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RESPOSTA DA SOQUEIRA DA CANA-DE-AÇÚCAR À APLICAÇÃO DE 

NITROGÊNIO NA AUSÊNCIA E NA PRESENÇA DE SILÍCIO 

RESUMO 
RESUMO – Estudos vêm mostrando que a aplicação de Si pode garantir a 

máxima eficiência do N, sustentando o potencial das plantas, especialmente da 

cana-de-açúcar em sistemas altamente produtivos. Nesse sentido, objetivou-se 

avaliar os atributos químicos do solo, a nutrição, o crescimento, a produção de 

colmos e a qualidade tecnológica da quarta soqueira da cana-de-açúcar, em função 

de doses de nitrogênio na ausência e na presença de silício. O experimento foi 

realizado em condições de campo, no período de julho de 2012 a julho de 2013, na 

área experimental da UNESP - Câmpus de Jaboticabal-SP. O solo da área 

experimental foi classificado como Latossolo Vermelho Distrófico. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 5x2, sendo 

cinco doses de nitrogênio (0; 40; 80; 120 e 160 kg ha-1 de N) e dois materiais 

corretivos, a escória  e o calcário, com quatro repetições. O trabalho foi realizado na 

quarta soqueira da cana-de-açúcar utilizando a variedade RB 855156. Durante a 

condução do experimento foram avaliados os atributos químicos do solo; estado 

nutricional das plantas, crescimento; produção de colmos; acúmulo de N e de Si na 

folha e no colmo além da qualidade tecnológica da cana-de-açúcar. A adubação 

nitrogenada associada ao uso de escória apresentou comportamento semelhante ao 

calcário na melhoria dos atributos químicos do solo. Houve melhor fertilidade do solo 

nas camadas superficiais; entretanto, a interação tratamento principal (cinco doses 

de N e dois materiais corretivos a escória e calcário) e secundário (quatro camadas 

do solo 0-10; 10-20; 20-40 e 40-60 cm) não influenciou nos atributos químicos do 

solo. A interação entre doses de N e uso de escória e calcário promoveu melhorias 

no estado nutricional e aumentou o acúmulo de N e de Si na cana-de-açúcar. A 

adubação nitrogenada, associada ao uso de corretivos, promoveu melhorias nas 

variáveis de crescimento da cana-de-açúcar. Houve menor produção de colmo com 

o uso de escória, em relação ao uso de calcário. A interação entre doses de N e uso 

de escória ou calcário não afetou a qualidade tecnológica da cana-de-açúcar. 

 
Palavras-chave: adubação nitrogenada, calcário, escória, Saccharum spp 
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RESPONSE OF RATOON SUGAR CANE THE APPLICATION OF NITROGEN 

IN THE ABSENCE AND PRESENCE OF SILICON 

ABSTRACT 
ABSTRACT - Studies have shown that Si application can ensure maximum 

expression of N, supporting the potential of plants especially sugar cane in highly 

productive systems. In this sense it was aimed to evaluate chemical properties of 

soil, nutrition, growth straw yield and technological quality of the fourth ratoon sugar 

cane due to nitrogen levels in the absence and presence of silicon. The experiment 

was conducted in the field, from July 2012 to July 2013 in the experimental area at 

UNESP - Câmpus of Jaboticabal-SP. The experimental area was classified as 

Latossolo Vermelho Distrófico. The experimental design was randomized blocks, 

factorial 5x2 design, with five nitrogen rates (0; 40; 80; 120 and 160 kg ha-1 N) and 

two corrective materials, silicate and limestone, with four replications. The study was 

conducted in the fourth ratoon sugar cane bagasse using RB 855156 variety. During 

the experiment were evaluated chemical soil attributes; plant nutritional status, 

growth; straw yield; Si and N accumulation in leaf and stem and technological quality 

of sugar cane. Nitrogen fertilization associated with the use of slag performance 

similar to limestone in improving chemical soil behavior. There was a higher soil 

fertility in the surface layers, however the interaction primary and secondary 

treatment did not influence the soil chemistry. The doses of N interaction and use of 

slag and limestone promoted improvements in nutritional status and increased the 

accumulation of N and Si in sugar cane. Nitrogen fertilization associated with the use 

of corrective promoted improvements in growth variables of sugar cane. There was a 

lower production of stem with the use of slag in soil in relation to liming. The doses of 

N interaction and use of slag and limestone did not affect the technological quality of 

sugar cane. 

 
Keywords: nitrogen fertilizer, limestone, silicate, Saccharum spp 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, no cenário mundial, ocupa lugar de maior produtor de cana-de-

açúcar (CONAB, 2013), liderança que tem marcado a importância da cultura na 

economia brasileira. 

O aumento nas áreas cultivadas com a cana-de-açúcar é fruto de todas as 

tecnologias empregadas (ORLANDO FILHO et al., 1996). Dentre estas, a adubação 

assume papel importante no rendimento agrícola e industrial (KORNDORFER et al., 

1992), além da necessidade da correção da acidez do solo.  

Para maior eficiência da aplicação dos fertilizantes, a adoção de práticas de 

correção da acidez do solo é necessária, que normalmente é realizada a partir da 

aplicação de calcário, contudo, materiais corretivos alternativos vêm sendo 

estudados, com destaque para a escória de siderurgia que neutraliza a acidez do 

solo, fornecendo Ca/Mg e Si para as plantas (PRADO; FERNANDES, 2000), além de 

poder aumentar a eficiência da adubação nitrogenada, em sistemas altamente 

produtivos (DEREN et al., 1994). 

A importância do nitrogênio na nutrição, desenvolvimento e produtividade da 

soqueira de cana-de-açúcar em sistema de colheita sem o uso da despalha por fogo 

é reportada na literatura (VITTI et al., 2007), embora existam diferenças nas doses 

de nitrogênio adequadas à cultura (KORNDORFER et al., 2002). A produtividade da 

cana-de-açúcar está diretamente relacionada à adubação nitrogenada, pois o N é 

um dos nutrientes limitantes à produtividade e a longevidade das soqueiras de cana-

de-açúcar (VITTI, 2003).  

O silício proveniente da escória de siderurgia assume papel importante na 

cultura da cana-de-açúcar, mesmo não sendo considerado um nutriente para as 

plantas. É o elemento mais absorvido pela cultura, seguido por potássio, nitrogênio, 

cálcio e magnésio (TISDALE et al., 1993; FONSECA, 2011).  

A cana-de-açúcar responde favoravelmente à adubação com Si, 

particularmente nos solos pobres neste elemento. Os experimentos de campo 

conduzidos no Brasil, principalmente em solos arenosos empregando silicato têm 

mostrado resultados bastante consistentes, com aumentos de produção na ordem 

de 11 a 20% em cana-soca (DATNOFF et al., 2001). Na Flórida, o silício é 
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considerado um elemento benéfico para a produção da cana-de-açúcar e respostas 

de rendimento são reportadas em solos pobres no elemento (MCCRAY; JI, 2012). 

Com relação à adubação nitrogenada e silicatada, estudos vêm mostrando 

que aplicação de Si pode garantir a máxima eficiência do N, sustentando o potencial 

das plantas especialmente a cana-de-açúcar em sistemas altamente produtivos.  

Assim, o efeito do Si tende a ser mais benéfico em cultivos com doses altas 

de nitrogênio (TAKAHASHI, 1995), devido aos tecidos das plantas ficarem tenros, 

suscetíveis à penetração de agentes externos como pragas e patógenos, além do 

maior auto-sobreamento no campo, com queda na taxa de fotossíntese 

(MALAVOLTA, 2006).  Assim, o silício torna as folhas mais eretas, diminui o auto-

sombreamento, aumenta à interceptação de luz e a fotossíntese, reduz o 

acamamento e aumenta a possibilidade de responder à adubação, principalmente a 

nitrogenada (MALAVOLTA, 2006a). 

Apesar da importância da relação nitrogênio e silício para a cana-de-açúcar 

relacionada ao aumento na produção de colmos industrializáveis (FONSECA, 2011), 

poucos estudos são relatados na literatura, tendo apenas trabalhos desenvolvidos 

em casa de vegetação (VALE et al., 2010; BASTO et al., 2010) e em campo 

cultivado em Latossolo Vermelho Distrófico restrito aos primeiros ciclos da cultura ou 

seja na cana-planta, primeira-soqueira (FONSECA, 2011) e na segunda-soqueira 

(BORGES, 2012). Dessa forma, há necessidade de avançar com informações 

consolidadas sobre os efeitos da interação entre nitrogênio e silício ao longo de todo 

ciclo das soqueiras da cana-de-açúcar. 

Nesse sentido, objetivou-se avaliar os atributos químicos do solo, a nutrição, o 

crescimento, a produção de colmos e a qualidade tecnológica da quarta soqueira da 

cana-de-açúcar, em função de doses de nitrogênio, na ausência e na presença de 

silício. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 
2.1 Importância econômica da cana-de-açúcar 

O Brasil apresenta-se como maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com 

produtividade média de 74,7 t ha-1 e produção total de 658,8 milhões de toneladas 

na safra 2013/14, com aumento de 11,9% em relação à safra 2012/13 (CONAB, 

2014). 

A produção de cana-de-açúcar da Região Centro-Sul foi de 602,1 milhões de 

toneladas, 13,0% maior que a produção da safra anterior. Deste total, 60,2% proveio 

de São Paulo, 13,7% de Minas Gerais, 13,3% de Goiás, 6,5% de Mato Grosso do 

Sul e 3,6% do Paraná, totalizando 97,3% deste crescimento (CONAB, 2014). 

A área cultivada com cana-de-açúcar que foi colhida e destinada à atividade 

sucroalcooleira na safra 2013/14 é de 8.811 mil hectares, distribuídas em todos 

estados produtores. São Paulo permanece como o maior produtor com 51,7% 

(4.552,0 mil hectares) da área plantada, seguido por Goiás com 9,3% (818,4 mil 

hectares), Minas Gerais com 8,9% (779,8 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 

7,4% (654,5 mil hectares), Paraná com 6,7% (586,4 mil hectares), Alagoas com 

4,7% (417,5 mil hectares) e Pernambuco com 3,2% (284,6 mil hectares) (CONAB, 

2014). 

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais foram os estados com 

maiores acréscimos de áreas, com 132,6 mil hectares, 111,8 mil hectares, 92,5 mil 

hectares e 58,0 mil hectares, respectivamente. Este crescimento ocorreu, 

principalmente, devido à expansão de novas áreas de plantio das novas usinas em 

funcionamento (CONAB, 2014). 

 

2.2 Resposta da cana-de-açúcar à adubação nitrogenada  

 

A adubação nitrogenada mostra-se a prática cultural de maior demanda de 

pesquisas para as culturas em geral e, para a cultura da cana-de-açúcar. Contudo, 

estudos sobre doses de nitrogênio apresentam resultados muito variáveis e por 

vezes até contraditórios, especialmente no sistema de colheita sem despalha por 

fogo (KORNDÖRFER et al., 2002).  
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Trabalhos realizados na Índia e na China, indicaram que as doses 

recomendadas de N pode chegar até 300 kg ha-1 (ROY et al., 2006; KOSTKA et al., 

2009). Em outros países como o México (SALGADO GARCÍA et al., 2010); Austrália, 

(SCHROEDER et al., 2010); África do Sul (MEYER, 1994); e partes do EUA (ANON, 

2001; WIEDENFELD; ENCISO, 2008), a recomendação de N encontra-se na faixa 

de 150-200 kg ha-1 (PEREZ et al., 2010).    

Na Austrália, Holst et al. (2012), estudando a importância da adubação 

nitrogenada em cana-soca com aplicação de 140 e 100 kg ha-1 de N na primeira e 

segunda socas, respectivamente, utilizando a variedade Q 1117 e seis clones, 

observaram que a adubação nitrogenada promoveu aumento na taxa de 

mineralização do solo e maior produção de biomassa em relação ao tratamento sem 

adição do nutriente.  

Madhuri et al. (2011) na Índia, avaliando elevadas doses de nitrogênio na 

produtividade e qualidade de variedades precoces de cana-de-açucar cultivada em 

solo de textura franco-arenosa, verificaram que as variedades estudadas respondem 

diferentemente à adubação nitrogenada, com aumento na produtividade de colmos 

até a dose de 280 kg ha-1 de N; observaram, também, que existem cultivares que 

respondem à baixos níveis de nitrogênio no solo, podendo ser indicada para solos 

de baixa fertilidade; no entanto, outras cultivares estudadas responderam à dose 

máxima de N.  

No Brasil, a melhor recomendação para adubação nitrogenada em soqueiras 

ainda é a baseada na expectativa de produtividade e no uso da relação 1,0 a 1,2 kg 

de N por tonelada de colmo (DEMATTÊ, 2005). O Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC) recomenda a dose média de 100 kg ha-1 de N em soqueiras de cana-de-

açúcar, independentemente de outros fatores (RAIJ; CANTARELLA, 1997). 

Castro et al. (2014), estudando a adubação nitrogenada na cana-de-açúcar na 

região de Sales Oliveira-SP, utilizando a variedade SP 81-3250, observaram maior 

produção de colmos na dose de 144 kg ha-1 de N.  

Fortes et al. (2013), avaliando a produtividade de colmos e sacarose em 

resposta a adubação nitrogenada da cana-de-açúcar, sob preparo reduzido em fase 

de cana-planta e três socas consecutivas, cultivada em Latossolo Vermelho 

Eutrófico argiloso em Jaboticabal, SP, utilizando a variedade SP 81-3250 com 
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aplicação de 40; 80 e 120 kg ha-1 de N em cana-planta; 50; 100 e 150 kg ha-1 de N 

na primeira e segunda soqueira e 100  kg ha-1 de N na terceira soqueira, verificaram 

que a adubação nitrogenada em cana-planta e soqueira promoveu aumento na 

produtividade de colmo e açúcar, com produção máxima até a dose de 110  kg ha-1 

de N. 

Vieira et al. (2010), estudando o cloreto de amônio como fonte de nitrogênio 

em cana-de-açúcar colhida sem queima, em Piracicaba, SP, cultivada em Latossolo 

Vermelho – Amarelo, utilizando a variedade SP 891115 em fase de cana-soca, com 

aplicação de 0; 60; 120 e 180 kg ha-1 de N, concluíram que a adubação nitrogenada 

proporcionou aumento nos rendimentos da soqueira, com perfilhamento e produção 

de massa fresca máxima encontrada na dose de 100 e 117 kg ha-1 de N 

respectivamente.  

Contudo, os resultados apresentados mostram que ainda existem variações 

nas doses de nitrogênio à serem aplicadas. Isso indica a necessidade de mais 

estudos na área, permitindo que a recomendação da adubação nitrogenada nas 

soqueiras em sistema de colheita sem despalha por fogo leve em consideração a 

cultivar, o solo, o manejo e o ambiente de cultivo. 

 

2.3 Resposta da cana-de-açúcar a adubação silicatada  
 

O silício vem sendo utilizado como fertilizantes na agricultura em vários 

países, como Brasil, Japão, Ilhas Maurícius, Estados Unidos (EUA), Austrália e 

África do Sul. O silicato de cálcio e magnésio, um subproduto da indústria 

siderúrgica e da produção de fósforo elementar, é fonte de Si e vem sendo utilizado 

no EUA como adubo nas culturas do arroz e da cana-de-açúcar (RODRIGUES et al., 

2011). Na Flórida (EUA), mais de 150.000 toneladas de silicato de cálcio são 

anualmente utilizadas nas culturas do arroz e da cana-de-açúcar (KORNDÖRFER; 

OLIVEIRA, 2010). 

No Brasil o silício ainda é pouco utilizado devido a pouca oferta de fertilizantes 

silicatados em todas as regiões, o que onera as despesas com transporte e também 

pelo fato de inexistir informação, tanto por parte dos técnicos quanto dos agricultores 

sobre a importância do Si na agricultura (MARAFON, 2011). Contudo, novos 
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trabalhos avaliando a resposta da cana-de-açúcar à adubação silicatada vem sendo 

realizados em vista da importância desse elemento para as culturas. 

Reis et al. (2013), estudando os atributos químicos do solo e a produção da 

cana-de-açúcar em resposta a aplicação de silicato de cálcio em Dourados, MS, 

utilizando a variedade SB 803250, constataram que a aplicação de silicato de cálcio 

ao solo proporcionou incrementos significativos na produção da cana-de-açúcar. 

Demattê et al. (2011), relataram que a utilização de silicatos na cultura da 

cana-de-açúcar em diferentes solos do estado de São Paulo, resultou em aumento 

da produtividade tanto na cana-planta como na soqueira em presença de silício. 

Sobral et al. (2011), avaliando escória de siderurgia e seus efeitos nos teores 

de nutrientes e metais pesados na cana-de-açúcar em Goiana, PE, cultivado em 

Argissolo Vermelho-Amarelo, utilizando a variedade RB 92579, verificaram  que a 

aplicação de escória siderúrgica promoveu acréscimos nos teores de Ca, Mg, P, Si, 

Fe, Mn e Zn e redução da acidez potencial no solo, alterações na altura dos colmos 

e na área foliar da cana-planta. No entanto, as doses crescentes de escória não 

proporcionaram aumento significativo nas variáveis industriais analisadas, o que 

pode ser justificada pela liberação do nutriente ocorrer lentamente no solo e 

apresentar maior efeito em cana-soca. Isso corrobora os resultados obtidos por 

Brassioli et al. (2009),  que verificaram efeito residual da escória de siderurgia e 

aumento da produção da cana-de-açúcar, sendo mais importante nas soqueiras, 

quando comparado com a cana-planta. 

 

2.4 Relação entre nitrogênio e silício 
 

Em sistemas de produção intensiva, em que maior fertilização nitrogenada é 

exigida, há relatos de que os tecidos das plantas ficam tenros, suscetíveis à 

penetração de agentes externos como pragas e patógenos, além do maior auto-

sombreamento das plantas no campo, com diminuição da taxa fotossintética 

(MALAVOLTA, 2006), favorecendo o acamamento das plantas e dificultando a 

colheita.  

Dessa forma, incluir a adubação silicatada na cultura da cana-de-açúcar pode 

ser uma alternativa interessante, uma vez que, após ser absorvido, o Si é 
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depositado nas paredes das células, contribuindo substancialmente para fortalecer a 

estrutura da planta e aumentar a resistência ao acamamento (EPSTEIN, 1999). 

Além disso, são verificados aumentos no crescimento e na produção de biomassa 

de um grande número de plantas, principalmente as monocotiledôneas (RAID et al., 

1992; EPSTEIN, 1994), e redução da taxa de senescência foliar de forma que as 

folhas ficam fotossinteticamente ativas por mais tempo (PRADO; FERNANDES, 

2000).  Nestas circunstâncias, a aplicação de silício poderá garantir maior eficiência 

do nitrogênio, sustentando o potencial da cana-de-açúcar em sistemas de cultivo 

intensivo. 

Fonseca (2011), ao avaliar os atributos químicos do solo, a nutrição e a 

produtividade da cana-planta e primeira-soqueira em função da aplicação de 

nitrogênio e de escória de siderurgia, cultivada em Latossolo Vermelho Distrófico em 

Jaboticabal, SP utilizando a variedade RB 855156, com aplicação de 0; 30; 60; 90 e 

120 kg ha-1 de N, constatou aumento de 15 t ha-1 na produção de colmos 

industrializáveis com a associação da adubação nitrogenada e silicatada.  

Borges (2012), ao avaliar resposta da segunda-soqueira da cana-de-açúcar à 

aplicação de nitrogênio, na presença e ausência de silício, cultivada em Latossolo 

Vermelho Distrófico em Jaboticabal, SP, utilizando a variedade RB 855156, verificou 

aumento na produção de colmos da cana-de-açúcar até a dose de 160 kg ha-1 de N, 

independente da aplicação de calcário ou silicato. 

Vale et al. (2010), estudando o nitrogênio e a escória de siderurgia nos 

atributos químicos do solo e na nutrição da cana-de-açúcar em Jaboticabal, SP, em 

casa de vegetação, utilizando a variedade SP 791011, com a aplicação de duas 

fontes de corretivos, três doses do material corretivo e duas doses de nitrogênio, 

verificaram com a aplicação dos materiais corretivos e de nitrogênio, que todos os 

nutrientes apresentaram teores considerados adequados para a cana-de-açúcar. 

Basto et al. (2010), trabalhando com materiais corretivos e nitrogênio na 

cultura da cana-de-açúcar em casa de vegetação em Jaboticabal, SP, utilizando a 

variedade SP 791011, não observaram efeito da associação entre nitrogênio e silício 

na produção de biomassa. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em condições de campo, no período de julho de 

2012 a julho de 2013 na área experimental da Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias - Câmpus de Jaboticabal-SP (21º14’05” S e 48º17’09” W). O solo da 

área experimental foi classificado por Andrioli e Centurion (1999), correspondendo 

ao Latossolo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2013). 

Antes da implantação do experimento em cana-planta foram aplicadas as 

doses de 0; 30; 60; 90; 120 kg ha-1 de N. Nos tratamentos na ausência e na 

presença de Si foram aplicados calcário  e escória, com a finalidade de elevar V a 

60%, aplicando-se 2,19 e 2,61 t ha-1 respectivamente. 

Na primeira soqueira as doses de N empregadas foram 0; 40; 80; 120 e 160 

kg ha-1 na forma de ureia, não sendo feita a aplicação dos materiais corretivos. As 

doses de nitrogênio empregadas na segunda e terceira soqueiras foram iguais às 

utilizadas na primeira soqueira, com aplicação dos materiais corretivos o calcário e 

escória aplicando-se 1,0 e 0,9 t ha-1 respectivamente.  

Após o corte da terceira soqueira realizou-se análise química do solo para fins 

de fertilidade, na camada de 0-20 cm de profundidade nos tratamentos com escória 

e calcário de acordo com os métodos descritos por Raij et al. (2001) obtendo-se os 

seguintes resultados: pH(CaCl2): 4,3 e 4,4; M.O: 14,7 e 14,5 g dm-3; P-resina: 10,2 e 

9,7 mg dm-3; K: 1,1 e 1,1 mmolc dm-3; Ca: 11,1 e 12,0 mmolc dm-3; Mg: 4,3 e 4,3 

mmolc dm-3; H+Al: 43,6 e 42,4 mmolc dm-3; SB: 16,5 e 17,4 mmolc dm-3; CTC: 60,1 e 

59,0 mmolc dm-3 e V%: 27 e 29. Determinou, também, os teores de N-NH4
+: 0,3 e 0,3 

mg kg-1; N-NO3
-: 0,4 e 0,4 mg kg-1 (TEDESCO et al., 1985) e Si: 0,8 e 0,7 mg dm-3 

(KORNDÖRFER et al., 2004). 

As precipitações, registradas durante a condução do experimento, 

apresentaram adequada distribuição pluvial, não havendo limitações hídricas, 

totalizando 1.407 mm durante o período experimental (Figura 1). 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em 

esquema fatorial 5x2, sendo cinco doses de nitrogênio (0; 40; 80; 120 e 160 kg ha-1 

de N) e dois materiais corretivos, a escória e o calcário, com quatro repetições.  
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Cada unidade experimental foi composta por uma parcela de quatro linhas de 

6 m de comprimento, espaçadas entre si e separada por corredores de 1,5 m, 

totalizando 36 m². Para as avaliações, foi considerada a área útil de 18 m², 

representada pelas duas linhas centrais, sendo excluído 1m de bordadura nos 

extremos das parcelas.  

 
Figura 1. Valores médios mensais de precipitação pluvial durante o período de 
avaliação do experimento. Fonte: Estação Agroclimatológica FCAV/Unesp, 2014.  
 

Para estabelecer as doses de nitrogênio, tomou-se como padrão a dose 120 

kg ha-1 de N, indicada para a cana-soca, com meta de produtividade maior que 100 t 

ha-1 no estado de São Paulo (SPIRONELLO et al., 1997). 

O experimento foi realizado na quarta soqueira da cana-de-açúcar, utilizando 

a variedade RB 855156, que apresenta excelente capacidade de brotação em 

soqueiras, com produtividade média, sendo recomendada para solos com média 

fertilidade (PMGCA, 2008). As informações de plantio e de tratos culturais da cana-

planta, primeira, segunda e terceira soqueiras, foram descritas por Fonseca (2011), 

Borges (2012) e Nóia (DADOS NÃO PUBLICADOS) respectivamente.  

Antes da implantação do experimento, foram estabelecidas as doses dos 

corretivos e as quantidades necessárias para elevar a V a 60%, seguindo a 

recomendação para cana-de-açúcar no estado de São Paulo (SPIRONELLO et al., 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

P
re

ci
pi

ta
çã

o 
(m

m
)

Meses/Ano

B
ro

ta
çã

o 
da

 q
ua

rta
 s

oq
ue

ira

Bi
om

et
ria

Am
os

tra
ge

m
  f

ol
ia

r

C
ol

he
ita

A
. d

e 
so

lo



10 
 
1997). Entretanto, utilizou-se metade da quantidade, devido à aplicação do material 

ser superficial, sem incorporação aplicada em área total da parcela experimental 

(ROSSETTO et al., 2004). Nos tratamentos com calcário, foi aplicada 1,0 t ha-1 do 

produto (PRNT = 86,2%, RE = 85,9%, CaO = 41,4% e MgO = 10,6%), e nos 

tratamentos com escória foi aplicada 0,9 t ha-1 do produto (PRNT = 88,0%, RE = 

82,9%, CaO = 42,1%, MgO = 12,4%, Si total= 8,1%, Si solúvel em Na2CO3+ NH4NO3 

= 6,0%).  

O adubo nitrogenado foi aplicado de forma localizada sem incorporação 

período anterior a precipitação registrada no mês de julho. O adubo foi aplicado na 

forma de ureia, distribuída manualmente, aos 15 dias após a brotação da cana-de-

açúcar, a 10 cm da linha de plantio. O potássio foi aplicado na forma de cloreto de 

potássio, na mesma data do fertilizante nitrogenado, de modo uniforme em todos os 

tratamentos, na dose de 150 kg ha-1 de K2O, conforme a recomendação de 

adubação proposta por Spironello et al. (1997) e não foi realizada a aplicação de 

fósforo no solo. 

As amostragens de solo foram realizadas no mesmo local da adubação, aos 

seis e doze meses após a brotação da cana-de-açúcar, tomando-se 10 pontos por 

área útil, considerando as camadas de 0-10; 10-20; 20-40 e 40-60 cm de 

profundidade. Para as variáveis de solo, os tratamentos principais foram compostos 

do fatorial 5x2 (cinco doses de N e dois materiais corretivos a escória e o calcário) e, 

os tratamentos secundários foram constituídos pelas quatro camadas do solo (0-10; 

10-20; 20-40 e 40-60 cm). 

As amostras de solo foram acondicionadas em sacos plásticos para a 

determinação do teor de N mineral e, em caixa de papel para posterior análise para 

fins de fertilidade e determinação de silício.  

As amostras de solo utilizadas para a determinação de N mineral na forma de 

N-NH4
+ e N-NO3

- foram transportadas do campo ao laboratório com auxílio de caixa 

térmica contendo gelo, a fim de reduzir as alterações nas concentrações de amônio 

e nitrato (MATTOS JÚNIOR et al., 1995). Em seguida, essas amostras foram 

armazenadas em congelador para posterior extração e determinação de amônio e 

nitrato (TEDESCO et al., 1985). 
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As amostras de solo para fins de fertilidade e determinação de silício foram 

secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira com malha de 2 mm de abertura 

para determinações dos atributos químicos do solo (pH, M.O., P, K, Ca, Mg, H+Al). A 

análise química seguiu os métodos descritos por Raij et al. (2001) e calcularam-se a 

SB, CTC e V% e concentração de Si “disponível”, segundo o método descrito por 

Korndörfer et al. (2004). 

As avaliações de crescimento foram realizadas aos quatro, nove e doze 

meses após a brotação da cana-de-açúcar, considerando-se a altura da planta 

medida da base até a bainha da folha +1; o número de perfilhos e o número de 

colmos em 1,5 m e, o diâmetro de perfilhos e o diâmetro do colmo, aferido a 4 cm do 

colo da planta com paquímetro digital.  

Aos nove meses, fase de maior desenvolvimento vegetativo da cana-de-

açúcar, foi avaliado o estado nutricional das plantas (macronutrientes, 

micronutrientes e silício), sendo determinado em amostras de 10 folhas por parcela, 

coletadas na área útil, empregando-se os 20 cm centrais da folha +1 sem a nervura 

central (RAIJ; CANTARELLA, 1997). 

Após a coleta das folhas, o material vegetal foi encaminhado para o 

laboratório, e o preparo das amostras e a análise química dos teores de nutriente e 

silício foram realizados de acordo com os métodos descritos por Bataglia et al. 

(1983) e Korndörfer et al. (2004), respectivamente. 

Aos doze meses foi realizada a colheita da cana-de-açúcar manualmente, sem 

despalha por fogo, avaliando-se a produção de colmos a partir da coleta dos colmos 

da área útil, que foram pesados e os valores expressos em t ha-1. 

No momento da colheita, foram coletadas, também, amostras de plantas e 

separadas em folhas e colmo em 1,5 m da linha de plantio, que foram pesadas cada 

parte para determinação da matéria úmida, seguindo-se da trituração dos tecidos 

vegetais em desintegrador do tipo forrageiro. Após homogeneização, sub-amostras 

de aproximadamente 400 g de folhas e colmos foram secas em estufa de circulação 

forçada de ar a 65ºC até atingir peso constante; depois de seca foi determinada a 

matéria seca de folhas e de colmos. 
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O acúmulo de N e Si nas folhas e colmos foi determinado separando-se e 

pesando-se o total de folhas e colmos contidos na área útil e o teor de cada 

elemento por kg de matéria seca produzida. 

Na ocasião da colheita foi realizada a amostragem de colmo para a avaliação 

da qualidade tecnológica da cana-de-açúcar, realizada a partir de 10 colmos 

contidos nas linhas centrais de cada parcela. As avaliações da qualidade tecnológica 

foram realizadas na Usina São Martinho determinando-se os açucares redutores 

totais (ºBrix), o teor de sacarose (Pol), a pureza, a quantidade de açúcar contida nos 

colmos (PC), a fibra e o açúcar teórico recuperável (ATR) analisados segundo o 

método descrito pela Consecana-SP (2006). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância, utilizando-se o teste 

F a 5 % de probabilidade. Quando significativo as médias da fonte de variação 

(corretivos), foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de 

probabilidade. Para a fonte de variação doses de N, quando significativo realizou-se 

a análise de regressão polinomial. Para as variáveis de solo, realizou-se análise 

estatística em parcelas subdivididas. Utilizou-se o software SISVAR, versão 5.3 

BETA (FERREIRA, 2011). Os gráficos foram obtidos utilizando-se o programa 

Microsoft Excel Starter 2007 em Windows 7 Starter. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Constatou-se que as doses de N associadas ao uso de corretivos 

influenciaram as concentrações de P, Ca, H+Al, N-NO3
- e Si, refletindo na SB e V% 

no solo aos seis meses após a brotação da cana-de-açúcar. Entretanto, o efeito 

isolado da adubação nitrogenada afetou os teores de M.O., Mg, CTC e N-NH4
+. O 

uso de material corretivo promoveu, também, efeito sobre os teores de M.O. e CTC, 

com maiores valores de M.O. no solo com uso da escória; porém, o uso de calcário 

promoveu maiores valores de CTC (Tabela 1).  

Aos doze meses a adubação nitrogenada, quando associada à escória ou ao 

calcário, afetou a concentração de M.O., P, K, Ca, Mg, H+Al e Si refletindo na SB, 

CTC e V%. No entanto, o efeito isolado da adubação nitrogenada ou do uso de 

corretivos afetou o teor N-NH4
+ e N-NO3

- no solo. Verificou-se, ainda, com uso dos 
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corretivos que a aplicação de escória promoveu acréscimos de 2,0 e 1,9 mg kg-1 nas 

concentrações de N-NH4
+ e N-NO3

- respectivamente (Tabela 2).  

Observou-se que os atributos químicos do solo foram influenciados pela 

profundidade do solo exceto o pH, Ca e a V% aos seis meses após a brotação da 

cana-de-açúcar (Tabela 1), bem como o pH, N-NH4
+ e N-NO3

- aos doze meses após 

a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 2). 

Houve melhor fertilidade do solo na camada superficial, 0-10 cm de 

profundidade, devido ao maior valor de M.O., P, K, Mg e N-NO3
-, que refletiram na 

SB e CTC no solo aos seis meses após a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 1). 

Resultado semelhante foi constatado por Borges (2012) ao avaliar resposta da 

segunda soqueira da cana-de-açúcar à aplicação de nitrogênio, na presença e 

ausência de silício em Jaboticabal, SP, que verificou também melhor fertilidade do 

solo na cama de 0-10 cm de profundidade. Entretanto, aos doze meses, houve 

melhor fertilidade do solo nas camadas 0-10 e 10-20 cm de profundidade, devido a 

maior concentração de M.O., P, K, Mg e Si, que refletiram na SB e CTC (Tabela 2).  

A melhor fertilidade do solo nas camadas superficiais ocorreu pelos tratos 

culturais (adubação, calagem, cultura plantada, sistema de cultivo) sobre o meio de 

cultivo (AVALHÃES, 2010). 

Verificou-se maiores teores de Ca nas camadas 0-10, 10-20 e 40-60 cm; 

porém, as camadas 0-10 e 40-60 não diferiram da camada 20-40 cm aos doze 

meses após a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 2). 

Para a concentração de H+Al, a camada 20 até 60 cm apresentou maior 

acidez potencial; porém, a camada 20-40 cm não diferiu da camada 10-20 cm aos 

seis meses após a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 1). No entanto, aos doze 

meses houve maior acidez potencial na camada 10 até 40 cm; porém, a camada de 

20-40 cm não diferiu da camada de 0-10 cm (Tabela 2). 

Houve maior valor de V% na camada de 0 até 40 cm; no entanto, as camadas 

10-20 e 20-40 cm não diferiram da camada 40-60 cm aos doze meses após a 

brotação da cana-de-açúcar (Tabela 2). 
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Tabela 1. Atributos químicos do solo, em quatro profundidades, aos seis meses após a brotação da quarta soqueira da cana-de-açúcar 
em função de doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 
 

 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna, não difere entre si pelo teste de tukey ao nível de 5 % de probabilidade. NS não significativo e **, * 
significativo a 1 e 5 % de probabilidade pelo teste F. TP: tratamento principal, TS: tratamento secundário.  

 
 

 
 

Tratamentos pH 
(CaCl2) 

M.O. P-resina K Ca Mg H+Al SB CTC V N-NH4
+ N-NO3

- Si 

                    g dm-3 mg dm-3 -------------------------------------mmolc dm-3----------------------------- 
 

% ---mg kg-1--- mg dm-3 

Corretivos (C)              
Calcário  4,53 17,09 11,56 1,20 13,39 6,79 37,98 21,40 59,35 36,09 19,68 15,09 6,55 
Escória 4,55 17,91 13,26 1,15 12,55 5,99 37,33 19,40 56,68 33,97 19,70 15,22 6,78 
F (C)   0,06NS 4,41*   16,81**    0,12NS 5,27*   3,60NS 1,43NS 9,67** 12,64** 5,73*   0,01NS    0,18NS    1,17NS 
Doses de (N)  
kg ha-1              
0 4,60 17,46 10,94 1,10 11,14 4,81 32,69 16,51 50,68 31,26 14,97 11,89 5,83 
40 4,54 16,91 13,25 0,98 12,69 5,95 34,04 19,76 55,00 34,35 18,63 13,24 5,90 
80 4,31 16,54 12,53 1,48 10,11 6,59 40,04 18,39 57,44 32,33 20,15 15,48 6,57 
120 4,65 17,63 12,79 1,30 13,06 6,58 42,25 21,58 65,39 34,81 21,69 17,79 7,79 
160 4,59 18,96 12,25 1,01 17,66 8,00 39,25 25,56 61,56 42,38 22,42 16,98 7,25 
F(N)   1,63NS 4,41** 3,27*  2,38NS  50,56**  6,01**  45,67**  22,56**  46,34** 19,40** 156,02**  48,03** 12,66** 
F (N) X (C)   0,04NS  1,34NS  4,44**  0,28NS  20,28**  0,80NS  25,01**  6,63**  2,41NS 13,22** 1,13NS 6,58** 6,67** 
Profundidades (P)  
cm              
0-10  4,53 17,82A 12,40A 1,17A 12,86 6,34A 32,69C 20,40A 58,00A 35,00 19,60A 15,10A 6,91B 
10-20  5,42 16,40B 10,77B 0,84B 12,41 4,86B 34,33CB 18,10B 54,20B 33,10 18,35BA 13,63B 7,01B 
20-40  4,49 12,88C 6,47C 0,57C 11,61 4,52CB 36,81BA 16,50CB 50,80C 32,70 17,59B 13,13B 8,55A 
40-60  4,47 10,95D 5,00D 0,45C 11,43 4,07C 37,65A 16,10C 48,80C 33,15 17,43B 12,66B 8,55A 
F(P)   0,93NS   302,79**   176,32**  50,89** 2,62NS 25,79** 9,01** 14,22** 28,26**  1,41NS  5,73** 7,14** 20,07** 
F TP x TS    1,07NS   0,30NS  0,70NS  0,93NS 0,79NS 1,57NS 0,91NS 0,47NS 0,62NS 0,55NS  0,16NS 0,29NS 0,31NS 
CVTP%  6,4 7,1 10,5 32,9 8,8 20,9 4,5 10,1 4,1 8,0 3,3 6,5 10,2 
CVTS%  6,7 7,9 19,2 37,3 21,8 24,8 13,6 18,2 9,2 16,7 14,4 18,3 16,2 
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Tabela 2. Atributos químicos do solo, em quatro profundidades, aos doze meses após a brotação da quarta soqueira da cana-de-açúcar 
em função de doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 

    

 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna, não difere entre si pelo teste de tukey ao nível de 5 % de probabilidade. NS não significativo e **, * 
significativo a 1 e 5 % de probabilidade pelo teste F. TP: tratamento principal, TS: tratamento secundário. 

 

 

Tratamentos pH 
(CaCl2) 

M.O. P-resina K Ca Mg H+Al SB CTC V N-NH4
+ N-NO3

- Si 

                  g dm-3 mg dm-3 ------------------------------------mmolc dm-3------------------------------ 
 

% ---mg kg-1--- mg dm-3 

Corretivos (C)              
Calcário  4,40 17,60 16,43 1,80 10,93 4,68 42,10 18,61 60,10 30,20 10,33 8,97 12,41 
Escória 4,41 18,44 13,90 1,27 13,48 6,93 39,65 21,67 61,30 34,80 12,45 10,85 13,87 
F (C)  0,01NS   33,91**  118,16**   34,78**  52,55**  45,17**  52,58**  43,84** 5,70*  0,77NS  142,94**  112,43** 8,29* 
Doses de (N)  
kg ha-1              
0 4,44 12,25 10,50 0,80 8,94 4,44 34,50 15,05 50,30 28,48 9,04 7,74 12,07 
40 4,46 20,00 17,56 1,64 11,25 5,00 38,75 18,60 57,60 35,49 10,54 9,09 12,42 
80 4,34 19,50 18,25 1,60 12,25 4,94 40,12 19,12 57,70 36,33 12,00 10,45 13,40 
120 4,41 18,09 14,25 1,73 15,94 8,44 41,50 25,30 69,00 40,10 13,32 11,67 14,06 
160 4,36 20,25 15,25 1,90 12,63 6,38 49,50 22,63 68,90 34,84 12,06 10,61 13,76 
F(N)  0,53NS  431,76**  140,38**  18,28**  41,53**  18,46**  211,10**  57,96**  190,23**  46,26**  68,36**  58,65**  29,82** 
F (N) X (C)  0,10NS 8,26**  110,40**  6,31**  15,59**  8,34**  71,74**  37,37**  27,93**  13,32**  1,09NS  2,14NS 2,54* 
Profundidades (P)  
cm              
0-10  4,40 18,02A 15,16A 1,49A 12,53BA 5,80BA 40,88CB 19,80A 60,70B 32,50A 11,39 9,91 12,95A 
10-20  4,36 17,38A 14,71A 1,05B 13,59A 6,07A 45,72A 20,70A 66,40A 31,00BA 11,34 9,81 11,30B 
20-40  4,35 14,26B 9,83B 0,68C 10,89B 4,82CB 43,25BA 16,40B 59,60CB 29,60BA 10,63 9,12 11,78B 
40-60  4,29 12,60B 5,86C 0,52C 11,94BA 4,40C 39,84C 16,90B 56,7C 27,70B 10,75 9,19 11,85B 
F(P)  1,62NS  55,11**  94,54**  63,61** 4,36** 8,32** 10,40** 8,27** 22,02** 3,80*  2,11NS  2,43NS 15,09** 
F TP x TS   0,67NS  0,52NS  0,91NS  1,47NS 0,85NS 1,09NS 0,59NS 0,26NS 1,32NS 0,33NS  0,30NS  0,38NS 1,07NS 
CVTP%  4,6 2,5 4,6 18,4 9,1 18,3 2,6 7,3 2,7 5,0 4,9 5,7 6,4 
CVTS%  5,5 14,1 25,2 36,6 27,9 32,9 12,1 25,5 9,0 22,0 15,6 17,5 9,5 
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Para a concentração de N-NH4
+ no solo, as camadas superficiais 0-10 e 10-20 

cm apresentaram maior quantidade de N-NH4
+; porém, a camada 10-20 cm não 

diferiu das camadas subsuperficiais aos seis meses após a brotação da cana-de-

açúcar (Tabela 1). Vale (2009), avaliando efeito da aplicação de nitrogênio nos 

atributos químicos do solo cultivado com cana-de-açúcar também verificou menor 

teor de N-NH4
+ nas camadas subsuperficiais. Essa diminuição do amônio com o 

aumento da profundidade no solo, possivelmente ocorreu devido à menor aeração e, 

com isso, menor ocorrência e atividade das bactérias responsáveis pelos processos 

de nitrificação. 

Verificou-se incremento na concentração de Si no solo nas camadas de 20-40 

e 40-60 cm de profundidade, em relação às camadas superficiais aos seis meses 

após a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 1). Fonseca (2011) e Borges (2012), ao 

estudarem a adubação nitrogenada associada à aplicação de silicato e calcário, 

observaram maior quantidade de Si no solo na camada de 40-60 cm de 

profundidade.  

O maior teor de Si no solo encontrado neste trabalho nas camadas mais 

profundas pode ser explicado pela alta precipitação de 384 mm (Figura 1), ocorrida 

no período anterior à amostragem de solo, aos seis meses, promovendo a lixiviação 

do Si para camadas subsuperficiais. Existem indicações de que este elemento 

apresenta mobilidade no solo, uma vez que é encontrado na forma de ácido 

monossilícico, passível de lixiviação (RAIJ, 2011).  

Constatou-se que a interação entre tratamento principal e secundário não 

afetou os atributos químicos do solo aos seis e doze após a brotação da cana-de-

açúcar (Tabelas 1 e 2). Resultado semelhante foi verificado por Borges (2012). 

Notou-se que a adubação nitrogenada, independentemente do material 

corretivo utilizado, promoveu incremento quadrático na M.O. do solo, atingindo valor 

máximo de 17 g dm-3 na dose de 60 kg  ha-1 de N aos seis meses após a brotação 

da cana-de-açúcar (Tabela 4). Entretanto, aos doze meses, a associação doses de 

N e uso de corretivos promoveu incremento quadrático no teor de M.O. no solo, 

atingindo valor máximo com uso de escória e calcário de 21 e 20 g dm-3 de M.O., 

nas doses de 104 e 126 kg  ha-1 de N respectivamente (Tabela 5).  
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Verificou-se que a associação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento linear no teor de P no solo com uso de calcário e, quadrático com 

aplicação de escória, atingindo valor máximo com o uso da escória de 14 mg dm-3 

de P na dose de 60 kg ha-1 de N aos seis meses após a brotação da cana-de-açúcar 

(Tabela 3). Aos doze meses a adubação nitrogenada, quando associada ao uso de 

corretivos, promoveu incremento quadrático no teor de P no solo, atingindo valor 

máximo com o uso de ambos os corretivos de 18  mg dm-3 de P  na dose de 101 e 64 

kg ha-1 de N com aplicação de escória e calcário respectivamente (Tabela 5).  

Constatou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento linear com uso de calcário e quadrático com uso da escória no teor de K 

no solo, atingindo valor máximo com o uso da escória de 2 mmolc dm-3  de K na dose 

de 110 kg  ha-1 de N aos doze meses após a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 5).  

Valor inferior foi obtido por Correia (2012), que verificou teor de 0,78 mmolc 

dm-3 de K no solo com o uso de escória e nitrogênio. 
Observou-se que a adubação nitrogenada, quando associada ao uso de 

corretivos, promoveu incremento quadrático no teor de Ca no solo, atingindo valor 

máximo com uso de escória e calcário de 9 e 12 mmolc dm-3 de Ca  na dose de 26 e 

70 kg ha-1 de N, respectivamente, aos seis meses após a brotação da cana-de-

açúcar (Tabela 3). O menor teor de Ca no solo com uso de escória pode ser 

explicado pela presença de impurezas como alumínio, o que reduz sua solubilidade 

(ANDO et al., 1988). 

Aos doze meses verificou-se que a interação entre dose de N e uso de 

corretivos promoveu incremento linear com uso de calcário e quadrático com uso de 

escória na concentração de Ca no solo, atingindo com o uso da escória teor máximo 

de 16 mmolc dm-3  de Ca na dose de 110 kg  ha-1 de N (Tabela 5). O incremento no 

teor de Ca no solo com o uso de corretivos possivelmente ocorreu pelo calcário e a 

escória serem fontes de cálcio, devido à composição química dos materiais 

(PRADO; FERNANDES, 2000). 
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Tabela 3. Estudo de regressão polinomial nos atributos químicos do solo aos seis meses após a brotação da quarta 
soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, 
Jaboticabal – SP, 2013. 
 

Variável (y) 
Calcário Escória 

Equação Teste F R² Equação Teste F R² 

P-resina y= 10,02+0,019188x 3,89* 0,90 y=13,26+0,0318x-0,000266x² 3,82* 0,68 

Ca y= 14,00-0,0533x+0,000381x² 7,41** 0,63 y= 9,13-0,0307x+0,000588x² 63,43** 0,87 

H+Al y= 32,23+0,071875x 29,03** 0,98 y= 30,37+0,2436x-0,001305x² 41,94** 0,66 

SB y= 18,51+0,035750x 5,24** 0,93 y= 16,59-0,0535x+0,000733x² 23,96** 0,84 

V% y= 31,15+0,061664x 8,60** 0,90 y= 34,57-0,1859x+0,001487x² 24,03** 0,65 

NO3
- y= 10,54+0,1072x-0,000419x² 36,11** 0,91 y= 12,83+0,0200x+0,000073x² 18,50** 0,86 

Si y= 4,88+0,020854x 18,63** 0,81 y= 6,42NS NS - 
    

NS não significativo **, * significativo a 1 e 5 % de probabilidade pelo teste F. 
 

Tabela 4. Estudo de regressão polinomial nos atributos químicos do solo aos seis meses após a brotação da quarta 
soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio, Jaboticabal – SP, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

**  significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F. 
 
 

Variável (y)  
Adubação nitrogenada 

Equação Teste F R² 

M.O y= 17,50-0,0280x+0,000233x² 4,41** 0,97 

Mg y= 4,99+0,017500x 6,01** 0,92 

CTC y= 51,58+0,080406x 46,34** 0,79 

NH4
+ y= 15,98+0,044885x 156,02** 0,92 
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Tabela 5. Estudo de regressão polinomial nos atributos químicos do solo aos doze meses após a brotação da quarta 
soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, 
Jaboticabal – SP, 2013. 

 

Variável (y)  
Calcário Escória 

Equação Teste F R² Equação Teste F R² 

M.O y= 13,14+0,1066x-0,000424x² 212,57** 0,70 y= 13,80+0,1365x-0,000655x² 227,45** 0,67 

P-resina y= 16,18+0,0547x-0,000430x² 18,74** 0,97 y= 6,87+0,2164x-0,001071x² 232,03** 0,59 

K y= 1,30+0,006125x 7,85** 0,97 y= 0,56+0,0198x-0,000090x² 16,74** 0,56 

Ca y= 9,18+0,021875x 6,371* 0,92 y= 8,36+0,1411x-0,000642x² 50,41** 0,62 

Mg y= 4,33NS NS - y= 4,35+0,032188x 24,75** 0,60 

H+Al y= 33,90+0,102500x 199,88** 0,74 y= 37,75-0,0888x+0,000938x² 82,95** 0,97 

SB y= 15,93+0,033438x 10,80** 0,77 y= 12,81+0,2154-0,000872x² 84,53** 0,66 

CTC y= 51,60+0,105813x 75,45** 0,86 y= 50,35+0,137187x 142,71** 0,76 

V% y= 32,26+0,037828x 10,55** 0,71 y= 26,13+0,2867x-0,001486x² 49,03** 0,78 

Si y= 11,85NS NS - y= 11,97+0,0392x+0,000129x² 9,87** 0, 87 
     

 NS não significativo **, * significativo a 1 e 5 % de probabilidade pelo teste F. 
 
Tabela 6. Estudo de regressão polinomial nos atributos químicos do solo aos doze meses após a brotação da quarta 
soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio, Jaboticabal – SP, 2013. 
 

Variável (y)  
Adubação nitrogenada  

Equação Teste F R² 

NH4
+ y= 8,82+0,0624x-0,000252x² 68,36** 0,93 

NO3
- y= 7,54+0,0561x-0,000221x² 58,65** 0,94 

 

** significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
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A aplicação de nitrogênio promoveu incremento linear no teor de Mg, no solo, 

independentemente do material corretivo utilizado, aos seis meses após a brotação 

da cana-de-açúcar (Tabela 4). Entretanto, aos doze meses, a associação entre dose 

de N e uso de corretivos promoveu incremento linear com uso de escória na 

concentração de Mg no solo e não houve efeito do uso de calcário sobre a 

concentração de Mg no solo (Tabela 5).  

Constatou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

redução na acidez potencial do solo em relação aos valores iniciais, com ajuste 

linear com uso de calcário e quadrático com uso de escória, aos seis e doze meses 

após a brotação da cana-de-açúcar, atingindo valores máximos com o uso da 

escória de 42 e 36 mmolc dm-3 de H+Al na dose de 93 e 48 kg ha-1 de N 

respectivamente  (Tabelas 3 e 5). Resultado semelhante foi observado por Reis et 

al. (2013) que verificaram redução na acidez potencial do solo com aplicação de 

silicato, devido ao alto poder reativo do silicato de cálcio (ALCARDE; RODELLA, 

2003). 

Verificou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento linear com uso de calcário e quadrático com uso de escória na SB aos 

seis e doze meses após a brotação da cana-de-açúcar atingindo valores máximos 

com o uso de escória de 16 e 26 mmolc dm3 de SB nas doses de 36 e 124 kg ha-1 de 

N respectivamente (Tabelas 3 e 5). O aumento da SB no solo com aplicação dos 

corretivos, em relação aos valores iniciais, é reflexo do aumento dos teores de Ca, 

Mg e K no solo.  

A adubação nitrogenada promoveu incremento linear na CTC do solo, 

independentemente do material corretivo utilizado aos seis meses após a brotação 

da cana-de-açúcar (Tabela 4). O mesmo ocorre aos doze meses, sendo que a 

associação entre dose de N e uso de corretivos promoveu incremento linear na CTC 

do solo com uso de escória e calcário (Tabela 5). 

A interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu incremento linear 

com uso de calcário e quadrático com uso de escória na saturação por bases aos 

seis e doze meses após a brotação da cana-de-açúcar, atingindo valores máximos 

com o uso de escória de 29 e 40 mmolc dm-3  de V% na dose de 37 e 96 kg  ha-1 de 

N respectivamente (Tabelas 3 e 5). Fonseca (2011) estudando o efeito da adubação 
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nitrogenada e o uso de corretivos nos atributos químicos do solo também observou 

que aplicação de escória e do calcário não foi possível para aumentar a saturação 

de base a 60%. Esse resultado pode ser atribuído ao tempo relativamente curto para 

a reação máxima dos corretivos, já que, na literatura, esse efeito no campo ocorre 

próximo aos 12-16 meses após a aplicação (PRADO; FERNANDES 2000). 

A aplicação de nitrogênio promoveu incremento linear no teor de N-NH4
+ no 

solo aos seis meses e quadrático aos doze meses após a brotação da cana-de-

açúcar, independentemente do material corretivo utilizado, atingindo valor máximo 

de 13 mg kg-1 de N-NH4
+ na dose de 124 kg ha-1 de N (Tabelas 4 e 6). Correia 

(2012), estudando o efeito da adubação nitrogenada na cana-de-açúcar em Matão, 

SP, observou ajuste linear no teor de N-NH4
+ no solo com aplicação de N aos seis e 

doze meses após a brotação da cana-de-açúcar. A resposta da cana-de-açúcar à 

aplicação de N possivelmente ocorreu pelo baixo teor de 0,3 mg kg-1 de N-NH4
+ no 

solo, após o corte da terceira soqueira.   

Observou-se que a adubação nitrogenada, quando associada ao uso de 

corretivos, promoveu incremento quadrático no teor de N-NO3
- no solo aos seis 

meses após a brotação da cana-de-açúcar, atingindo valor máximo com uso de 

ambos os corretivos de 17 mg kg-1 de N-NO3
-  na dose de 137 e 128 kg  ha-1 de N, 

com aplicação de escória e calcário respectivamente (Tabela 3). 

Aos doze meses, independentemente do material corretivo utilizado, a 

adubação nitrogenada promoveu acréscimo no teor de N-NO3
- no solo, atingindo 

valor máximo de 11 mg kg-1 de N-NO3
- na dose de 127 kg ha-1 de N (Tabela 6). Esse 

valor é superior ao teor de N-NO3
- no solo verificado por Fonseca (2011), aos doze 

meses após a brotação.  

Verificou-se que a associação entre dose de N e uso de calcário promoveu 

incremento linear na concentração de Si no solo; no entanto, não houve efeito do uso 

de escória aos seis meses após a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 3). Aos doze 

meses, porém, a associação entre dose de N e uso de escória promoveu incremento 

quadrático no teor de Si no solo, atingindo ponto máximo de 15 mg dm-3 de Si com a 

aplicação de 152 kg ha-1 de N. Porém não houve efeito da aplicação de calcário sobre 

a concentração de Si no solo (Tabela 5).  
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Avalhães (2010), ao trabalhar com escória de siderurgia em cana-planta em 

Jaboticabal-SP, observou ajuste linear com aplicação de escória e não verificou efeito 

da aplicação de calcário no teor de Si no solo.  

Verificou-se que à associação entre doses de N e uso de corretivos promoveu 

efeito benéfico no crescimento da cana-de-açúcar em todos os parâmetros avaliados, 

aos quatro, nove e doze meses após a brotação da cana-de-açúcar (Tabela 7). 

Fonseca (2011) e Borges (2012), no mesmo experimento em cana-planta, primeira e 

segunda soqueiras, respectivamente, ao estudarem a adubação nitrogenada 

associada à aplicação de escória e calcário não verificaram efeito da interação para 

todas as variáveis de crescimento estudadas. Essa diferença entre resultados na 

mesma área de estudo pode ser justificada pelos ciclos de produção diferentes.   

A interação entre doses de N e uso de corretivos promoveu incremento 

quadrático na altura das plantas aos quatro, nove e doze meses após a brotação da 

cana-de-açúcar, atingindo valores máximos com a aplicação de escória e calcário de 

37 e 38 cm na dose de 91 e 80 kg ha-1 de N; 214 e 213 cm na dose de 88 e 86 kg ha-1 

de N e, 291 e 293 cm na dose de 72 e 86 kg ha-1 de N respectivamente (Figuras 2 A, 

B e C).  

A adubação nitrogenada, quando associada ao uso de escória e calcário, 

promoveu incremento quadrático no número de perfilhos por 1,5 m aos quatro meses, 

no número de colmos por 1,5 m aos nove e doze meses após a brotação da cana-de-

açúcar, atingindo valor máximo com uso de ambos os corretivos de 60 perfilhos por 

1,5 m na dose de 85 e 94 kg ha-1 de N; 33 colmos por 1,5 m quando aplicado 81 kg 

ha-1 de N com uso de ambos corretivos e 20 e 19 colmos quando aplicado 88 e 76 kg 

ha-1 de N respectivamente (Figuras 2 D, E e F). 

Em relação ao número de colmos por 1,5 m aos doze meses, resultado 

semelhante foi constatado por Borges (2012), que também observou maior número de 

colmos por 1,5 m com a associação entre nitrogênio e silício. Esse resultado pode ser 

justificado devido a associação desses dois elementos promover aumento na 

produção de colmos industrializáveis (FONSECA, 2011).  
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Tabela 7. Crescimento aos quatro, nove e doze meses após a brotação da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de 
nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS não significativo e **, * significativo a 1e 5 % de probabilidade pelo teste F. 

  4 meses  9 meses 12 meses 
Tratamentos Altura Número de 

perfilhos 
 

Diâmetro 
dos 

perfilhos 

Altura Número de 
colmos 

 

Diâmetro 
dos 

colmos 

Altura Número de 
colmos 

 

Diâmetro 
dos 

colmos 
Corretivos (C) cm  mm cm  mm cm  mm 
Calcário  35,22 43,00 17,83 204,65 28,00 30,02 265,65 17,00 29,43 
Escória 35,04 46,00 17,31 202,13 29,00 30,09 273,25 18,00 28,37 
F (C) 0,14NS 42,47** 4,36* 5,50* 12,20** 0,17NS 5,92* 1,18NS 17,11** 
Doses de (N)          
kg ha-1          
0 32,02 23,00 15,61 192,33 23,00 28,65 243,75 16,00 26,69 
40 36,42 50,00 17,38 202,92 29,00 30,79 286,47 18,00 31,28 
80 36,11 56,00 19,33 209,53 31,00 30,95 295,09 19,00 31,86 
120 38,62 59,00 20,01 218,56 29,00 30,59 269,74 20,00 28,04 
160 32,45 35,00 15,44 193,59 28,00 29,29 252,21 15,00 26,62 
F(N) 27,05** 617,88** 57,50** 84,03** 93,48** 24,98** 39,07** 43,63** 77,67** 
F (N) X (C) 4,59** 31,47** 13,92** 6,50** 79,34** 5,36** 8,18** 14,53** 2,86* 
CV% 8,7 3,8 9,0 3,4 3,1 3,9 7,3 5,0 5,6 
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Figura 2. Altura das plantas aos quatro (A), nove (B) e doze (C) meses; número de perfilho 
por 1,5 m aos quatro meses (D), número de colmo por 1,5 m aos nove (E) e doze (F) 
meses e diâmetro de perfilho aos quatro meses (G), diâmetro do colmo aos nove (H) e 
doze (I) meses após a brotação da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de doses 
de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013.  
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A interação entre doses de N e uso de escoria e calcário, promoveu 

incremento quadrático no diâmetro de perfilho aos quatro meses, diâmetro do colmo 

aos nove e doze meses após a brotação da cana-de-açúcar, atingindo valores 

máximos com aplicação de escória e calcário de 19 e 20 mm na dose de 82 e 86 kg 

ha-1 de N; 31 mm com uso de ambos os corretivos na dose de 81 e 86 kg ha-1 de N e 

31 mm com uso de ambos corretivos na dose de 73 e 76 kg ha-1de N respectivamente 

(Figuras 2 G, H e I). Menores valores de diâmetro do colmo foram relatados por 

Borges (2012), no mesmo experimento na segunda soqueira. 

Constatou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos afetou de 

forma benéfica o estado nutricional da cana-de-açúcar, exceto o teor de P, K, S e Cu. 

No entanto, verificou-se efeito isolado da adubação nitrogenada no teor de Zn (Tabela 

8). 

Os teores médios dos nutrientes obtidos neste trabalho apresentaram-se 

adequados (Tabela 8), a exceção do K, S e Cu que foram inferiores à faixa 

recomendada por Raij e Cantarella (1997): N= 18-25; P = 1,5–3; K = 10–16; Ca = 

2,0–8,0; Mg = 1,0-3,0; S = 1,5-3,0 g kg-1 e B=10-30; Cu=6-15; Fe=40-250; Mn=25-

250 e Zn=10-50 mg kg-1. Em relação ao teor de Si, verificou-se valor abaixo do 

considerado adequado (15-40 g kg-1) por Anderson e Bowen (1990) no estado da 

Flórida, nos Estados Unidos. Borges (2012) e Fonseca (2011) também verificaram 

que os teores de S e Si foliar ficaram abaixo do considerado adequado por Raij e 

Cantarella (1997); Anderson e Bowen (1990) respectivamente.  

As doses de N associadas ao uso de escória e calcário promoveram 

incremento quadrático no teor de N foliar, atingindo ponto máximo com uso de escória 

e calcário de 22 e 21 g kg-1 de N, respectivamente na dose 110 kg ha-1 de N com uso 

de ambos os corretivos (Figura 3A). Os teores foliares de N encontrados no trabalho 

apresentaram valores superiores aos observados por Fonseca (2011) no mesmo 

experimento em cana-planta; o menor teor foliar de N encontrado por esse autor 

ocorreu, possivelmente, pela baixa resposta da cana-planta à adubação nitrogenada 

(ORLANDO FILHO, 1994). 
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Tabela 8. Estado nutricional da quarta soqueira da cana-de-açúcar, em função de doses de nitrogênio e dois materiais 
corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NS não significativo e **, *  Significativo a 1 e 5 % de probabilidade pelo teste F. 

Tratamentos N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn Si 
                           ------------------------------g kg-1-------------------------------    --------------------------mg kg-1----------------------  g kg-1 

Corretivos (C)   
Calcário  19,99 1,66 9,16 4,11 1,44 0,86 15,08 5,45 62,12 75,38 24,00 5,12 
Escória 18,28 1,65 9,39 3,93 1,42 0,88 13,41 5,30 63,70 83,94 23,66 5,54 
F (C) 10,79** 0,02NS 0,66NS 6,93* 0,19NS 0,12NS 29,25** 0,87NS 17,36** 490,07** 1,40NS 46,22** 

Doses de (N)   
kg ha-1             
0 14,06 1,63 9,51 3,50 1,41 0,90 11,48 5,38 59,63 75,59 24,28 4,23 
40 19,81 1,68 9,21 3,79 1,48 0,83 14,81 5,38 61,25 80,00 23,84 5,16 
80 20,67 1,67 9,17 4,26 1,53 0,83 15,27 5,38 63,75 86,00 23,15 5,65 
120 20,73 1,62 9,63 4,59 1,36 0,89 14,61 5,38 64,66 81,19 23,00 6,18 
160 20,44 1,66 8,85 3,95 1,36 0,92 15,05 5,38 65,25 75,50 24,88 5,41 
F(N) 24,22** 0,51NS 0,93NS 28,74** 3,53* 0,66NS 20,56** 0,00NS 31,51** 102,38** 6,07** 108,59** 
F (N) X (C) 5,06** 1,29NS 0,72NS 6,94** 3,16* 1,28NS 7,02** 1,36NS 4,39** 120,22** 2,27NS 4,77** 
CV% 8,6 5,8 9,7 5,5 7,5 16,7 6,9 9,5 1,9 1,5 3,8 3,7 
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Figura 3.  Teor foliar de nitrogênio (A), cálcio (B) e magnésio (C) da quarta soqueira da 
cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e 
calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 
 

Verificou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento quadrático no teor de Ca foliar, atingindo valor máximo com uso de 

escória e calcário de 4,3 e 4,4 g kg-1 de Ca na dose de 97 e 118 kg ha-1 de N 

respectivamente (Figura 3B).   

Constatou-se que a associação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento quadrático no teor de Mg foliar, atingindo valor máximo com o uso do 

calcário de 1,5 g kg-1 na dose de 31 kg ha-1 de N; entretanto, não houve efeito da 

aplicação de escória (Figura 3C). A falta de resposta da cultura à aplicação de 

escória, possivelmente ocorreu pela reação lenta desse corretivo comparado ao 

calcário o que não refletiu no teor de Mg foliar (PRADO; FERNANDES, 2000). 

Observou-se que a adubação nitrogenada quando associada ao uso de 

corretivos, promoveu incremento quadrático no teor de B foliar, atingindo valor 
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máximo com uso de escória de 15,3 g kg-1 de B na dose de 106 kg ha-1 de N; 

entretanto, não houve efeito do uso de calcário (Figura 4A).  Resultado semelhante 

foi constatado por Fonseca (2011).  

Constatou-se que a associação entre dose de N e uso de corretivos 

promoveu incremento linear no teor de Fe foliar (Figura 4B).  Fonseca (2011) 

observou ajuste linear com aplicação de escória e não verificou efeito do uso de 

calcário no teor foliar de Fe. O resultado obtido pelo autor pode ser explicado pelo 

fornecimento de Fe juntamente com a adição da escória, visto que o produto tem em 

sua composição: 261,8 g kg-1 de Fe. 

As doses de N associadas ao uso de escória e calcário promoveram 

incremento quadrático no teor de Mn foliar, atingindo ponto máximo com o uso de 

escória e calcário de 89 e 80 mg kg-1 de Mn na dose 66 e 100 kg ha-1 de N 

respectivamente (Figura 4C). Almeida (2011), estudando o efeito de fontes e doses 

de escória e calcário em Jaboticabal-SP, verificou que o teor foliar de Mn foi superior 

ao encontrado neste trabalho de 99,76 mg kg-1 de Mn com uso de escória.  

O maior teor de Mn foliar com a aplicação de escória pode ser explicado pelo 

fornecimento de Mn juntamente com a adição da escória, visto que o corretivo tem 

em sua composição: 24,7 g kg-1 de Mn e pode ter incrementado a concentração de 

Mn nas folhas. 

Observou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento quadrático no teor de Si foliar, atingindo valor máximo com uso de 

escória e calcário de 6,11 e 5,75 g kg-1 de Si na dose 119 e 100 kg ha-1 de N 

respectivamente (Figura 4D). Anderson e Bowen (1992) consideraram que, as 

concentrações foliares de Si tidas como adequadas para a obtenção de boas 

produtividades no cultivo da cana-de-açúcar são aquelas superiores a 10 g kg-1 

matéria seca na folha +1. 

A aplicação de nitrogênio promoveu ajuste quadrático decrescente no teor de 

Zn foliar, independentemente do material corretivo utilizado, atingindo valor máximo 

de 23 g kg-1 de Zn na dose de 78 kg ha-1 de N (Figura 5). Observou-se incremento no 

teor de Zn no solo com aplicação de 160 kg ha-1 de N. Malavolta e Moraes (2007) 

relatam que a presença de N pode proporcionar aumento na absorção de Zn. Isso 
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ocorreu devido à acidificação do solo com aplicação de N e consequentemente 

maior disponibilidade de Zn no solo.   
 
 

 

 
 

Figura 4.  Teor foliar de boro (A), ferro (B), manganês (C) e silício (D) da quarta soqueira da 
cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e 
calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 
 
 

Observou-se que a interação entre doses de N e uso de corretivos influenciou 

a produção de matéria seca da folha e colmo, o acúmulo de N e Si na folha e colmo 

e a produção de colmos (Tabela 9). Resultado semelhante para a produção de 

matéria seca e acúmulo de N e Si na folha e acúmulo de Si no colmo foi observado 

por Borges (2012).  
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Figura 5.  Teor foliar de zinco da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de 
nitrogênio, Jaboticabal – SP, 2013. 
 
 

Tabela 9. Produção de matéria seca e acúmulo de N e Si na folha e colmo e a produção de 
colmos da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de nitrogênio e dois materiais 
corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 

 

 ** significativo a 1 % de probabilidade pelo teste F. 

 
Quanto à produção de colmos, Reis et al. (2013), em Dourados-MS, 

verificaram incremento na produção de colmo da cana-de-açúcar em resposta ao 

uso de corretivos. Castro et al. (2014), estudando adubação nitrogenada na cana-de-

açúcar na região de Sales Oliveira-SP, utilizando a variedade SP 81-3250, 

observaram maior produção de colmos na dose de 144 kg ha-1 de N. 

Tratamentos Matéria seca Acúmulo folhas Acúmulo colmos Produçã
o de 

colmos 
     Folha Colmo N Si N Si  

                            ---------- t ha-1-----------       ---------------------------- kg ha-1--------------------------            t ha-1                                    
Corretivos (C)        
Calcário  35,44 27,05 228,53 141,91 88,81 79,23 104,60 
Escória 23,02 21,86 155,77 152,42 63,15 86,86 84,33 
F (C)  900,56**  131,85**  4629,39**   688,01**   1969,69**   411,35**  251,54** 
Doses de (N)        
kg ha-1        
0 17,37 14,70 83,50 140,31 37,78 75,26 52,44 
40 34,24 25,93 202,80 145,91 77,10 79,21 106,72 
80 36,37 28,72 251,43 154,41 98,24 83,99 113,87 
120 32,35 28,63 230,58 176,69 94,40 91,24 108,87 
160 25,82 24,28 192,44 118,50 72,39 85,53 90,42 
F(N) 277,88** 130,28** 2956,95** 2235,80** 1380,57** 211,56** 308,23** 
F (N) X (C) 178,11** 22,17** 820,10** 1709,44** 107,58** 10,01** 48,77** 
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A interação entre dose de N e uso de escória e calcário promoveu incremento 

linear na produção de matéria seca da folha e quadrático na produção de matéria 

seca do colmo (Figuras 6A e B), atingindo valores máximos com a aplicação de 

escória e calcário de 27 e 32 t ha-1 na dose de 102 e 94 kg ha-1 respectivamente na 

produção de matéria seca do colmo (Figura 6B). Borges (2012) verificou para 

produção de matéria seca do colmo com aplicação de escória e calcário, doses 

máximas semelhantes à obtida neste trabalho 102,5 e 95 kg ha-1 de N 

respectivamente. A maior produção de matéria seca do colmo observada no trabalho 

com uso de calcário provavelmente ocorreu pela maior absorção de N pela planta 

com uso desse corretivo (Figuras 7A e C). 

 

 

 
Figura 6. Matéria seca da folha (A), colmo (B) da quarta soqueira da cana-de-açúcar em 
função de doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal 
– SP, 2013.  
 

A associação entre doses de N e uso de escória e calcário proporcionou 

incremento quadrático no acúmulo de N na folha, atingindo ponto máximo com uso 

de escória e calcário de 201 e 308 kg ha-1 de N na dose de 113 e 91 kg ha-1 de N 

respectivamente (Figura 7A). O resultado observado por Borges (2012) discorda do 

obtido neste trabalho, que verificou maior acúmulo de N com o uso de silicato 

associado com doses de N; possivelmente essa diferença entre os trabalhos ocorreu 

em função do ciclo de produção diferente.   
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Figura 7.  Acúmulo de nitrogênio (A) e silício (B) na folha e acúmulo de nitrogênio (C) e 
silício (D) no colmo da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de doses de 
nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 
 

Verificou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento quadrático no acúmulo de Si na folha, atingindo ponto máximo com o 

uso de escória e calcário de 167 e 149 kg ha-1 de Si, quando aplicado 93 e 120 kg 

ha-1 de N respectivamente (Figura 7B). Resultado semelhante foi verificado por 

Anderson (1991) e Raid et al. (1992) que observaram que a aplicação de silicato 

incrementou a absorção de Si em plantas de cana-de-açúcar. O incremento no teor 

de Si na folha possivelmente ocorreu pelo incremento no teor de Si no solo 

proveniente do uso de escória.  

As doses de N, quando associadas ao uso de corretivos, promoveram 

incremento quadrático no acúmulo de N no colmo atingindo valor máximo com uso 

de escória e calcário de 82 e 116 kg ha-1 de N na dose de 97 e 96 kg ha-1 de N 
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respectivamente (Figura 7C). Esse resultado discorda do obtido por Fonseca (2011) 

que observou maior acúmulo de N com a aplicação de escória.   

A interação entre doses de N e uso de escória e calcário promoveu 

incremento quadrático no acúmulo de Si no colmo, atingindo ponto máximo quando 

aplicado escória e calcário de 91 e 84 kg ha-1 de Si na dose de 117 e 155 kg ha-1 de 

N respectivamente (Figura 7D). Valor superior foi observado por Fonseca (2011) que 

obteve 96,4 kg ha-1 de Si com o uso dos corretivos, o maior acúmulo de Si no colmo 

observado pelo autor pode ser explicado pela aplicação 2,61 t ha-1 de silicato de Ca 

e Mg; entretanto, neste trabalho utilizou-se apenas 0,9 t ha-1 de silicato de Ca e Mg 

devido à aplicação do material ser superficial, sem incorporação.  

A interação entre doses de N e uso de corretivos promoveu incremento 

quadrático na produção de colmo, atingindo ponto máximo com o uso de escória e 

calcário de 107 e 129 t ha-1 na dose de 96 e 92 kg ha-1 de N respectivamente (Figura 

8). Resultado semelhante foi constatado por Rosseto et al. (2004) ao avaliar a 

resposta da cana-de-açúcar ao uso de corretivos no estado de São Paulo que 

verificaram resposta na produção de colmo com o uso de calcário. Resultado 

contraditório ao trabalho foi relatado por Fonseca (2011) e Borges (2012) que 

verificaram incremento na produção de colmos com a aplicação de escória, devido 

ao efeito positivo da escória na nutrição da cana-de-açúcar, fato não verificado no 

trabalho.  

A ausência de efeito benéfico no aumento da produção de colmo observada 

com o uso de escória pode ser explicada pela soma de dois eventos, a maior 

absorção de N pela planta com uso de calcário (Figuras 7A e C), o que também 

explica a maior produção obtida com esse corretivo, devido o nitrogênio promove 

efeito positivo na produção de colmos (VIEIRA et al., 2010). Outra hipótese seria a 

ausência de estresse ao longo do ciclo da cultura, já que não houve registro de 

limitações hídricas (Figura 1) e nem de ocorrência de pragas ou doenças; como o Si 

é considerado um elemento benéfico, seu efeito na cultura apenas é verificado em 

condições de estresse (MARSCHNER, 1986). 
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Figura 8. Produção de colmo da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de doses 
de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 2013. 
 

A adubação nitrogenada, quando associada ao uso de corretivos, não afetou 

a qualidade tecnológica do colmo, com exceção do ATR (Tabela 10). Os resultados 

de qualidade tecnológica são considerados adequados, de acordo com Ripoli e 

Ripoli (2004). Resultado semelhante foi observado por Fonseca (2011) e Borges 

(2012) que não observaram efeito da interação entre doses de N e uso de corretivos 

para as variáveis estudadas. 

 
Tabela 10. Qualidade tecnológica da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de 
doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 
2013. 
 
Tratamentos ºBrix POL Pureza PC Fibra ATR 
                                                 -------------------------------- % ------------------------------------         kg ha-1  
Corretivos (C)  
Calcário  20,64 18,83 91,21 16,35 10,54 161,53 
Escória 20,59 18,74 91,00 16,27 10,53 160,88 
F (C)  0,07NS   0,08NS  0,73NS   0,20 NS   0,01 NS  0,17 NS 
Doses de (N)       
kg ha-1       
0 20,35 18,52 90,96 16,11 10,43 159,29 
40 20,51 18,71 91,17 16,24 10,58 160,45 
80 20,98 19.16 91,30 16,66 10,48 164,47 
120 20,51 18,62 90,73 16,16 10,58 159,82 
160 20,70 18,92 91,37 16,40 10,64 161,99 
F(N)  1,31NS  1,25NS  0,95NS  1,40NS  0,38NS  1,40NS 
F (N) X (C)  2,40NS  2,07NS  0,84NS  2,65NS  0,99NS  2,71* 
CV%     2,9    3,5    0,8     3,3     3,6    3,1 

 

 NS não significativo e * significativo a 5 % de probabilidade pelo teste F. ºBrix: açucares redutores 
totais, Pol: teor de sacarose, PC: quantidade de açúcar contida nos colmos e ATR: açúcar teórico 
recuperável.  
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Verificou-se que a interação entre dose de N e uso de corretivos promoveu 

incremento linear na produção de ATR com uso de escória; entretanto, não houve 

efeito do uso do calcário (Figura 9). Matichenkov e Calvert (2002) constataram 

aumento na concentração de açúcar na cultura da cana-de-açúcar com uso de 

escória.  

De acordo com Malavolta e Moraes (2007), a adubação nitrogenada 

normalmente está associada ao maior crescimento vegetativo, o que determina 

plantas com maior teor de umidade, porém, com prejuízos no acúmulo de sacarose. 

Outros autores também constataram os efeitos deletérios da adubação nitrogenada, 

sobretudo com a aplicação de doses elevadas no acúmulo de ATR (FRANCO et al., 

2008). Este resultado indica que a presença do Si em situações de excesso de 

nitrogênio atua como elemento benéfico, reduzindo os efeitos prejudiciais (BASTO et 

al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 9.  Açúcar teórico recuperável da quarta soqueira da cana-de-açúcar em função de 
doses de nitrogênio e dois materiais corretivos, a escória e calcário, Jaboticabal – SP, 
2013. 
 
 

5. CONCLUSÕES  
 

A adubação nitrogenada associada ao uso de escória apresentou 

comportamento semelhante ao calcário na melhoria dos atributos químicos do solo. 

 

Houve melhor fertilidade do solo nas camadas superficiais; entretanto, a 

interação tratamento principal (cinco doses de N e dois materiais corretivos a escória 
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e calcário) e secundário (quatro camadas do solo 0-10; 10-20; 20-40 e 40-60 cm) 

não influenciou nos atributos químicos do solo. 

 

A interação entre doses de N e uso de escória e calcário promoveu melhorias 

no estado nutricional e aumentou o acúmulo de N e Si na cana-de-açúcar. 

 

A adubação nitrogenada, associada ao uso de corretivos, promoveu 

melhorias nas variáveis de crescimento da cana-de-açúcar. 

 

Houve menor produção de colmo com o uso de escória, em relação ao uso de 

calcário.  

 

A interação entre doses de N e uso de escória ou calcário não afetou a 

qualidade tecnológica da cana-de-açúcar. 
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