha
-1

 Ca, 17,8 kg ha
-1

 Mg, 13,8 kg ha
-1

 S, 0,11 kg 

ha
-1

 B, 0,15 kg ha 
-1 

Cu, 5,2 kg ha
-1

 Fe, 0,35 kg ha
-1

 Mn e 0,21 kg ha
-1

 Zn (Tenelli, 2016). 

A cana-de-açúcar foi plantada em março de 2013 com espaçamento entrelinhas de 

1,5 m. O plantio foi realizado manualmente posicionando-se 13 gemas viáveis por metro de 

sulco. A adubação de plantio foi com 500 kg ha
-1

 do fertilizante 08 – 25 – 29, fornecendo 



63 
 

 
 
40 kg ha

-1
 N, 125 kg ha

-1
 P2O5 e 145 kg ha

-1
 K2O. A variedade utilizada foi a RB96 6928 por 

ser de ciclo médio, colheita entre abril e junho, apresentar boa produtividade e brotação em 

sistema de cana crua, rusticidade e tolerância ao carvão, ferrugem marrom e alaranjada, 

escaldadura e mosaico, as quais são as principais doenças da cultura. As plantas daninhas 

foram controladas seguindo as práticas adotadas na usina. 

A cana-planta foi colhida em junho de 2014, sendo a produtividade determinada com 

a colheita mecanizada das 4 linhas centrais pesadas em transbordo instrumentado com célula 

de carga. A TCH e os atributos tecnológicos foram de 168,4 Mg ha
-1

, 16,5% pol, 141,3 kg t
-1

 

ATR e 16,2% brix na área com rotação de cultura, e 151,5 Mg ha
-1

, 16,2% pol, 138,5 kg t
-1

 

ATR e 15,8% brix na área sem rotação. Após a colheita permaneceu sobre o solo, 30,1 Mg ha
-

1
 de palha, massa fresca, e 16,6 Mg ha

-1
 de palha, massa seca. 

Aos 60 dias após a colheita, agosto de 2014, foi instalado um experimento com 

delineamento de blocos ao acaso em cada uma das áreas (com e sem rotação), os quais 

possuíam três tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram níveis de palha: 0 

(remoção total), 50 (remoção parcial) e 100% (manutenção total) de palha. A remoção da 

palha foi realizada manualmente, utilizando-se rastelo e depositando a palha removida nos 

carreadores entre as parcelas. Para que permanecessem apenas 50% da palha nas parcelas 

correspondentes a esse tratamento, essas foram divididas ao meio, diagonalmente, e a palha 

presente em metade da parcela foi rastelada e removida. Posteriormente, a palha contida na 

outra metade da parcela foi redistribuída, manualmente, para a área total da parcela, tomando 

cuidado para que a redistribuição fosse homogênea, deixando toda a parcela com 50% da 

quantidade de palha residual (anexo – Figura 10). Cada parcela continha cinco linhas de cana-

de-açúcar e nove metros de comprimento. Nessa mesma época foi realizada a adubação de 

soqueira aplicando-se 120 kg ha
-1

 N, na forma de nitrato de amônio (32% N), em faixa 

(0,15 m de distância da linha) sobre a palha, nos tratamentos em que esse material foi 

mantido. Juntamente com o fertilizante nitrogenado foi aplicado 120 kg ha
-1

 K2O na forma de 

cloreto de potássio (KCl) a fim de evitar deficiências nutricionais. 

A 1ª soqueira da cana-de-açúcar foi cultivada até junho de 2015. Na colheita 

determinou-se a TCH, pesando os colmos das duas linhas centrais de cada parcela em 

transbordo instrumentado com célula de carga, e avaliou-se os atributos tecnológicos (Tabela 

11). A quantidade de palha depositada sobre o solo foi de 16,3 Mg ha
-1

, em massa seca. 
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Tabela 11. Produtividade de colmos (TCH) e atributos tecnológicos da primeira soqueira de cana-de-

açúcar (2015) em ambas as áreas e nos níveis de remoção de palha (Sánchez, 2017). 

Palha 
Rotação de cultura 

Com Sem Com Sem Com Sem Com Sem 

% TCH (Mg ha
-1

) ATR (kg Mg
-1

) Pol (%) Brix (%) 

0 137,0 132,4 131,1 134,6 13,0 13,4 15,2 15,5 

50 158,3 142,3 127,6 132,0 12,7 13,1 14,8 15,3 

100 167,9 150,6 134,0 131,2 13,4 13,1 15,4 15,0 

Média 154,4 141,8 130,9 132,6 13,0 13,2 15,1 15,3 

 

Em agosto de 2015, 60 dias após a colheita da 1ª soqueira, os tratamentos foram 

reinstalados nas mesmas parcelas. Juntamente com a adubação de soqueira, 120 kg ha
-1

 N, na 

forma de nitrato de amônio, e 120 kg ha
-1

 K2O, na foram de cloreto de potássio, foram 

instaladas microparcelas com aplicação de nitrato de amônio duplamente enriquecido em 
15

N 

(
15

NH4
15

NO3) com abundância isotópica de 1,99% de átomos de 
15

N. As microparcelas foram 

alocadas na linha central (LC) e no centro de cada parcela. As linhas adjacentes (LA) foram 

utilizadas posteriormente para análises, assim como as plantas da LC. 

Durante o período de condução do experimento as variáveis climáticas, temperatura 

(ºC) e precipitação (mm) foram registradas em estação meteorológica instalada próxima à área 

experimental. O balanço hídrico foi calculado para a 1º (julho de 2014 a junho de 2015) e 2ª 

soqueira da cana-de-açúcar (julho de 2015 a julho de 2016), seguindo o método de Penman-

Monteith (Allen et al., 1998). O coeficiente da cultura (Kc), utilizado no cálculo da 

evapotranspiração seguiu os dados obtidos por Dias (2016). A capacidade de água disponível 

(CAD) considerada foi de 161 mm, conforme critérios de Pereira et al. (2007) e Prado 

(2014). O balanço hídrico foi realizado com o uso das planilhas eletrônicas desenvolvidas por 

Rolim et al. (1998) (Figura 7). 
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Figura 7. Balanço hídrico calculado através do método de Penman-Monteith para a 1ª e a 2ª soqueira 

da cana-de-açúcar durante condução do experimento. Setas indicam época de colheita (junho de 2015 

e maio de 2016) e da aplicação do fertilizante nitrogenado e do cloreto de potássio (agosto de 2014 e 

agosto de 2015). 

 

3.2.3. Avaliações 

3.2.3.1. Produtividade e atributos tecnológicos 

Em maio de 2016 foi estimada a produtividade de colmos (TCH) da cana-de-açúcar. 

O método utilizado foi a biometria: toda a parte aérea da planta presente em um metro de 

sulco foi cortada, sendo essa avaliação realizada nas três linhas centrais de cada parcela, 

tomando cuidado para que as amostras não fossem misturadas. Após o corte a planta foi 

separada nos compartimentos colmo, ponteiro e folha seca, sendo esses identificados, 

amarrados e pesados com auxílio de balança eletrônica para obtenção da massa de cada 

compartimento (anexo – Figura 14). A estimativa de biomassa foi realizada considerando a 

massa de colmos, folha seca e ponteiro presente em um metro e os 6.667 m presentes em 1 ha, 

considerando o espaçamento de 1,5 m entrelinhas. Para fins de cálculo, foi considerada a 

biomassa média das três repetições. 

Após a pesagem dos colmos cortados na biometria realizou-se a separação de 10 

colmos, por parcela, para avaliação dos parâmetros tecnológicos: ºBrix (teor de sólidos 

solúveis), Pureza (porcentagem de sacarose nos sólidos solúveis - %), ATR (Açúcar total 
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1ª soqueira (2014/2015): 

Chuva acumulada: 1196 mm 

Déficit acumulado: 471 mm 

T° média: 25.4 °C 

2ª soqueira (2015/2016): 

Chuva acumulada: 1372 mm 

Déficit acumulado: 423 mm 

T° média: 25.7 °C 

1ª Soqueira 2ª Soqueira 
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recuperável – kg Mg
-1

), AR (Açúcares redutores - %), Fibra (constituintes insolúveis - %) e 

Pol da cana (teor de sacarose aparente - %) (Fernandes, 2000). A produtividade de sacarose 

por hectare (TPH) foi obtida por meio do produto entre a TCH e a Pol da cana de cada 

parcela, dividido por 100. 

 

3.2.3.2. Recuperação do 
15

N-fertilizante pela planta (RNP) 

Para avaliar a recuperação do N proveniente do fertilizante pela planta (RNP) ao 

longo do ciclo agrícola, foi realizada a amostragem de folha + 3 (F+3) em três épocas, em 

novembro de 2015 (92 dias após a adubação – DAA), fevereiro de 2016 (169 DAA) e maio de 

2016 (264 DAA). A última amostragem coincidiu com a colheita da cana-de-açúcar. A F+3, 

identificada como a 3ª folha com a lígula visível, é a porção da planta que representa a 

abundância isotópica média de 
15

N na cana-de-açúcar (Franco et al., 2011). Foram coletadas 

quatro F+3 dentro de cada microparcela, tomando o cuidado para que as plantas amostradas 

estivessem na posição central da microparcela. Adicionalmente, quatro F+3 foram amostradas 

em cada linha adjacente (LA) em posição equivalente à LC, compondo outra amostra. Dessa 

maneira, cada parcela possuía duas amostras, F+3 LC (com 4 folhas), e F+3 LA (com 8 

folhas). Após a amostragem retirou-se a nervura central das folhas e armazenou-se o limbo 

das folhas em saco de papel. 

Em todas as épocas de avaliação e na colheita final (maio de 2016), foi realizada 

avaliação biométrica para quantificar o acúmulo de biomassa e teor de N total. Na avaliação 

biométrica aos 92 e 169 DAA a parte aérea da cultura foi amostrada sem subdivisão dos 

compartimentos. Na avaliação biométrica aos 264 DAA, a planta foi subdividida em três 

compartimentos (colmo, folha seca e ponteiro). A folha seca foi separada dos colmos da LC, 

sendo então armazenada em saco plástico e posteriormente pesada em balança de campo. 

Após a despalha realizou-se a desponta dos colmos, onde os ponteiros foram retirados no 

ponto de quebra, prosseguindo com o corte dos colmos rente ao solo. As amostras de folha 

seca, ponteiro e colmo foram identificadas com o número da parcela e com a linha amostrada 

(LC). Posteriormente, foi realizado o mesmo procedimento nas linhas adjacentes (LA) em 

posição equivalente à LC. As amostras das duas LA foram armazenadas conjuntamente, 

compondo a amostra LA.  

As amostras foram pesadas em balança eletrônica de duas casas decimais e em 

seguida trituradas com o uso de picadora de forragem. A moagem do material foi realizada 

em ordem crescente de abundância de 
15

N e de umidade visando diminuir a contaminação 
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cruzada entre as amostras. Após moagem, tomou-se uma sub-amostra de cada compartimento 

da cana-de-açúcar (cerca de 500 g de material fresco) as quais foram armazenadas em saco 

plástico e colocadas em câmara fria, evitando a deterioração e a perda de umidade. 

No laboratório foi determinada a umidade das sub-amostras, as quais foram pesadas 

em balança analítica com duas casas decimais, obtendo a massa à umidade natural, e secas em 

estufa com circulação de ar a 65ºC, até atingirem umidade constante. Após secas as amostras 

foram pesadas e realizou-se a correção do peso do material vegetal no campo, obtendo a 

massa seca de cada compartimento da cana-de-açúcar, dado utilizado no cálculo de 

recuperação do 
15

N-fertilizante. Posteriormente, foi realizada moagem em moinho de faca do 

tipo Willey das amostras de planta e de F+3, sendo as amostras moídas em ordem crescente 

de abundância de 
15

N, prosseguindo de limpeza cautelosa do moinho. A limpeza consistiu em 

três processos, retirada do material que permaneceu no moinho com aspirador de pó e ar 

comprimido, limpeza com água deionizada e álcool, seguido de secagem do moinho com 

papel e ar. As amostras foram pesadas, em balança analítica com precisão de 1 µg, colocando-

se 8 a 12 mg de material por cápsula de estanho, prosseguindo com a análise no espectrômetro 

de massa Hydra modelo 20/20 acoplado a um analisador automático Anca-GSL da Sercon, 

fornecendo resultados de N total (g kg
-1

) e abundância isotópica (% át. 
15

N). O NPPF (%) foi 

calculado conforme Equação 1 e o QNPPF (kg ha
-1

) foi calculado conforme Eq. 2 (Trivelin et 

al., 1994). A recuperação do N-fertilizante pela planta foi calculada conforme Eq. 3: 

 

NPPF (%) = [(a - b) / (c - b)] . 100          [Eq. 1] 

 

Em que: a – abundância em átomos de 
15

N da planta; b – abundância natural em átomos de 

15
N; c – abundância em átomos de 

15
N do fertilizante. 

 

QNPPF LC (kg ha
-1

) = (NPPFLC(%) / 100) . N-total 

QNPPF LA (kg ha
-1

) = 2 . [(NPPFLA(%) / 100) . N-total] 

QNPPF Total (kg ha
-1

) = NPPFLC (kg ha
-1

) + NPPFLA (kg ha
-1

)                 [Eq. 2] 

 

Em que: N-total – N total da parte aérea em kg ha
-1

; LC e LA significam linha central e 

adjacente da micro parcela com aplicação de fertilizante 
15

N. 
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RNP% = [QNPPF (kg ha
-1

) / Dose N (kg ha
-1

)] . 100                            [Eq. 3] 

 

Em que: RNP% - recuperação do N-fertilizante pela planta, em porcentagem; QNPPF – 

quantidade de N da parte aérea da planta proveniente do fertilizante, correspondente à soma 

do 
15

N-fertilizante presente no colmo, folha seca e ponteiro; Dose N – a dose de N aplicado 

via fertilizante. 

 

3.2.3.3. Recuperação do 
15

N-fertilizante na palha (RNPa) 

Após a avaliação biométrica, coletou-se a palha residual da cana-de-açúcar presente 

no solo, processo realizado para determinar a recuperação do 
15

N-fertilizante na palha 

(RNPa). Dessa maneira, com o auxílio de um gabarito de 1,5 m de largura por 0,5 m de 

comprimento, o qual foi colocado no centro da microparcela, realizou-se a coleta de toda a 

palha presente sobre o solo em 0,75 m². Nesse procedimento, tomou-se cuidado para coletar 

apenas a palha residual, tentando evitar ao máximo a presença de solo. A palha foi 

armazenada em saco plástico devidamente identificado. 

No laboratório, devido à presença de solo e às diversas granulometrias da palha, as 

amostras foram peneiradas com peneira de 4 mm. A palha foi separada em duas frações: palha 

fina (a qual passou pela peneira de 4 mm) considerada a transição entre a palha e o solo, e 

palha grossa (> 4 mm), sem presença de solo. As amostras foram pesadas antes e após 

secagem em estufa com circulação de ar a 65ºC, determinando-se a umidade do material. 

Posteriormente, realizou-se a moagem desse material em moinho de faca tipo Willey, também 

em ordem crescente de abundância de 
15

N e com cautela na limpeza, seguido da determinação 

da abundância de 
15

N, em átomos %, e do N-total, em g kg
-1

 em espectrômetro de massas 

IRMS - ANCA/GSL. Para essa quantificação foi pesado, em balança analítica de quatro casas 

decimais, aproximadamente 7 a 9 mg de material seco. A recuperação do 
15

N-fertilizante na 

palha (RNPa%) foi obtida por meio das equações: 
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QNPfPF (kg ha
-1

) = (NPfPF(%) / 100) . N-total 

QNPgPF (kg ha
-1

) = [(NPgPF(%) / 100) . N-total] 

QNPalhaPF (kg ha
-1

) = NPfPF (kg ha
-1

) + NPgPF (kg ha
-1

) 

RNPa% = [NPalhaPF (kg ha
-1

) / Dose N (kg ha
-1

)] . 100                   [Eq. 4] 

 

Em que: QNPfPF – quantidade de N na palha fina proveniente do fertilizante; QNPgPF – 

quantidade de N na palha grossa proveniente do fertilizante; QNPalhaPF – quantidade de N 

na palha proveniente do fertilizante; RNPa% - recuperação do N-fertilizante na palha. 

 

3.2.3.4. Recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) 

A recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) foi avaliada na colheita (maio de 

2016). A amostragem foi realizada na LC da microparcela, coletando-se quatro camadas de 

solo, 0 – 0,1, 0,1 – 0,2, 0,2 – 0,4 e 0,4 – 0,6 m. As duas primeiras camadas foram coletadas 

com o uso de sonda de aço inox com 5,5 cm de diâmetro interno, enquanto as outras duas 

camadas foram coletadas com trado holandês. Este procedimento foi adotado para evitar 

contaminação entre as camadas de solo. O solo foi amostrado no lado direito da microparcela, 

sendo dois pontos de amostragem a 0,15 m da linha (local do solo sob influência do 

fertilizante), e dois pontos a 0,75 m da linha, na entre linha da cana-de-açúcar (local sem a 

influência do fertilizante). Os pontos de amostragem em cada local estavam espaçados em 

0,5 m. O solo amostrado a 0,15 m foi misturado e armazenado como amostra correspondente 

a linha, e o solo amostrado a 0,75 m foi misturado e armazenado como amostra 

correspondente a entre-linha. Após secas em estufa a 35ºC, as amostras foram destorroadas e 

peneiradas a 2 mm, para que ficassem homogêneas. Posteriormente, misturou-se 20 cm³ de 

solo de cada amostra, os quais compuseram a sub-amostra que foi processada em moinho de 

bola. Após moagem, cerca de 70 a 80 mg de solo foram pesados dentro de capsula de estanho, 

sendo em seguinda analisadas no espectrômetro de massas para determinação do teor de 

N (g kg
-1

) e abundância de átomos de 
15

N (%). 

Para determinar o acúmulo de N total no solo foi determinada a massa de solo de 

cada ponto de amostragem, na linha e entre linha e em cada profundidade (0 – 0,1, 0,1 – 0,2, 

0,2 – 0,4 e 0,4 – 0,6 m). A densidade do solo foi determinada em cada local de amostragem 

pelo método do anel volumétrico (Blake & Hartge, 1986). A massa de solo presente no anel 

volumétrico foi seca em estufa a 105ºC por 24 horas, seguido da pesagem. Na área com 
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rotação, a densidade média do solo foi de 1,27, 1,34, 1,27 e 1,24 g cm
-3

 na linha e 1,31, 1,32, 

1,28 e 1,23 g cm
-3 

na entrelinha nas camadas de 0,0 – 0,1, 0,1 – 0,2, 0,2 – 0,4 e 0,4 – 0,6 m, 

respectivamente; na área sem rotação foi de 1,37, 1,29, 1,24 e 1,22 g cm
-3 

na linha e 1,40, 

1,40, 1,29 e 1,21 g cm
-3

 na entrelinha nas camadas de 0,0 – 0,1, 0,1 – 0,2, 0,2 – 0,4 e 0,4 – 0,6 

m, respectivamente). Para o cálculo do volume do solo foi considerada a camada representada 

pela amostragem, de 0,1 m para as duas primeiras camadas, e de 0,2 m para as duas últimas 

camadas, a qual representou a faixa de solo amostrado. Com a massa, a abundância isotópica 

de 
15

N e o teor de N no solo, foi realizado o cálculo do NSPF, em %, e do QNSPF, em kg ha
-

1
, e determinou-se a RNS em cada camada, conforme equações: 

 

QNS0,0-0,1PF (kg ha
-1

) = (NS0,0-0,1PF(%) / 100) . N-total 

QNS0,1-0,2PF (kg ha
-1

) = (NS0,1-0,2PF(%) / 100) . N-total] 

QNS0,2-0,4PF (kg ha
-1

) = (NS0,2-0,4PF(%) / 100) . N-total] 

QNS0,4-0,6PF (kg ha
-1

) = (NS0,4-0,6PF(%) / 100) . N-total] 

QNSPF (kg ha
-1

) = NS0,0-0,1PF  + NS0,1-0,2PF  + NS0,2-0,4PF + NS0,4-0,6PF (kg ha
-1

) 

RNS% = [NSPF (kg ha
-1

) / Dose N (kg ha
-1

)] . 100                        [Eq. 5] 

 

Em que: QNS0,0-0,1PF – quantidade de N no solo na camada de 0,0-0,1 m proveniente do 

fertilizante; QNS0,1-0,2PF – quantidade de N no solo na camada de 0,1-0,2 m proveniente do 

fertilizante; QNS0,2-0,4PF – quantidade de N no solo na camada de 0,2-0,4 m proveniente do 

fertilizante; QNS0,4-0,6PF – quantidade de N no solo na camada de 0,4-0,6 m proveniente do 

fertilizante; QNSPF – quantidade de N no solo proveniente do fertilizante; RNS% - 

recuperação do N-fertilizante no solo. 

 

3.2.4. Análise estatística 

Os dados foram analisados como grupo de experimento, a fim de comparar as áreas 

estudadas, com e sem rotação de cultura. A análise de variância foi realizada comparando-se 

as médias pelo teste de Tukey com nível de significância de 10%. Quando necessário, 

realizou-se transformação de dados, de acordo com Box-Cox (Box & Cox, 1964). Para tais 

análises utilizou-se o programa estatístico R (R Core Team, 2014). 
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3.3. Resultados 

3.3.1. Recuperação do 
15

N-fertilizante ao longo do ciclo 

Como era esperado, houve aumento da biomassa ao longo do ciclo da cultura em 

ambas as áreas e tratamentos, sendo a maior produção aos 264 dias após a adubação (DAA), 

momento em que foi realizada a colheita (Tabela 12). Aos 92 DAA (novembro de 2015) a 

biomassa não diferiu entre as áreas com e sem rotação de cultura, com produção média de 

55,8 Mg ha
-1

. Os níveis de palha dentro da área sem rotação de cultura diferiram entre si, na 

qual 100% de palha proporcionou aumento médio de 22,3 Mg ha
-1

 em relação aos tratamentos 

com remoção parcial e total da palha. Aos 169 DAA (fevereiro de 2016) a biomassa no 

tratamento com 100% de palha diferiu entre as áreas, sendo sem rotação 30% (37,2 Mg ha
-1

) 

superior a área com rotação. Os demais tratamentos não diferiram entre os experimentos, nos 

quais a biomassa foi de 96,3 e 120,5 Mg ha
-1

 com 0 e 50% de palha, respectivamente. Os 

níveis de remoção de palha diferiram entre si em ambas as áreas, no qual a manutenção de 50 

e 100% de palha foram, na média, 26 Mg ha
-1

 superiores à biomassa obtida com 0% de palha 

na área com rotação. Na área sem rotação a manutenção de 100% de palha proporcionou 

aumento médio de 57,1 Mg ha
-1

 de biomassa em relação aos tratamentos com remoção total e 

parcial. Aos 264 DAA (maio de 2016), época de avaliação com a maior biomassa (146,3 

Mg ha
-1

), não houve diferença entre os manejos de rotação. Na área com rotação foi 

constatada diferença entre os tratamentos, com biomassa de 12,5 e 23,6 Mg ha
-1

 superior no 

tratamento com 100% de palha quando comparado aos tratamentos com 0 e 50% de palha 

(Tabela 12). 

O crescimento e desenvolvimento da planta proporcionou aumento na taxa de 

acúmulo de N, sendo a menor taxa obtida com a remoção total de palha, a qual apresentou 

máximo acúmulo de N apenas na última avaliação (264 DAA), 59,7 e 110,2 kg ha
-1

 N 

superior ao acúmulo aos 92 e 169 DAA. Nos tratamentos com manutenção de 50 ou 100% de 

palha, o acúmulo de N aos 169 DAA foi semelhante ao encontrado aos 264 DAA, os quais 

foram 84,7 e 74,5 kg ha
-1

 de N, respectivamente, superiores à avaliação inicial (92 DAA). O 

manejo de rotação também diferiu em relação à taxa de acúmulo de N na parte aérea da cana-

de-açúcar. A área sem rotação, aos 169 DAA, possuía valor semelhante ao acúmulo médio de 

N obtido aos 264 DAA, média de 150,4 kg ha
-1

 de N, o qual foi 95,2 kg ha
-1

 de N maior do 

que aos 92 DAA. O acúmulo de N na área com rotação diferiu nas três avaliações, sendo a 

última época (maio 2016) 38,9 e 85,7 kg ha
-1

 N superior a fevereiro 2016 e novembro 2015. 
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Dentro de cada época também houve diferença entre os manejos e tratamentos no 

acúmulo de N na parte aérea da planta. Aos 92 DAA o tratamento com 100% de palha foi 

18,6 kg ha
-1

 N (32%) superior aos demais, assim como a área com rotação a qual foi 

17,3 kg ha
-1

 N (31%) superior a área sem rotação. Aos 169 DAA o tratamento com 

manutenção 100% de palha continuou sendo superior ao tratamento com 0% de palha, 

contudo no tratamento com 50% de palha o acúmulo de N na parte aérea foi semelhante ao 

tratamento com 100% de palha. A área com rotação, nessa avaliação, apresentou menor 

acúmulo de N na cana-de-açúcar, 18,7 kg ha
-1

 N (16%) a menos do que a área sem rotação. 

Aos 264 DAA não houve diferença entre os tratamentos e entre os manejos, sendo o acúmulo 

médio de N na parte aérea da cultura de 160,4 kg ha
-1

. 

O NPPF (%) foi maior nas primeiras avaliações e diminuiu com o tempo (Tabela 12). 

O tratamento com 0% de palha apresentou NPPF semelhante aos 92 e aos 169 DAA, média 

de 25,7%, os quais foram 9,1% superior ao valor obtido na avaliação aos 264 DAA. Os 

tratamentos com 50 e 100% de palha, diferente do que ocorreu com 0% de palha, 

apresentaram decréscimo de NPPF nas avaliações. Aos 92 DAA, o NPPF no tratamento com 

50% de palha foi 6,3 e 14,7% superior ao obtido aos 169 e 264 DAA, respectivamente. Aos 

92 DAA, o NPPF no tratamento com 100% de palha foi 8,2 e 19,6% superior aos valores 

obtidos em aos 169 e 264 DAA. Ao comparar os tratamentos dentro de cada avaliação, apenas 

aos 92 DAA houve diferença, sendo o NPPF com 100% de palha superior aos tratamentos 

com 50 e 0% de palha. Aos 169 e aos 264 DAA o valor médio NPPF foi respectivamente de 

28,6 e 18,6%. O QNPPF (kg ha
-1

) apresentou variação muito semelhante ao já discutido para 

NPPF (%).  

A RNP foi menor nas áreas e nos tratamentos aos 92 DAA, exceto na área com 

rotação associada à manutenção total da palha, onde o N-fertilizante na planta foi constante ao 

longo do tempo, média de 28,4%. A RNP no tratamento com 0% de palha foi semelhante ao 

tratamento com 50% de palha aos 92 DAA, tanto na área sem como na área com rotação. A 

RNP nesses tratamentos foi 9 e 12,3% inferior à obtida com 100% da palha em ambos 

manejos de rotação, demonstrando o benefício da palha na RNP no início da rebrota da cana-

de-açúcar. Aos 169 DAA a área com rotação não diferiu entre os tratamentos, obtendo RNP 

média de 28,6%. Na área sem rotação o tratamento com 100% de palha continuou 

apresentando a maior RNP na parte área da cana-de-açúcar, cerca de 13 e 22% superior aos 

tratamentos com 50 e 0% de palha. 

Ao comparar os manejos de rotação dentro de cada tratamento (nível de palha), a 

RNP diferiu, aos 169 DAA, apenas com 100% de palha, na qual a área sem rotação foi 13,5% 
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superior. Dessa maneira, o benefício da manutenção da palha continuou interferindo na RNP 

na área sem rotação aos 169 DAA, enquanto na área com rotação a quantidade de palha não 

proporcionou diferenças. Aos 264 DAA houve diferença entre os tratamentos e entre as áreas 

na RNP, exceto para 100% de palha, não diferindo entre as áreas (média de 26,1%). No 

tratamento com 50% de palha a RNP foi 10,2% superior na área sem rotação, enquanto no 

tratamento com 0% de palha a área com rotação foi 9,9% superior à área sem rotação. Na área 

com rotação o tratamento com 0% de palha apresentou maior RNP ao final do ciclo, 8,9 e 

4,8% a mais do que os tratamentos com 50 e 100% de palha, respectivamente. Na área sem 

rotação os tratamentos com 50 e 100% de palha apresentaram maior RNP do que o tratamento 

com 0% de palha. Assim, no final do ciclo da cana-de-açúcar, a presença de 100% de palha 

pouco interfere na RNP e na produção de biomassa pela planta na adoção do sistema de 

rotação. 
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Tabela 12. Biomassa, acúmulo de N na parte aérea (colmo, ponteiro e folha seca), N na planta proveniente do fertilizante (NPPF, % e QNPPF, kg ha
-1

) e 

recuperação do N-fertilizante na planta (RNP), nas épocas de avaliação (novembro de 2015, fevereiro e maio de 2016)
1
. 

(continua) 

Palha Rotação de cultura 

 

Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% 92 DAA    169 DAA   264 DAA  

 
_____________________________________________________________________

 Biomassa (Mg ha
-1

) 
_____________________________________________________________________ 

0 55,7 C 42,5 C b 49,1  99,5 B b 93,2 B b 96,3  145,8 A ab 141,0 A 143,4  

50 55,3 B 47,4 C b 51,4  128,1 A a 112,8 B b 120,5  134,7 A b 148,4 A 141,6  

100 69,5 C 67,3 B a 68,6  122,9 B a B 160,1 A a A 138,9  158,3 A a 157,6 A 158,0  

Média 60,2 

 

51,1 

 

55,8  116,8 

 

118,6 

 

117,7  146,3 

 

149,0 

 

146,3  

 Protação = 0,754; Ppalha = 0,001; Protaçãoxpalha = 0,059; Ptempo = <0,001; Ptempoxrotação = 0,329; Ptempoxpalha = 0,031; Protaçãoxpalhaxtempo = 0,035 

 
_________________________________________________________________

 Acúmulo de N (kg ha
-1

) 
__________________________________________________________________ 

0 65,2  46,9  56,0 C b 102,0  111,0  106,5 B b 170,1  162,4  166,2 A 

50 69,3  52,9  61,1 B b 130,7  136,9  133,8 A ab 151,0  164,4  157,7 A 

100 83,1  69,4  77,2 B a 125,1  175,5  146,7 A a 153,4  161,1  156,7 A 

Média 72,5 C A 55,2 B B 64,2  119,3 B B 138,0 A A 128,2  158,2 A 162,8 A 160,4  

 Protação = 0,439; Ppalha = 0,040; Protaçãoxpalha = 0,251; Ptempo = <0,001; Ptempoxrotação = 0,004; Ptempoxpalha = 0,050; Protaçãoxpalhaxtempo = 0,580 

 
_______________________________________________________________________

 NPPF (%) 
_______________________________________________________________________ 

0 25,6  23,7  24,7 A c 27,1  26,4  26,7 A 17,9  15,3  16,6 B 

50 34,4  34,2  34,3 A b 27,4  28,6  28,0 B 17,0  22,2  19,6 C 

100 37,4  42,4  39,5 A a 31,2  31,4  31,3 B 21,5  17,8  19,9 C 

Média 32,5  32,6  32,5  28,6  28,5  28,6  18,8  18,5  18,6  

 Protação = 0,841; Ppalha = 0,002; Protaçãoxpalha = 0,469; Ptempo = <0,001; Ptempoxrotação = 0,871; Ptempoxpalha = 0,001; Protaçãoxpalhaxtempo = 0,229 
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Tabela 12. Biomassa, acúmulo de N na parte aérea (colmo, ponteiro e folha seca), N na planta proveniente do fertilizante (NPPF, % e QNPPF, kg ha

-1
) e 

recuperação do N-fertilizante na planta (RNP), nas épocas de avaliação (novembro de 2015, fevereiro e maio de 2016)
 1
. 

(conclusão) 

Palha Rotação de cultura 

 Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% 92 DAA  169 DAA  264 DAA  

 
_____________________________________________________________________

 QNPPF (kg ha
-1

) 
_____________________________________________________________________

 

0 16,6 C b 11,1 B b 13,8  27,9 B 29,2 A b 28,5  37,8 A a A 25,9 A b B 31,9  

50 24,0 B ab 18,3 B b 21,2  35,8 A 39,9 A ab 37,8  27,1 AB b B 39,4 A a A 33,2  

100 31,2 a 29,4 B a 30,4  39,1 B 55,3 A a A 46,0  32,0 ab 30,5 B ab 31,3  

Média 24,0  18,7  21,4  34,3  40,2  37,1  32,3  32,1  32,2  

 Protação = 0,739; Ppalha = 0,011; Protaçãoxpalha = 0,237; Ptempo = <0,001; Ptempoxrotação = 0,017; Ptempoxpalha = 0,001; Protaçãoxpalhaxtempo = 0,010 

 
_____________________________________________________________________

 RNP (%) 
_____________________________________________________________________

 

0 13,9 C b 9,2 B b 11,5  23,3 B 24,3 A b 23,8  31,5 A a A 21,6 A b B 26,5  

50 20,0 B ab 15,2 B b 17,6  29,8 A 33,2 A ab 31,5  22,6 AB b B 32,8 A a A 27,7  

100 26,0 a 24,5 B a 25,4  32,6 B 46,1 A a A 38,4  26,7 ab 25,4 B ab 26,1  

Média 20,0  15,6  17,9  28,6  33,5  30,9  26,9  26,7  26,8  

 Protação = 0,738; Ppalha = 0,101; Protaçãoxpalha = 0,237; Ptempo = <0,001; Ptempoxrotação = 0,017; Ptempoxpalha = 0,001; Protaçãoxpalhaxtempo = 0,010 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre os níveis de palha dentro de cada manejo de rotação, letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre as épocas de 

avaliação dentro de cada manejo e letras maiúsculas em itálico indicam diferença entre o manejo de rotação, dentro da época de avaliação, pelo teste de Tukey (P < 0,10). 
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3.3.2. Recuperação do 
15

N-fertilizante pela planta no final do ciclo 

A biomassa de colmos não foi influenciada pelo manejo de rotação, assim como a 

biomassa de ponteiro e da planta toda (Tabela 13). Por outro lado, a biomassa de folha seca 

foi maior na área sem rotação do que na área com rotação. Os níveis de remoção de palha, por 

sua vez, interferiram na biomassa de colmos, que foi maior no tratamento com 100% de palha 

em relação ao tratamento com 50% de palha. Ou seja, a remoção de palha afetou a biomassa 

de colmos nas condições experimentais do estudo. O tratamento com 0% de palha apresentou 

o valor intermediário de biomassa de colmos, sem diferir dos demais. Não houve efeito da 

remoção de palha na biomassa nos demais compartimentos da planta. Também não houve 

variação da biomassa seca nem entre o manejo de rotação nem para os níveis de manutenção 

da palha. 

Diferente do observado para acúmulo de biomassa, o compartimento colmo 

apresentou maior acúmulo de N no tratamento com 0% de palha, diferenciando-se dos 

tratamentos com 50 e 100% de palha. Para os demais compartimentos da planta, não houve 

variação no acúmulo de N. 

O NPPF (%) aumentou com os níveis de manutenção da palha no compartimento 

folha seca, somente na área com rotação (Tabela 14). O manejo de rotação ou os níveis de 

remoção de palha não afetaram o NPPF para os demais compartimentos da planta. De forma 

semelhante, o QNPPF (kg ha
-1

) também foi maior na folha seca no tratamento com 50% de 

palha em relação aos demais tratamentos, porém na média das áreas com e sem rotação de 

culturas. Também não houve efeito dos tratamentos no QNPPF nos demais compartimentos. 

A RNP seguiu comportamento semelhante ao observado para QNPPF, sendo observada 

diferença somente para o compartimento folha seca. Nos colmos, ponteiros ou na planta toda, 

a RNP não foi afetada pelo manejo de rotação ou níveis de manutenção da palha (Tabela 14). 

A RNP (%) média foi de 30,2%, sendo 17% alocado no colmo, 7,5% no ponteiro e 5,7% na 

folha seca, demonstrando que o colmo é o compartimento com maior quantidade e a folha 

seca o compartimento com menor quantidade de N derivado do fertilizante.  
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Tabela 13. Biomassa de colmo, folha seca, ponteiro e da planta toda na colheita (maio de 2016). Valores representam massa de matéria úmida (Biomassa) e 

massa de matéria seca (Biomassa seca)¹. 

Palha Rotação de cultura 

  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% Colmo Folha seca Ponteiro Planta toda 

 
________________________________________________________________________

 Biomassa (Mg ha
-1

) 
________________________________________________________________________

 

0 120,8  117,6  119,2 ab 11,1  11,3  11,2  13,9  12,2  13,0  145,8  141,0  143,4  

50 109,0  122,4  115,7 b 12,2  13,4  12,8  13,6  12,7  13,1  134,7  148,4  141,6  

100 134,0  129,5  131,7 a 10,7  13,2  12,0  13,6  15,0  14,3  158,3  157,6  158,0  

Média 121,3  123,1    11,3 B 12,6 A   13,7  13,3    146,3  149,0    

Protação 0,738 0,095 0,613 0,676 

Ppalha 0,078 0,224 0,372 0,113 

Protaçãoxpalha 0,360 0,462 0,288 0,487 

 
____________________________________________________________________

 Biomassa seca (Mg ha
-1

) 
____________________________________________________________________

 

0 30,4  30,8  30,6  10,1  10,1  10,1  4,6  4,3  4,4  45,1  45,2  45,2  

50 27,2  31,6  29,4  11,1  11,9  11,5  4,3  4,4  4,4  42,6  47,9  45,3  

100 32,9  33,5  33,2  9,8  11,8  10,8  4,8  4,6  4,7  47,5  49,9  48,7  

Média 30,2  32,0    10,4  11,3    4,5  4,4    45,1  47,7    

Protação 0,275 0,178 0,527 0,246 

Ppalha 0,171 0,226 0,387 0,338 

Protaçãoxpalha 0,522 0,475 0,634 0,608 

¹Letras minúsculas distintas indicam diferença entre a dose de N e letras maiúsculas distintas indicam diferença entre manejo de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10). 
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Tabela 14. Acúmulo de N, N na planta proveniente do fertilizante (NPPF, % e kg ha
-1

) e recuperação do N-fertilizante pela planta (RNP) na colheita (maio de 

2016)
1
. 

(continua) 

Palha  Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% Colmo Folha seca Ponteiro Planta toda 

 
_____________________________________________________________________________

 N-total (kg ha
-1

) 
_____________________________________________________________________________

 

0 95,7  91,0  93,4 a 27,9  28,1  28,0  46,5  43,2  44,9  170,1  162,4  166,2  

50 77,2  86,8  82,0 b 31,3  32,9  32,1  42,4  44,7  43,6  151,0  164,4  157,7  

100 78,8  85,8  81,8 b 26,9  30,8  28,6  47,8  44,5  46,4  153,4  161,1  156,7  

Média 83,9  88,1    28,7  30,6    45,6  44,1    158,2  162,8    

Protação 0,335 0,253 0,502 0,435 

Ppalha 0,070 0,110 0,585 0,364 

Protação*palha 0,341 0,873 0,442 0,330 

 
_____________________________________________________________________________

 NPPF (%) 
_____________________________________________________________________________

 

0 21,2 
 

24,1 
 

22,7 
 

16,9 bB 21,5 A 19,2 
 

17,3 
 

18,2 
 

17,8 
 

18,5 
 

21,3 
 

19,9 
 

50 20,6 
 

25,8 
 

23,2 
 

21,0 ab 24,3 
 

22,6 
 

18,9 
 

20,2 
 

19,5 
 

20,2 
 

23,4 
 

21,8 
 

100 23,9 
 

18,5 
 

21,6 
 

23,5 a 20,4 
 

22,2 
 

21,2 
 

18,2 
 

19,9 
 

22,9 
 

19,0 
 

21,2 
 

Média 21,9 
 

23,2 
   

20,5 
 

22,2 
   

19,1 
 

18,9 
   

20,5 
 

21,5 
   

Protação 0,634 0,242 0,921 0,589 

Ppalha 0,894 0,129 0,590 0,640 

Protação*palha 0,387 0,075 0,733 0,277 
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Tabela 14. Acúmulo de N, N na planta proveniente do fertilizante (NPPF, % e kg ha

-1
) e recuperação do N-fertilizante pela planta (RNP) na colheita (maio de 

2016)
1
. 

(conclusão) 

Palha Rotação de cultura 

 Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% Colmo Folha seca Ponteiro Planta toda 

 
_____________________________________________________________________________

 QNPPF (kg ha
-1

) 
_____________________________________________________________________________

 

0 25,4  22,5  23,9  5,7  6,4  6,0 b 9,7  7,8  8,7  40,7  36,6  38,7  

50 15,3  23,6  19,4  7,4  8,4  7,9 a 8,7  9,2  9,0  31,4  41,2  36,3  

100 17,9  16,7  17,4  6,4  6,7  6,5 b 9,6  8,7  9,2  34,0  32,1  33,2  

Média 19,5  21,3    6,5  7,2    9,3  8,6    35,4  37,0    

Protação 0,458 0,164 0,503 0,402 

Ppalha 0,111 0,019 0,951 0,394 

Protação*palha 0,153 0,452 0,675 0,186 

 
_____________________________________________________________________________

 RNP (%) 
_____________________________________________________________________________

 

0 21,1  18,7  20,0  4,7  5,3  5,0 b 8,1  6,5  7,3  33,9  30,5  32,2  

50 12,7  19,6  16,2  6,2  7,0  6,6 a 7,3  7,7  7,5  26,2  34,3  30,2  

100 15,0  13,9  14,5  5,3  5,6  5,5 b 8,0  7,2  7,7  28,3  26,8  27,6  

Média 16,3  17,7    5,4  6,0    7,8  7,1    29,5  30,9    

Protação 0,458 0,165 0,504 0,402 

Ppalha 0,111 0,019 0,951 0,394 

Protação*palha 0,153 0,453 0,673 0,186 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre os níveis palha e letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre o manejo de rotaçãopelo teste de Tukey (P < 0,10). 
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3.3.3. Recuperação do 
15

N-fertilizante na palha (RNPa)  

A palha fina assim como a palha grossa e a soma dessas frações apresentaram 

diferença entre os manejos apenas no tratamento com 0% de palha (P<0,10) (Tabela 15). A 

biomassa de palha foi 0,6 Mg ha
-1

 superior na área sem rotação. Nos tratamentos com 50 e 

100% de palha, não houve diferença na biomassa de palha entre os manejos e os níveis de 

palha sendo, na média, 2,0, 1,7 e 3,7 Mg ha
-1

 de palha fina, palha grossa e palha total, 

respectivamente. O mesmo é válido para o acúmulo de N na palha o qual, em ambas as 

frações de palha e na palha total, também apresentou interação entre os fatores de estudo. O 

manejo de rotação afetou a biomassa de palha somente no tratamento com 0% de palha, que 

apresentou 3,9 kg ha
-1

 N a mais na área sem rotação, enquanto os tratamentos com 50 e 0% de 

palha apresentaram acúmulo de N na palha semelhante entre os manejos, com valores de 19,8, 

12,6 e 32,4 kg ha
-1

 N na palha fina, palha grossa e na palha total, respectivamente. 

O NPalhaPF (%) e o QNPalhaPF (kg ha
-1

) apresentaram diferenças pontuais entre os 

manejos de rotação, níveis de manutenção da palha e interação entre os fatores (Tabela 15). O 

manejo de rotação afetou muito pouco o NPalhaPF e o QNPalhaPF. Por outro lado, a 

manutenção da palha aumentou o NPalhaPF e o QNPalhaPF em praticamente todos os 

compartimentos. O efeito final foi observado na RNPa, que foi muito mais influenciada pela 

manutenção da palha do que pela rotação de cultura (Tabela 15). A manutenção de 50 e 100% 

de palha aumentou a RNPa em praticamente todas as frações de palha (Tabela 15). Porém, 

mesmo com o efeito da palha na RNPa, esta totalizou somente 2,1 a 2,4% para os tratamentos 

com 50 e 100% de palha, respectivamente, demonstrando o efeito limitado da palha na 

imobilização do N-fertilizante. 
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Tabela 15. Biomassa seca de palha, acúmulo de N na palha, N na palha proveniente do fertilizante (NPalhaPF, % e QNPalhaPF, kg ha
-1

), e recuperação do N-

fertilizante na palha (RNPa%)
1
. 

(continua) 

Palha Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% Palha fina Palha grossa Palha total 

 
_____________________________________________________________________

 Biomassa seca (Mg ha
-1

) 
_____________________________________________________________________

 

0 0,0 bB 0,3 bA 0,2 
 

0,2 bB 0,5 bA 0,3 
 

0,2 bB 0,8 bA 0,5 
 

50 2,0 a 1,9 a 1,9 
 

1,5 a 1,9 a 1,7 
 

3,5 a 3,8 a 3,6 
 

100 2,4 a 1,8 a 2,1 
 

1,9 a 1,2 a 1,6 
 

4,3 a 3,3 a 3,8 
 

Média 1,5 
 

1,3 
   

1,2 
 

1,2 
   

2,65 
 

2,59 
   

Protação 0,001 0,008 0,003 

Ppalha <0,001 <0,001 <0,001 

Protação*palha <0,001 0,002 <0,001 

 
_____________________________________________________________________________

 N-total (kg ha
-1

) 
_____________________________________________________________________________

 

0 0,2 bB 2,0 bA 1,1 
 

0,9 bB 3,1 bA 2,0 
 

1,1 bB 5,0 bA 3,1 
 

50 19,0 a 19,3 a 19,2 
 

12,1 a 14,3 a 13,2 
 

31,2 a 33,6 a 32,4 
 

100 24,3 a 16,5 a 21,0 
 

14,2 a 9,9 a 12,4 
 

38,5 a 26,5 a 33,3 
 

Média 14,5 
 

12,2 
   

9,1 
 

9,0 
   

23,6 
 

21,3 
   

Protação 0,006 0,002 0,011 

Ppalha <0,001 <0,001 <0,001 

Protação*palha <0,001 <0,001 <0,001 

 
_____________________________________________________________________________

 NPalhaPF (%) 
_____________________________________________________________________________

 

0 5,0 b 7,2 
 

6,1 
 

4,9 
 

7,6 
 

6,3 b 3,3 b 4,9 
 

4,1 
 

50 9,2 a 8,0 
 

8,6 
 

10,3 
 

8,8 
 

9,6 a 6,5 a 5,6 
 

6,1 
 

100 8,4 aA 5,0 B 7,0 
 

10,4 
 

7,9 
 

9,3 a 6,3 aA 4,3 B 5,4 
 

Média 7,5 
 

6,9 
   

8,5 
 

8,1 
   

5,4 
 

5,0 
   

Protação 0,478 0,698 0,558 

Ppalha 0,092 0,046 0,051 

Protação*palha 0,068 0,165 0,081 
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Tabela 15. Biomassa seca de palha, acúmulo de N na palha, N na palha proveniente do fertilizante (NPalhaPF, % e QNPalhaPF, kg ha
-1

), e recuperação do N-

fertilizante na palha (RNPa%)
1
. 

(conclusão) 

Palha Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% Palha fina Palha grossa Palha total 

 
__________________________________________________________________________

 QNPalhaPF (kg ha
-1

) 
__________________________________________________________________________

 

0 0,0 bB 0,1 cA 0,1 
 

0,0 bB 0,2 bA 0,1 
 

0,1 bB 0,4 bA 0,2 
 

50 1,7 a 1,5 a 1,6 
 

1,3 a 1,3 a 1,3 
 

3,0 a 2,8 a 2,9 
 

100 1,9 aA 0,8 bB 1,4 
 

1,4 aA 0,7 aB 1,1 
 

3,3 aA 1,5 aB 2,5 
 

Média 1,2 
 

0,8 
   

0,9 
 

0,7 
   

2,1 
 

1,6 
   

Protação 0,766 0,065 0,039 

Ppalha <0,001 <0,001 <0,001 

Protação*palha 0,001 <0,001 <0,001 

 
__________________________________________________________________________

 RNPa (%) 
__________________________________________________________________________

 

0 0,0 bA 0,1 cB 0,1 
 

0,0 bB 0,2 bA 0,1 
 

0,0 bB 0,3 bA 0,2 
 

50 1,4 a 1,3 a 1,4 
 

1,0 a 1,1 a 1,1 
 

2,5 a 2,3 a 2,4 
 

100 1,6 aA 0,7 bB 1,2 
 

1,2 aA 0,6 aB 0,9 
 

2,8 aA 1,2 aB 2,1 
 

Média 1,0 
 

0,7 
   

0,7 
 

0,6 
   

1,8 
 

1,3 
   

Protação 0,463 0,062 0,040 

Ppalha <0,001 <0,001 <0,001 

Protação*palha 0,001 <0,001 <0,001 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre os níveis palha e letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre os manejos de rotação  pelo teste de Tukey 

(P < 0,10). 
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3.3.4. Recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) 

Na primeira camada, 0,0 - 0,1 m, a área sem rotação apresentou a densidade média 

de 1372 g dm
-3

, a qual foi 7% superior a área com rotação, não havendo diferença entre os 

tratamentos (P<0,10). Nas demais camadas a densidade média das áreas foram semelhantes, 

as quais apresentaram valores de 1341, 1285 e 1227 g dm
-3

 nas camadas de 0,1 – 0,2, 0,2 – 

0,4 e 0,4 – 0,6 m, respectivamente. Entre os tratamentos, as densidades médias nas camadas 

do solo diferiram entre si, exceto na camada 0,0 – 0,1 m (P<0,10). Na segunda e na terceira 

camada houve interação entre os fatores de estudo. O tratamento com 50% de palha 

apresentou os maiores valores de densidade, 207 e 109 g dm
-3

 superior aos demais na área 

com crotalária. Na área sem rotação os valores na camada 0,1 – 0,2 m foram semelhantes, 

1329 g dm
-3

, enquanto na camada 0,2 – 0,4 m o tratamento com 100% apresentou densidade 

maior do que os demais níveis de remoção de palha. 

O N-total do solo, nas camadas e na soma dessas, apresentou interação entre área e 

tratamento, exceto nas camadas 0,0 – 0,1 e 0,4 – 0,6 m (P<0,10). Na primeira camada houve 

diferença entre as áreas no estoque médio de N-total, o qual foi 8% superior na área sem 

rotação. Entre os tratamentos, a remoção parcial de palha apresentou 8 e 10% a mais de N-

total no solo, na camada 0,0 – 0,1 m, do que os tratamentos com 0 e 100% de palha. Na 

camada 0,4 – 0,6 m não houve diferença entre as áreas e os tratamentos, sendo o estoque 

médio de N-total igual a 1977 kg ha
-1

 N. Nas camadas 0,1 – 0,2 e 0,2 – 0,4 m o estoque médio 

de N no solo não diferiu entre os tratamentos na área sem rotação, as quais apresentaram 2060 

e 3181 kg ha
-1

 N. Na área com rotação, os tratamentos com remoção parcial e total foram 

559 kg ha
-1

 N superior ao tratamento com 100% de palha, na camada de 0,1 – 0,2 m, enquanto 

na terceira camada a manutenção de 50% de palha foi 474 e 1011 kg ha
-1

 de N superior a 

remoção e a manutenção total da palha. Na soma das camadas o estoque de N-total foi 

diferente apenas na área com rotação, onde o tratamento com 100% de palha foi 1617 kg ha
-1

 

inferior aos demais tratamentos e 1015 kg ha
-1 

inferior a área sem rotação. Na área sem 

rotação o estoque de N-total na soma das camadas foi de 9712 kg ha
-1

 de N (Tabela 16). 

O NSPF (%) apresentou diferença estatística entre os manejos apenas na primeira 

camada do solo, sendo a área sem rotação 0,3% maior do que a área com rotação, aumento de 

33% no NSPF. Ao comparar a média do NSPF entre os tratamentos, apenas a camada de 0,2 – 

0,4 m diferiu entre esses, na qual o tratamento com 50% de palha foi 0,2% maior do que o 

tratamento com 100% de palha. Nas demais camadas o NSPF foi semelhante entre os 
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tratamentos, possuindo valor médio de 0,6, 0,5, 0,3 e 0,8% na camada 0,1 – 0,2, 0,2 – 0,4, 0,4 

– 0,6 e 0,0 – 0,6 m. O QNSPF (kg ha
-1

) não apresentou interação estatística entre as áreas e os 

tratamentos em nenhuma das camadas e na soma dessas. A variação no QNSPF entre as áreas 

ocorreu na camada 0,0 – 0,1 m e na soma dessas (0,0 – 0,6 m), sendo a quantidade de N-

fertilizante na área com rotação 7,7 e 11,4 kg ha
-1

 inferior a área sem rotação. Ao comparar a 

média de QNSPF entre os tratamentos, apenas na camada de 0,2 – 0,4 m ocorreu diferença, na 

qual o tratamento com 50% de palha foi semelhante ao tratamento com 0% de palha, sendo 

esses 7 kg ha
-1

 superior ao tratamento com manutenção total do resíduo vegetal.  

A RNS total (Tabela 17) diferiu entre as áreas, na qual a área sem rotação apresentou 

valor 9,5% superior à área com rotação, RNS média de 44,6%. Na camada 0,0 – 0,1 m 

também houve diferença entre as áreas, sendo 6,5% maior a RNS na área sem rotação do que 

na área com rotação, RNS média de 17,9%. Nas demais camadas a RNS foi semelhante entre 

as áreas, média de 10,4, 12,7 e 5,2% na camada 0,1 – 0,2, 0,2 – 0,4 e 0,4 – 0,6 m, 

respectivamente. Apenas a camada de 0,2 – 0,4 m houve diferença entre os níveis de palha, 

sendo 0 e 50% de palha 7,1% superior ao tratamento com 100% de palha, na média das áreas. 

Contudo, os tratamentos não diferiram entre si ao analisar RNS, sendo semelhantes na soma 

das camadas. 
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Tabela 16. Densidade do solo (média dos dados da linha e da entrelinha), estoque de N total, N no solo proveniente do fertilizante (NSPF, %, e QNSPF, 

kg ha
-1

) e recuperação do N-fertilizante no solo (RNS) nas camadas analisadas
1
. 

(continua) 

Palha Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% 0,0 – 0,1 m 0,1 – 0,2 m 0,2 – 0,4 m 0,4 – 0,6 m 

 
________________________________________________________________________

 Densidade do solo (g dm
-3

) 
________________________________________________________________________

 

0 1287 1351 
 

1319 1366 
 

1319 
 

1343 1269 bA 1288 bB 1278 1193 1237 1215 

50 1271 1383 
 

1327 1449 aA 1328 B 1388 1345 aA 1267 cB 1306 1280 1244 1262 a 

100 1274 1382 
 

1328 1242 bB 1341 A 1292 1236 bB 1309 aA 1272 1218 1190 1204 b 

Média 1277 B 1372 A 
  

1352 1330 
  

1283 1288 
  

1231 A 1224 B 
  

Protação 0,019 0,335 0,615 0,017 

Ppalha 0,972 <0,001 <0,001 0,001 

Protação*palha 0,829 <0,001 <0,001 0,706 

 
__________________________________________________________________________

 N-total (kg ha
-1

) 
__________________________________________________________________________

 

0 2227 2478 2353 ab 2268 a 2094 
 

2181 3076 bB 3373 A 3225 2047 2097 2072 

50 2474 2611 2542 a 2270 aA 2005 B 2137 3550 aA 3060 B 3305 2040 1958 1999 

100 2242 2392 2306 b 1710 bB 2086 A 1871 2539 cB 3087 A 2774 1868 1809 1843 

Média 2314 B 2503 A 
  

2083 
 

2060 
   

3055 
 

3181 
   

1985 1968 
  

Protação 0,033 0,892 0,156 0,852 

Ppalha 0,078 0,017 0,001 0,153 

Protação*palha 0,724 0,003 0,001 0,801 

 
______________________________________________________________________________

 NSPF (%) 
______________________________________________________________________________

 

0 0,9 
 

1,2 
 

1,0 
 

0,6 
 

0,7 
 

0,7 
 

0,4 
 

0,5 
 

0,5 ab 0,4 
 

0,3 
 

0,3 
 

50 1,0 
 

1,2 
 

1,1 
 

0,5 
 

0,7 
 

0,6 
 

0,5 
 

0,6 
 

0,6 a 0,3 
 

0,3 
 

0,3 
 

100 0,9 
 

1,2 
 

1,0 
 

0,5 
 

0,6 
 

0,6 
 

0,4 
 

0,4 
 

0,4 b 0,4 
 

0,2 
 

0,3 
 

Média 0,9 B 1,2 A 
  

0,6 
 

0,7 
   

0,5 
 

0,5 
   

0,3 
 

0,3 
   

Protação 0,091 0,193 0,587 0,610 

Ppalha 0,965 0,440 0,066 0,580 

Protação*palha 0,847 0,734 0,823 0,252 
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Tabela 16. Densidade do solo (média dos dados da linha e da entrelinha), estoque de N total, N no solo proveniente do fertilizante (NSPF, %, e QNSPF, 

kg ha
-1

) e recuperação do N-fertilizante no solo (RNS) nas camadas analisadas
1
. 

(conclusão) 

Palha Rotação de cultura 

  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% 0,0 – 0,1 m 0,1 – 0,2 m 0,2 – 0,4 m 0,4 – 0,6 m 

 
______________________________________________________________________________

 QNSPF (kg ha
-1

) 
______________________________________________________________________________

 

0 19,5 
 

29,4 
 

24,5  14,0 14,3 14,2  13,5 17,7 15,6 a 7,3 7,0 7,1  

50 23,7 
 

29,8 
 

26,8  11,2 13,6 12,4  18,9 19,3 19,1 a 5,6 6,1 5,9  

100 21,1 
 

28,2 
 

24,1  9,4 11,6 10,3  9,8 10,8 10,3 b 6,5 4,4 5,6  

Média 21,5 B 29,2 A 
  

11,5 13,3 
  

14,1 16,4 
  

6,5 6,0 
  

Protação 0,039 0,197 0,429 0,616 

Ppalha 0,823 0,119 0,005 0,372 

Protação*palha 0,862 0,745 0,724 0,401 

 
______________________________________________________________________________

 RNS (%) 
______________________________________________________________________________

 

0 16,2 
 

24,5 
 

20,4  11,7 11,9 11,8  11,2 14,7 13,0 a 6,1 5,8 5,9  

50 19,8 
 

24,9 
 

22,3  9,3 11,3 10,3  15,8 16,1 15,9 a 4,7 5,1 4,9  

100 17,6 
 

23,5 
 

20,1  7,8 9,7 8,6  8,2 9,0 8,5 b 5,4 3,7 4,7  

Média 17,9 B 24,4 A 
  

9,6 11,1 
  

11,7 13,7 
  

5,4 5,0 
  

Protação 0,039 0,196 0,428 0,617 

Ppalha 0,822 0,119 0,005 0,374 

Protação*palha 0,862 0,746 0,723 0,400 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre os níveis de palha e letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre os manejos de rotação pelo teste de Tukey 

(P < 0,10). 
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Tabela 17. Estoque de N, N no solo proveniente do fertilizante (NSPF, %, e QNSPF, kg ha
-1

) e recuperação do N-fertilizante no solo (RNS) na soma das 

camadas (0,0 – 0,6 m)
1
.  

Palha Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% N-total (kg ha
-1

) NSPF (%) QNSPF (kg ha
-1

) RNS (%) 

0 9618 a 10043 
 

9830 0,8 0,9 0,8 54,2 
 

68,4 
 

61,3 45,2 
 

57,0 
 

51,1 

50 10334 a 9635 
 

9984 0,8 0,9 0,8 59,4 
 

68,9 
 

64,1 49,5 
 

57,4 
 

53,4 

100 8359 bB 9374 A 8794 0,7 0,8 0,8 46,8 
 

55,1 
 

50,4 39,0 
 

45,9 
 

42,0 

Média 9437 
 

9712 
   

0,8 0,9 
  

53,5 B 64,9 A 
  

44,6 B 54,1 A 
  

Protação 0,294 0,159 0,087 0,087 

Ppalha 0,006 0,722 0,201 0,201 

Protação*palha 0,049 0,964 0,886 0,886 
1
Letras minúsculas distintas indicam diferença entre os níveis de palha e letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre o sistema de rotação, com e sem rotação de 

cultura, ambos pelo teste de Tukey, com P < 0,10. 
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3.3.5. Balanço do 
15

N-fertilizante no sistema solo-planta-palha  

No sistema solo-planta-palha a recuperação média do N-fertilizante na área com e 

sem rotação foi de, respectivamente, 75,8 e 86,3% (Figura 8). Dessa maneira, o plantio de 

Crotalaria spectabilis na renovação do canavial aumentou 10,5% o N-não contabilizado 

quando comparado à área sem rotação. Já a recuperação média do N-fertilizante aplicado nos 

tratamentos com 0, 50 e 100% de palha foi respectivamente de 83,5, 86,1 e 71,7% (Figura 9). 

Tal resultado demonstra que a maior quantidade de resíduo vegetal depositada sobre o solo 

diminui a recuperação do N-fertilizante no sistema, aumentando o N-não contabilizado em, 

aproximadamente, 13%. A menor recuperação do N-fertilizante na área com rotação com 

100% de palha foi devido à menor RNS, uma vez que a RNP (%) e RNPa (%) foram 

semelhantes entre os manejos. 

 

 

Figura 8. Balanço do N-fertilizante no sistema solo-planta-palha na área com (A) e sem (B) rotação 

de cultura na renovação do canavial. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre as áreas pelo 

teste de Tukey (P < 0,10). 

44,6 

29,5 

1,8 

24,2 

Solo Planta Palha Não contabilizado

54,1 
30,9 

1,3 
13,7 

Solo Planta Palha Não contabilizado

B 

A 
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 Com Rotação Sem Rotação Média 
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Figura 9. Balanço do N-fertilizante no sistema solo-planta-palha em função da rotação de culturas e níveis de palha. Letras minúsculas distintas indicam 

diferença entre os níveis de palha e letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os manejos de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10). 

45,2 

33,9 

0,0 
20,8 

57,0 30,5 

0,3 12,2 

51,1 

32,2 

0,2 16,5 

49,5 

26,2 

2,5 
21,8 

57,4 
34,3 

2,3 6,0 

53,4 
30,2 

2,4 13,9 

39,0 

28,3 

2,8 

29,9 
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45,9 

26,8 

1,2 

26,1 
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42,0 

27,6 
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28,3 
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3.3.6. Atributos tecnológicos do colmo da cana-de-açúcar 

Os parâmetros tecnológicos analisados do colmo da cana-de-açúcar não diferiram 

entre os manejos, com e sem rotação de cultura, e entre os níveis de manutenção de palha, 

exceto para fibra e pureza (Tabela 18). As diferenças obtidas nessas variáveis tecnológicas 

foram pequenas, interferindo pouco na qualidade da matéria-prima. A pureza do caldo foi a 

única variável que diferiu entre os manejos, com aumento da pureza em 1,1% na área sem 

rotação de cultura. A quantidade de fibra presente no colmo foi o único atributo tecnológico 

que apresentou diferença entre os tratamentos (Tabela 18). O tratamento com 0% de palha 

apresentou porcentagem de fibra semelhante ao tratamento com manutenção total de palha, os 

quais foram 1,6% superior ao tratamento com 50% de palha. A produção de açúcar (ATR) e 

de sacarose (Pol e TPH) não variou entre os tratamentos e entre os manejos (P<0,10). O ATR 

médio foi de 129,1 e 129,7 kg Mg
-1

 de colmo, a TPH média foi de 15,5 e 15,8 Mg ha
-1

 de 

sacarose nas áreas com e sem rotação, enquanto a Pol média foi semelhante entre as áreas, 

obtendo valor de 12,8%. 
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Tabela 18. Atributos tecnológicos do colmo da cana-de-açúcar na colheita (maio de 2016)
1
. 

Palha Rotação de cultura 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

% ATR (kg t
-1

) Brix (%) Fibra (%) Pol (%) 

0 132,5  131,4  131,9 
 

15,7  15,6  15,7  10,85  11,18  10,013 a 13,1  13,0  13,1  

50 129,2  126,9  128,0 
 

15,3  15,4  15,3  10,78  10,73  10,750 b 12,8  12,5  12,6  

100 125,5  130,9  128,2 
 

15,0  15,8  15,4  10,93  10,75  10,838 ab 12,4  12,9  12,6  

Média 129,1  129,7   
 

15,3  15,6    10,85  10,88    12,8  12,8    

Protação 0,825 0,444 0,718 0,919 

Ppalha 0,496 0,641 0,091 0,468 

Protação*palha 0,541 0,536 0,102 0,522 

 
Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  Com Sem Média  

 Açúcar redutor (%) Umidade (%) Pureza (%) TPH (Mg ha
-1

) 

0 1,2  1,2  1,2  73,5  73,2  73,3  83,5  83,2  83,4  15,9  15,3  15,6  

50 1,2  1,2  1,2  74,0  73,9  73,9  83,6  81,1  82,3  13,9  15,3  14,6  

100 1,1  1,2  1,2  74,1  73,5  73,8  82,5  82,0  82,2  16,6  16,8  16,7  

Média 1,2  1,2    73,8  73,6    83,2 A 82,1 B   15,5  15,8    

Protação 0,640 0,450 0,065 0,732 

Ppalha 1,000 0,376 0,228 0,208 

Protação*palha 0,433 0,826 0,235 0,672 
1
Letras maiúsculas distintas indicam diferenças entre os manejos de rotação pelo teste de Tukey (P < 0,10). 
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3.4. Discussão 

3.4.1. Recuperação do 
15

N-fertilizante pela planta ao longo do ciclo 

Diversos trabalhos já comprovaram que a participação do N do fertilizante no total 

acumulado pela cana-de-açúcar é maior no início do ciclo e diminui com o tempo, devido à 

participação cada vez maior do N da MOS na nutrição da planta (Franco et al., 2011; Vieira-

Megda et al., 2015; Vitti, 2003). Resultados semelhantes foram observados neste estudo, no 

qual o NPPF foi de 33, 29 e 19% aos 92, 169 e 264 DAA (Tabela 12). Entretanto, o NPPF 

obtido na primeira avaliação, de 33% na média dos tratamentos, foi inferior aos valores 

reportados por Franco et al. (2011) e Vieira-Megda et al. (2015) nas suas avaliações iniciais. 

O menor NPPF observado neste estudo pode estar relacionado ao elevado estoque de MOS do 

solo, que pode ter contribuído de forma mais significativa para a nutrição nitrogenada da 

planta do que nos demais trabalhos. 

A hipótese deste estudo é de que a remoção de palha para fins de produção de 

bioenergia, seguindo o atual interesse do setor produtivo (Sordi & Manechini, 2013), poderia 

diminuir a imobilização do N-fertilizante e com isso aumentar a RNP pela cana-de-açúcar. 

Entretanto, diferente do esperado, a RNP foi maior nos tratamentos com 50 e 100% de palha 

do que no tratamento com 0% de palha no início do ciclo (Tabela 12). Este resultado pode ser 

explicado pela presença de raízes finas na interface solo-palha em sistemas de cana-crua 

(Faroni, 2004; Vitti et al., 2008). A maior umidade do solo preservada pela palha permite que 

haja maior absorção de nutrientes pela planta, aumentando o vigor e o desenvolvimento (Grof 

et al., 2014; Tanguilig et al., 1987). De fato, a falta de água é um dos principais fatores que 

causam a morte do sistema radicular da cana-de-açúcar (Otto et al., 2009; Smith et al., 2005) e 

a palha parece ter um efeito benéfico na manutenção da atividade do sistema radicular da 

cana-de-açúcar e nas reduções de perdas de água do solo. Apesar do QNPPF ter se 

estabilizado nos demais tratamentos ao longo do ciclo, os resultados temporais do QNPPF 

indicaram que, ao contrário do esperado, a palha pode ser benéfica à RNP especialmente em 

regiões sujeitas à déficit hídrico.  

A manutenção da palha apresentou benefícios na RNP em todas as épocas na área 

sem rotação, enquanto na área com rotação o benefício ocorreu somente no início do ciclo. O 

plantio de crotalária pode trazer benefícios à microbiota e favorecer a associação do sistema 

radicular, proporcionando maior exploração do solo além de aumentar o conteúdo de N nesse 

compartimento devido à fixação biológica (Ambrosano et al., 2010). A leguminosa, associada 
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ao plantio direto e a presença da palha, diminui a demanda por N-fertilizante e o uso desse, ao 

longo do ciclo, a qual se torna constante, enquanto na ausência do resíduo vegetal a utilização 

iniciasse baixa, provavelmente devido a menor umidade do solo e desenvolvimento do 

sistema radicular, aumentando a RNP com o início do período úmido (Ambrosano et al., 

2005; Smith et al., 2005).  

 

3.4.2. Recuperação do 
15

N-fertilizante pela planta no final do ciclo 

A biomassa de colmos foi favorecida pela manutenção da palha, com valores de 132, 

116 e 119 Mg ha
-1

 para os níveis de 100, 50 e 0% de manutenção de palha (Tabela 13). A 

resposta em produtividade à manutenção de palha é bastante variável (Carvalho et al., 2016). 

Manechini et al. (2005) obteve resultados positivos, negativos ou nulos em termos de 

produtividade com níveis de manutenção da palha em três experimentos conduzidos durante 

três ciclos da cana-de-açúcar. Esta divergência de resultados parece estar relacionada às 

condições climáticas da região aonde o estudo é realizado. A manutenção da palha em regiões 

frias, especialmente com colheita da cana-de-açúcar no inverno, tende a diminuir o 

perfilhamento e prejudicar a produtividade (Campos et al., 2008; Landell et al., 2013). A área 

em que o experimento foi conduzido, entretanto, não apresenta nenhuma dessas 

características, justificando o efeito positivo da palha na biomassa de colmos. Em regiões de 

temperaturas elevadas, a presença da palha sobre o solo promove uma série de benefícios à 

cultura por manter a umidade do solo por um período maior, impedir a incidência direta da luz 

sobre o solo, diminuindo a variação de temperatura nesse e mantendo a atividade biológica, 

além de promover ciclagem de nutriente e aumento do teor de C no solo (Carvalho et al., 

2016; Manechini et al., 2005; Trivelin et al., 2013). Por outro lado, diferente do esperado, a 

rotação de culturas não aumentou a biomassa de colmos no presente estudo, possivelmente 

devido às condições químicas e físicas adequadas do solo que permitiram elevadas 

produtividades mesmo sem adoção da rotação de culturas.  

O NPPF (%) obtido na colheita não foi influenciado nem pelo manejo de rotação 

nem pelos níveis de manutenção da palha e variaram de 21 a 22% (Tabela 14). Este resultado 

está de acordo com observações prévias da literatura (Franco et al., 2011). De forma 

semelhante, a RNP também não foi influenciada pelo manejo de rotação ou níveis de 

manutenção da palha. Na colheita, a RNP foi de 32, 30 e 28% respectivamente para os níveis 

de 0, 50 e 100% de palha, valores próximos à média de 26% de RNP reportada na revisão de 
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Otto et al. (2016). Os resultados deste estudo indicaram que, caso a remoção de palha do 

campo se torne uma realidade para produção de bioenergia (Sordi & Manechini, 2013), não é 

esperado que ocorram variações na RNP quando aplicado em sistemas com ou sem 

manutenção da palha na superfície. Pelo mesmo motivo, não é esperado que ocorra aumento 

ou diminuição na quantidade de N recomendada para adubação de soqueira nestas condições, 

como recentemente relatado por Otto et al. (2016).  

 

3.4.3. Recuperação do 
15

N-fertilizante no solo (RNS) e na palha (RNPa) 

A taxa de decomposição do material vegetal depositado no campo após a colheita da 

cana-de-açúcar é determinada pela atividade e quantidade da biomassa microbiana, assim 

como pelas condições climáticas do local, sendo favorecida em ambiente com baixo déficit 

hídrico e com temperatura amena. Solos mais férteis comumente possuem valores superiores, 

fazendo com que a degradação da palha seja acelerada (An et al., 2015). Essa tendência pode 

explicar a baixa quantidade de biomassa seca de palha sobre o solo após um ano no campo 

(Tabela 15). Com a decomposição do material vegetal ocorre disponibilização dos nutrientes 

para o ambiente, sendo esses utilizados pelas plantas ou imobilizados no solo, permanecendo 

fixado aos minerais ou na estrutura dos microrganismos (Moritsuka et al., 2004; Pan et al., 

2017). O N da palha é liberado como amônio (N-NH4
+
), o que pode criar uma competição 

entre a absorção pela planta ou pelos microrganismos, que tem preferência de absorção de 

amônio (Burger & Jackson, 2003).  

A decomposição da palha da cana-de-açúcar, associado à aplicação de fertilizantes 

nitrogenados sobre a palha, poderia causar imobilização microbiana do N-fertilizante, 

causando redução na disponibilidade do N à planta e redução na RNP (Cantarella et al., 

2007; Vieira-Megda et al., 2015; Vitti et al., 2007). Entretanto, a RNPa variou de 2,1 a 2,4% 

para os tratamentos com manutenção de 50 e 100% de palha (Tabela 15), demonstrando ser 

muito baixa a quantidade de N-fertilizante imobilizada no processo de decomposição 

microbiana. Este resultado difere de evidências da literatura que indicam que a imobilização 

do N-fertilizante pode ser intensa quando o fertilizante é aplicado sobre a palha (Vieira-

Megda et al., 2015). Entretanto, os autores utilizaram palha de cana-de-açúcar finamente 

moída em seu estudo, o que pode ter superestimado a imobilização do N-fertilizante. Além 

disso, deve-se considerar também a baixa qualidade da palha da cana-de-açúcar (Fortes et al., 

2012; Leal et al., 2013), que dificulta a decomposição microbiana em condições de campo.  
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A RNS na área com Crotalaria spectabilis foi menor provavelmente devido à maior 

diversidade e a quantidade da biomassa microbiana presente nesse local em comparação ao 

pousio (Hemwong et al., 2009; Lupwayi et al., 1998). O uso de leguminosa na renovação do 

canavial proporciona essa modificação devido à variação na constituição do resíduo vegetal, 

favorecendo a multiplicação e a associação de outros microrganismos, o que pode acarretar 

em outras perdas de N como a desnitrificação. De fato, Lisboa et al. (2011) observaram que o 

manejo como manutenção da palha no solo aumenta o potencial de perdas de N por 

desnitrificçaão, devido à manutenção de umidade e maior atividade microbiana no solo.  

 

3.4.4. Atributos tecnológicos dos colmos da cana-de-açúcar 

A mudança no sistema de manejo do solo e da cultura pode alterar os atributos 

tecnológicos da cana-de-açúcar, os quais são afetados indiretamente pela produtividade. Com 

o aumento da biomassa há tendência de que ocorra menor acúmulo de açúcar no colmo 

devido ao maior gasto de energia demandado para o crescimento e desenvolvimento da 

planta. Além disso, para que o caldo apresente melhores características tecnológicas é 

necessária a ocorrência de um período seco e com intensidade luminosa adequada à cultura, 

antes da colheita, para que ocorra a translocação dos carboidratos e aumente a quantidade de 

açúcar no colmo (Allison et al., 2007; Inman-Bamber et al., 2002). A ausência de palha no 

campo deixa o solo descoberto e mais susceptível à evaporação de água (Resende et al., 2006) 

e, com menor umidade do solo e maior propensão à ocorrência de déficits hídricos, a planta 

apresenta menor desenvolvimento e maior translocação de açúcar para o colmo, aumentando 

o valor de ATR. Contudo, os dados obtidos no experimento não seguiram essa tendência, o 

valor de ATR não alterou entre os níveis de palha e a rotação de cultura, devido a condição 

climática adequada durante o período de máximo desenvolvimento da cultura (Figura 7). 

A cana-de-açúcar quando apresenta menor crescimento, possui a tendência de 

aumentar o conteúdo de fibra presente no colmo, uma vez que o comprimento dos internódios 

é menor, deixando a parede celular mais densa (Bonnett et al., 2006). Com o uso dos 

materiais ligno-celulósicos para cogeração de energia e produção de etanol de segunda 

geração, o maior teor de fibra pode vir a ser um fator desejado pelas usinas sucroenergéticas. 

Até então essa era uma variável indesejável nos atributos tecnológicos da cana-de-açúcar, 

dificultando a extração do caldo e a moagem do colmo, além de diminuir o acúmulo de açúcar 

nesse compartimento (Gravois & Milligan, 1992). Com a manutenção no teor de ATR e 
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ligeiro aumento no teor de fibra a indústria sucroenergética diversificará e aumentará a 

produção dos derivados da cana-de-açúcar, gerando maior renda. A influência da palha nessas 

variáveis pôde ser verificada no experimento apenas no valor de Fibra, não alterando ATR, 

Pol, Brix e Pureza. Resultado contrastante foi obtido por Manechini et al. (2005), nos quais a 

manutenção da palha causou diminuição no valor de Pol em duas das três áreas analisadas, 

apresentando aumento de Pol com 100% da palha em apenas uma das áreas. Essa variação 

ocorreu principalmente devido as diferenças nas condições climáticas durante a condução dos 

experimentos. 

A pureza da cana-de-açúcar (Pza) é a relação entre a massa de sacarose, em 

porcentagem (Pol%), e o conteúdo de sólidos solúveis, também em porcentagem (Brix%) 

(Lavanholi, 2008). Essa variável demonstra a representatividade da sacarose no total de 

açúcar presente no caldo, sendo que quanto maior for a pureza da cana melhor a qualidade do 

caldo obtido. Contudo, a Pza da cana não pode ser avaliada sem analisar os dados de Pol e de 

Brix, o que é comprovado pelos resultados obtidos no experimento. Analisando apenas a Pza 

a área com C. spectabilis produz caldo com melhor qualidade do que a área sem rotação, 

entretanto, o Pol% das áreas são semelhantes, sendo o Brix menor na área com rotação de 

cultura. Dessa maneira, a qualidade do caldo não difere estatisticamente entre os manejos, 

uma vez que as variáveis utilizadas para determinação da Pureza são semelhantes, podendo 

inferir apenas que há maior porcentagem de sacarose na área com rotação do que na área sem 

rotação. 

 

3.5. Conclusões 

A influência da palha na RNP ocorre, principalmente, no início da rebrota da 

soqueira de cana-de-açúcar, trazendo efeitos positivos para a absorção do N-fertilizante. 

A associação da rotação de cultura com o sistema de plantio direto permite que a 

palha seja removida do campo em local com pluviosidade bem distribuída, ao longo do ciclo 

da cultura, com fase de maior desenvolvimento da cana-de-açúcar ocorrendo em época úmida. 

A RNP pela cana-de-açúcar é menor, ao longo do ciclo e na colheita, em área sem 

rotação de cultura, não sendo viável a remoção da palha nesse sistema de manejo. 

A produtividade de colmo e de planta de cana-de-açúcar é semelhante com 0 e 100% 

de palha em sistema de plantio direto independente da rotação de cultura. 
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A palha imobiliza pequena quantidade do N-fertilizante ao final do ciclo quando a 

cana-de-açúcar é cultivada em solo fértil com teor adequado de nitrogênio no solo, não 

variando entre 50 e 100% de manutenção da palha. 

Grande parte do N-fertilizante aplicado no início da 2ª soqueira é imobilizado no 

solo, sendo que a área com rotação de cultura, por utilizar mais o N-fertilizante no início do 

ciclo, possui menor teor de QNSPF no momento da colheita. 
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ANEXOS 
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Figura 10. Reinstalação dos tratamentos. A e B – Representação das parcelas após a remoção de palha 

realizada após a colheita. C – Parcela com 0% de palha em agosto de 2015. D – Representação da 

aplicação de fertilizante nitrogenado, notando que na LC a aplicação foi realizada após a aplicação do 
15

N nas microparcelas. E e F – Representação das microparcelas com 15N nas parcelas com 100 e 0% 

de palha. 
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Figura 11. Avaliações realizadas em novembro de 2015. A – Representação da quantidade de palha 

na parcela com 100% de palha. B – Representação da quantidade de palha na parcela com 50% de 

palha. C – Representação da quantidade de palha na parcela com 0% de palha. D – Biometria realizada 

para determinação do acúmulo de N na planta. E – Pesagem dos perfilhos após a biometria. F – 

Moagem dos perfilhos. 
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Figura 12. Avaliações realizadas em fevereiro de 2016. A – Representação da quantidade de palha na 

parcela com 100% de palha. B – Representação da quantidade de palha na parcela com 50% de palha. 

C – Representação da quantidade de palha na parcela com 0% de palha. D – Biometria realizada para 

determinação do acúmulo de N na planta. E – Pesagem dos perfilhos após a biometria. F – Moagem 

dos perfilhos. 
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Figura 13. Avaliações realizadas em maio de 2016. A – Representação da quantidade de palha na 

parcela com 100% de palha. B – Representação da quantidade de palha na parcela com 50% de palha. 

C – Representação da quantidade de palha na parcela com 0% de palha. D – Representação da parcela 

após a remoção da palha. E – Demonstração dos pontos de coleta de solo. F – Camada abaixo de 0,2 m 

coletada com auxílio de trado. 
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Figura 14. Biometria realizada em maio de 2016. A e B – Representação da remoção da folha seca e 

armazenamento em saco plástico. C – Corte do colmo da cana-de-açúcar após despalha. D – Parcela 

após a biometria nas 3 linhas (LC e duas LA). E – Compartimentos da cana-de-açúcar separados para 

remoção do ponteiro. F – Retirada do ponteiro. 
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Figura 15. Moagem em maio de 2016. A – Organização das amostras para moagem em ordem 

crescente de abundância de 
15

N. B – Moagem da folha seca da cana-de-açúcar. C – Moagem do 

ponteiro da cana-de-açúcar. D – Colmos organizados para moagem. E – Homogeneização da amostra 

após moagem. F – Armazenamento em saco plástico devidamente identificados. 




