
¹ Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São 
Carlos, São Paulo. E-mail: toninho@sallesliete.com.br 
² Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São 
Carlos, São Paulo. E-mail: cristiana.gaspari@yahoo.com.br 
³ Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São 
Carlos, São Paulo. E-mail: tiagomendesfaria@hotmail.com 

EXTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE AÇÚCAR EM FUNÇÃO DE DOSES 

CRESCENTES DE ADUBAÇÃO POTÁSSICA NA CULTURA DA CANA DE 

AÇÚCAR 

 

Antônio Donizetti FERREIRA¹ 

Cristiana de Gaspari PEZOPPANE² 

Tiago Mendes FARIA³ 

 

RESUMO: A expansão do mercado sucroalcooleiro aliada à incorporação de novas 

áreas, geralmente de baixa fertilidade, tem impulsionado os estudos sobre a cultura da 

cana-de-açúcar com intuito de potencializar as cultivares existentes, tornando-as mais 

produtivas com monitoramento das exigências nutricionais da planta, visando uma 

maior produtividade. O experimento foi conduzido em área cultivada com cana-de-

açúcar na Fazenda São José, localizada no município de Ibaté – SP. Além da região 

estar inserida em área canavieira, as características edafoclimáticas do município 

propiciam a cultura da cana-de-açúcar, com clima classificado, segundo Koppen, em 

Cwa, o que indica verão quente e chuvoso e 1.418 mm de pluviosidade média anual. O 

solo predominante é do tipo Neossolo Quartzarênico Órtico Álico (textura arenosa). O 

delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com 5 tratamentos e 4 

repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos utilizados, foram 5 doses diferentes 

de potássio (K) na forma de KCl, sendo elas: 0%, 50%, 100%, 150% e 200% de K2O. A 

aplicação de K aumentou o teor de deste nutriente no tecido foliar, porém estas doses 

não refletiram significativamente no aumento na produção de açucar. 
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Introdução 

A expansão do mercado sucroalcooleiro aliada à incorporação de novas 

áreas, geralmente de baixa fertilidade, tem impulsionado os estudos sobre a cultura da 

cana-de-açúcar com intuito de potencializar as cultivares existentes, tornando-as mais 

produtivas com monitoramento das exigências nutricionais da planta, a fim de recuperar 
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e manter a fertilidade do solo para alcançar produções economicamente viáveis e 

sustentáveis (FELIPE, 2008; FELTRIN et al., 2010). 

O aumento da demanda mundial por etanol oriundo de fontes renováveis e, a 

conscientização mundial em relação ao meio ambiente sobre os efeitos indesejáveis da 

utilização de combustíveis fósseis, aliados às grandes áreas cultiváveis e condições 

edafoclimáticas favoráveis à cana-de-açúcar, tornam o Brasil um país promissor para a 

produção dessa commodity. Nesse contexto, a cana-de-açúcar é considerada uma das 

grandes alternativas para o setor de biocombustíveis devido ao grande potencial na 

produção de etanol e aos respectivos subprodutos. Além da produção de etanol e açúcar, 

as unidades de produção têm buscado operar com maior eficiência, inclusive com 

geração de energia elétrica, auxiliando na redução dos custos e contribuindo para a 

sustentabilidade da atividade.  

A nutrição adequada da cana-de-açúcar é uma prática comprovadamente 

reconhecida como sendo uma das principais responsáveis pelos incrementos de 

produtividade da cultura (CAMARGO, et. al. 2013). 

A cultura de cana-de-açúcar é grande extratora de nutrientes do solo. 

Considerando-se colmo + folhas + palmito, a quantidade de nutrientes extraída por 1 t 

de cana é de: 1,20 kg de N; 0,16 kg de P; 1,24 kg de K; 0,80 kg de Ca; 0,41 kg de Mg e 

0,36 kg de S (MALAVOLTA et al., 1997). Dentre os macronutrientes mais utilizados, o 

potássio constitui o elemento mais exigido pela cultura, juntamente com o nitrogênio. 

Sabe-se que os solos tropicais brasileiros apresentam baixo teor de potássio 

trocável (BENITES et al., 2010), sendo a cana -de-açúcar responsiva à aplicação deste 

nutriente. A adubação com K é utilizada na maioria das regiões produtoras e 

principalmente nas áreas mais afastadas das usinas e destilarias, nas quais a fertirrigação 

é inviável economicamente (KORNDÖRFER et al., 1999).  



O potássio é o segundo nutriente requerido em maior quantidade pelas espécies 

vegetais (FAQUIN, 1994; ROSOLEM et al., 2006) e o nutriente mais absorvido 

exportado pela cultura da cana-de-açúcar (RAIJ, 1974; CASOTI, 2008). A alta extração 

deste nutriente do solo provocado pelas colheitas da cana-de-açúcar, aliada à taxa de 

lixiviação no perfil do solo, influenciada proporcionalmente pela quantidade de chuva, 

dose do nutriente aplicado, e pela textura do solo, são fatores que podem potencializar 

ainda mais a redução no teor de potássio disponível no solo (ROSOLEM et al., 2006). 

O potássio é um nutriente importante para a cana-de-açúcar, sendo o mais extraído, 

principalmente pela cana-soca (KORNDÖRFER; OLIVEIRA 2005).  

Os indicativos de produção da cultura da cana-de-açúcar, tais como: número de 

perfilhos, altura de colmos, diâmetro de colmos, densidade de colmos, segundo vários 

autores, o parâmetro que apresenta maior correlação com a produção é o número de 

colmos, seguido pela altura, diâmetros de colmos e densidade, nessa ordem. Todos eles 

são caracteres geneticamente herdáveis, porém estão sujeitos á influência ambiental 

(SKINNER,1981).  

Este trabalho teve o objetivo de verificar a quantidade de potássio extraído pelas 

folhas e produção de açúcar da cultura da cana-de-açúcar em relação às doses crescentes 

de adubação potássica. 

 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido em área cultivada com cana-de-açúcar na Fazenda 

São José, localizada no município de Ibaté – SP. Além da região estar inserida em  área 

canavieira, as características edafoclimáticas do município propiciam a cultura da cana-

de-açúcar, com clima classificado, segundo Koppen, em Cwa, o que indica verão quente 

e chuvoso (SETZER, 1966) e 1.418 mm de pluviosidade média anual para esse 



município. O solo predominante é do tipo Neossolo Quartzarênico Órtico Álico (textura 

arenosa). 

A variedade utilizada foi a RB965902, proveniente dos parentais RB855536 e 

RB855453. Esse genótipo apresenta características de alta produção, touceira com 

hábito de crescimento levemente decumbente, de média despalha e alta intensidade de 

perfilhamento, palmito curto, de cor roxa esverdeada e colmos cor verde sob a palha e 

roxa amarelada ao sol. Indicada para plantio em ambientes de médio a bom potencial 

produtivo e colheita entre os meses de maio a julho. Possui alto teor de sacarose e alta 

produtividade agrícola, excelente sanidade e excelente brotação em cana-planta e em 

soqueiras (RIDESA, 2010). 

A amostragem do solo da área experimental foi feita 97 dias antes da 

implantação do experimento e consequente da aplicação do calcário e o solo seco ao ar 

apresentou as características químicas e físicas apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização química de solo.  

Amostra 
pH P S K Ca Mg Al H+Al SB CTC M.O. 

CaCl2 mg dm-3 ------------------------------------------------- mmolc dm-3 ----------------------------------------------------------- g dm-3 

00 – 20 cm 5,6 13,7 6 2,19 14,1 3,9 0 16,5 20,19 36,74 8 

Amostra 
V B Cu Fe Mn Zn Areia Silte Argila 

% --------------------------------mg dm-3------------------------------- ------------------------------g Kg-1------------------------------ 

00 – 20 cm 55 0,09 0,6 25 2,6 0,5 823 135 42 

   

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com 5 

tratamentos e 4 repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos utilizados, foram 5 

doses diferentes de potássio (K) na forma de KCl, sendo elas: 0%, 50%, 100%, 150% e 

200% de K2O, levando em consideração as recomendações do boletim 100 

(SPIRONELLO,1997), que é de 80kg ha-1 de K2O por hectare para uma produção de 



100 a 150 t ha-1 de colmos. Cada parcela foi constituída por 2 linhas de 30m de 

comprimento, dos quais foram amostrados apenas 5m da parte central do experimento 

(área útil) e o espaçamento entre linhas foi de 1,4m. Para a separação das parcelas, 

utilizou-se 2 linhas com o mesmo espaçamento das demais. 

O preparo inicial do solo foi realizado 12 dias antes do plantio e compreendeu 

uma gradagem intermediária que incorporou 2 t ha-1 de calcário dolomítico com PRNT 

73,47, visando elevar a saturação por bases a 70% e uma subsolagem com rolo 

destorroador à profundidade de 45cm. Antes da abertura dos sulcos foi feita uma 

gradagem leve para nivelar o solo e eliminar plantas invasoras na área.  

O plantio foi efetuado em abril de 2017, em sulcos de 0,5m de largura e 0,35m 

de profundidade, com espaçamento de 1,4m entre sulcos. A adubação foi feita 

manualmente seguindo as doses indicadas anteriormente. Para as mudas, foram 

utilizados 2 colmos que em média forneceram 12 gemas viáveis por metro linear. 

A abertura dos sulcos foi feita com sulcador de 2 linhas e o plantio foi manual, 

com cobertura realizada com cobridor de 2 linhas. Nesta mesma operação foram 

aplicados cupinicida (0,25Kg ha-1 do produto comercial Regente 800WG), inseticida 

(1.000g ha-1 do produto comercial Actara), fungicida (500ml ha-1 do produto comercial 

Nativo), nematicida (6 L/ha-1 do produto comercia Furadan). Logo após a primeira 

chuva efetuou-se a aplicação de produtos fitossanitários: Hexazinona (1,7 Kg ha-1 do 

produto comercial Velpar K) e Clomazone (1,2 L/ha-1 do produto comercial Gamit 500). 

A operação quebra lombo ocorreu 64 dias após plantio, e foram aplicados 

produtos fitossanitários: hexazinona (1,2Kg ha-1 de Velpar K) e Clomazone (1,2L/ha-1 

de Gamit 500). 

As análises de solo e folha, para o acompanhamento de translocação do potássio 

na planta, ocorreram nos estádios de perfilhamento, definição de colmos comerciais e 



antes da colheita (colmos maduros). As análises de sacarose ocorreram mensalmente 

nos 5 meses que antecederam a colheita.  

A colheita foi realizada manualmente em junho de 2018. Dos 30 metros lineares 

do experimento foram colhidos os colmos de 5 metros por parcela (área útil 

experimental), retirando palha e palmito com folhas, e pesadas em balança. Quanto a 

análise estatística, foi realizada a análise de variância, o teste de Tukey a 5% e análise 

de regressão para cada variável, com o programa SISVAR. 

 

 

Resultados e Discussão  

 Como evidenciado na figura 1, o incremento crescente nas doses 

aplicadas de K interagiram significativamente para o aumento deste macronutriente no 

tecido vegetal foliar, variando de 10,9 a 14,02 g Kg-1. Porém, é possível verificar que, 

mesmo estatisticamente significativo, o teor de K foliar não foi bem detectado com as 

doses aplicadas, devido ao efeito diluição no K no tecido vegetal. Semelhantemente, 

SILVA (2010), trabalhando com a variedade IAC 93-3046, também obteve resultados 

significativos para o acúmulo de K no tecido foliar. Em outro estudo, PANCELLI 

(2011) também obteve resultados semelhante ao do presente estudo, porém com 

resultados lineares. 

 



 

Figura 1: Teor de K na folha em relação as doses de adubação potássica 

  Verifica-se também que, quando aplicada a dose de 80Kg ha-1 K2O e 

160Kg ha-1 K2O, consequentemente representando 100% e 200% da dose recomendada, 

os teores de K foliar são bem próximos. Tal condição, evidencia o efeito de diluição da 

concentração dos nutrientes no decido vegetal das plantas dado o maior 

desenvolvimento e crescimento das plantas (JARRELL & BEVERLY, 1981). Vale 

ressaltar que os teores de K encontrados nas folhas neste estudo mostraram-se 

adequados (10-16 g Kg-1) RAIJ (2011). 

Para o ATR, não foram identificadas diferenças significativas para a doses 

utilizadas, porém evidencia uma breve elevação em relação ao aumento das doses e a 

testemunha (sem adubação), como pode ser observado na  figura 2.  

A falta de diferença estatística também foram observadas por ORLANDO 

FILHO et al (1993) que avaliando doses de forma de aplicação de K em cana planta. 

LANA et al (2004) estudando parcelamento e doses de K em cana planta também 

notaram que não houve influência das doses sobre a qualidade da matéria prima.  De 

maneira diferente alguns outros autores evidenciaram o efeito significativo da adubação 

potássica em relação às qualidades tecnológicas da cana de açúcar (MAEDA, 2009). 
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Figura 2: ATR em relação as doses de adubação potássica. 

 

Conclusões 

A aplicação de K aumentou o teor de deste nutriente no tecido foliar, porém 

estas doses não refletiram significativamente no aumento na produção de açucar. 

 

 

Extraction and production of sugar as a function of increasing doses of potassium 

fertilization in sugarcane cultivation 

 

 

ABSTRACT: The expansion of the sugar and ethanol market combined with the areas, 

generally of low fertility, has promoted the studies on the culture of sugarcane in order 

to potentiate the existing cultivars, making them more productive with monitoring of the 

nutritional requirements of the plant, aiming at a higher productivity. The experiment 

was carried out in an area cultivated with sugarcane at Fazenda São José, located in the 
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municipality of Ibaté - SP. In addition to the region being located in a sugarcane area, 

the soil and climate characteristics of the municipality favor the cultivation of 

sugarcane, with a climate classified according to Koppen in Cwa, which indicates hot 

and rainy summer and 1,418 mm of annual average rainfall. The predominant soil is of 

the type Alkalic Arctic Quartzeneic (sandy texture). The experimental design was 

randomized blocks with 5 treatments and 4 replicates, totaling 20 plots. The treatments 

used were 5 different doses of potassium (K) in the form of KCl, being: 0%, 50%, 

100%, 150% and 200% of K2O. The application of K increased the content of this 

nutrient in the foliar tissue, however these doses did not reflect significantly in the 

increase in sugar production. 
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