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Resumo 
 Este projeto de pesquisa teve como seu objetivo avaliar o comportamento agronômico 
do cultivar de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) RB 83-5486, em diferentes fontes de 
fertilizantes fosfatados na adubação de base. O experimento foi conduzido a campo, plantado 
no mês de setembro no ano de 2006, na base de pesquisa instituto São Vicente da 
Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, situado em Campo Grande - MS, em solo 
classificado como NEOSSOLO QUARTZARÊNICO, Órtico Latossólico textura arenosa. O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com 4 repetições. Os tratamentos 
foram compostos pelas diferentes fontes de fertilizantes fosfatados no plantio, ou seja: 
formulado 04-20-10, Superfosfato Simples, Termofosfato Yoorin e mistura de fertilizantes 
fosfatados Superfosfato Simples com Termofosfato Yoorin. As adubações foram de acordo com 
análise do solo, onde avaliou-se a produtividade da cana-de-açúcar. Das fontes de fertilizantes 
fosfatados o Termofosfato Yoorin obteve os melhores resultados para os principais parâmetros 
número de plantas por hectare, produtividade e produção de massa seca de palha. 
 
Abstract 
 This research project had as its objective of evaluating the performance of agronomic 
cultivar of cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) RB 83-5486, to different sources of 
phosphatic fertilizers in the basic fertilization. The experiment was conducted in the field, 
planted in the month of September in 2006, based on the research institute of Instituto São 
Vicente da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, located in Campo Grande - MS in soil 
classified as NEOSSOLO QUARTZARÊNICO, sandy texture Órtico Latossólico . The 
experimental design was blocks at random with 4 repetitions. The treatments were composed 
by different sources of phosphatic fertilizers at planting, namely: 04-20-10 formulated, 
superphosphate Simple, Termofosfato Yoorin and mixture of phosphatic fertilizers with 
superphosphate Simple Termofosfato Yoorin. The fertiliser was in accordance with soil analysis. 
The parameters were: plant height, number of buds per linear metre. The sources of phosphatic 
fertilizers Termofosfato the Yoorin obtained the best results for the main parameters number of 
plants per hectare, productivity and production of dry mass of straw. 
 
Introdução 
 A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) é uma gramínea de grande importância 
para a agricultura brasileira. Do colmo das plantas é possível extrair açúcares que são 
fermentados e transformam-se em etanol. Este pode ser usado como combustível, assim como 
para ingredientes em perfumaria e bebidas alcoólicas. O açúcar da cana é composto de 
sacarose, frutose e glicose que são usados para adoçar bebidas e alimentos (RODRIGUES, 
1995). 
 No âmbito de esferas governamentais Foram lançados programas visando incentivar e 
aperfeiçoar a produção de energias renováveis no país. O álcool combustível destaca-se entre 
os combustíveis renováveis pois desde o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) no ano 
de 1975 o Brasil já vem aperfeiçoando a técnica para produzir este biocombustível (PAIXÃO, 
1998). 



 
 Desde janeiro de 2006, o governo aprovou uma lei que autoriza o uso de 23% de álcool 
anidro à gasolina. Com o aumento da produção dos carros do tipo “flex fuel” a demanda pelo 
álcool tem aumentado significativamente, fazendo com que produtores de todo o país valorizem 
ainda mais o cultivo da cana-de-açúcar. Segundo entrevista com o Ministro do 
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan, afirma que o consumo do 
álcool alcançará o consumo da gasolina no ano de 2008 (CAMAROITO, 2007). 
Visando este aumento significativo na demanda do álcool como uma fonte renovável de 
bioenergia busca-se novas tecnologias para o aumento da produtividade da cana-de-açúcar e 
assim aumentando a produtividade do álcool em uma menor área de cultivo já que a 
implantação do setor sucroalcooleiro esta ocupando áreas antes usadas para outras culturas. 
No sentido de otimizar o cultivo da cana-de-açúcar, faz-se necessário identificar as melhores 
formas de disponibilidade de nutrientes e as variedades que melhor se adaptam as condições 
edafo-climáticas da região e com características apropriadas aos sistemas de produção 
preponderantes, cultivo mecanizado e altamente tecnificado do agronegócio sucroalcooleiro. 
 A deficiência do elemento fósforo (P) nos solos do Brasil é considerada alta. Isto 
decorre da alta capacidade de fixação do fósforo adicionado ao solo, através de mecanismos 
de adsorção e precipitação, reduzindo sua disponibilidade às plantas. Outro fator que deve ser 
levado em conta é a demanda de fósforo pela cultura. Plantas de intenso desenvolvimento, 
como a cana-de-açúcar requerem maior nível de fósforo em solução. 
Bem como ocorre nos solos do Cerrado brasileiro onde se localiza o Estado do Mato Grosso do 
Sul. Como conseqüência é baixa a produtividade das plantas que requisitam em grandes 
proporções este nutriente como a cana-de-açúcar. Nesta situação a adubação fosfatada na 
fase de estabelecimento do canavial é considerada importantíssima principalmente devido à 
longevidade da cultura e o fato da não incorporação do fósforo (P) nas soqueiras. 
 Para que sejam definidos sistemas de produção adequados às regiões potencialmente 
produtoras, faz-se necessária a realização de pesquisas com intuito de conhecer as variedades 
de melhor adaptação, além da definição das técnicas imprescindíveis, como época de plantio, 
preparo de solo, adubação e outros. 

 
Material e Métodos 
 O experimento foi realizado no Instituto Experimental Base de pesquisas São Vicente 
da Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, situada no município de Campo Grande - MS. O 
município, localiza-se nas imediações do divisor de águas da Bacia do Paraná e Paraguai, 
definidas pelas coordenadas geográficas 20°26’34” l atitude Sul e 54°38’47” longitude Oeste, a 
532 metros de altitude. 
 O solo da área experimental, segundo a classificação descrita pela EMBRAPA (1999) é 
do tipo NEOSSOLO QUARTZARÊNTCO Órtico Latossólico textura arenosa. Para a instalação 
do experimento, utilizou-se a variedade de cana-de-açúcar RB 83-5486 de ciclo precoce com 
idade de 20 meses. 
Antecedendo as operações de preparo do solo, realizou-se a calagem superficial com 3 t.ha-1 
de calcário dolomítico. O preparo do solo foi do tipo convencional com uso de grade 
intermediária, uma aração com arado de aiveca e grade leve. A profundidade média do perfil 
do solo foi de 40 cm. 
 De acordo com analise do solo, para as adubações de base, foram utilizados 
fertilizantes fosfatados: formulado (N, P205, K20) 04-20-10, Superfosfato Simples (18% de P205) 
Termofosfato Yoorin, mistura de fertilizantes Superfosfato Simples com Termofosfato Yoorin 
uréia( 45% de N) e cloreto de potássio (58% de K20). 
 O delineamento foi de blocos ao acaso com quatro repetições. O experimento foi 
instalado com diferentes fontes de fósforo (P205) na adubação de base utilizando a variedade 
de cana-de-açúcar, de ciclo precoce RB 83-5486. 
 O experimento foi iniciado em 26 de setembro de 2006 e finalizado em 29 de setembro 
de 2007. O plantio foi realizado, por meio de abertura de sulcos com sulcador de uma linha 
acoplado ao trator, utilizando-se o espaçamento de 1,4 m entre linhas e plantio de cana e meia 
com aproximadamente 15 gemas por metro de linha, com profundidade de plantio de 
aproximadamente 30 cm e com aproximadamente 10 cm de solo sobre as mudas. 
Na adubação de cobertura realizada no dia 26 de janeiro de 2007 (120 dias após o plantio), 
foram utilizados 200 Kg.ha-1 de uréia, e 120 Kg.ha-1 de cloreto de potássio distribuído 
manualmente. Durante o seu desenvolvimento, foram feitos os tratos culturais ao longo do 



 
ciclo: uma aplicação de Atrazina na dosagem de 6 L.ha-1 aos 45 dias após o plantio e capina 
manual. Os tratamentos foram constituídos pelas diferentes fontes de fósforo, sendo: 
Tratamento 1 - formulado 04-20-10, de acordo com análise do solo foram utilizados 600 Kg.ha-1 
(84 g.m-1 do formulado 04-20-10, ou seja, 24 Kg.ha-1, de N, 120 Kg.ha-1 de P205 e 60 Kg.ha-1 de 
K2O. este tratamento foi considerado o padrão de adubação comumente utilizado pelos 
produtores. Tratamento 2 – Superfosfato Simples, considerando as quantidades de N, P205, 
K20 do formulado padrão (04-20-10), foram calculadas as quantidades de Superfosfato Simples 
667 Kg.ha-1 (93,5g/m) para suprir as necessidades de fósforo. Para manter as mesmas 
quantidades de N e K20 fornecidas pelo formulado padrão, foram adicionados no sulco de 
plantio, uréia na dosagem de 53 Kg.ha-1 (7,5 g.m-1), como fonte de nitrogênio e Cloreto de 
potássio na dosagem de 103 Kg.ha-1 (14,5 g.m-1) corno fonte de potassio. Tratamento 3 - 
Termofosfato Yoorin considerando quantidades de N, P205, K20 do formulado padrão (04-20-
10), foram calculadas as quantidades de Termofosfato Yoorin 686 Kg.ha-1 (96 g.m-1) para 
suprir as necessidades de fósforo. Para manter as mesmas quantidades de N e K20 fornecidas 
pelo formulado padrão, foram adicionados no sulco de plantio, uréia na dosagem de 53 Kg.ha-1 
(7,5 g.m-1), como fonte de nitrogênio e Cloreto de potássio na dosagem de 103 Kg.ha-1 (14,5 
g.m-1), como fonte de potássio. Tratamento 4 - Termofosfato Yoorin + Superfosfato Simples, 
considerando as quantidades de N, P205, K2O do formulado padrão (04-20-10), foram 
calculadas as quantidades de Termofosfato Yoorin 334 Kg.ha-1 (48 g.m-1), e superfosfato 
simples 334 Kg.ha-1 (47 g.m-1) para suprir as necessidades de fósforo. Para manter as mesmas 
quantidades de N e K20 fornecidas pelo formulado padrão, foram adicionados no sulco de 
plantio, uréia na dosagem de 53 Kg.ha-1 (7,5 g.m-1), como fonte de nitrogênio e Cloreto de 
potássio na dosagem de 103 Kg.ha-1 (14,5 g.m-1) como fonte de potássio. Dentro da área útil 
das parcelas, ou seja, duas linhas de 5 m. Foram selecionados três pontos de 1,5 m para 
coleta das plantas que foram submetidas às avaliações. O corte foi feito manualmente em cana 
crua com uso do podão sendo as plantas cortadas rente ao solo e levadas ao laboratório para 
as referidas avaliações de numero de gemas por metro obtido através da contagem manual 
das gemas de todas as plantas da área útil da parcela e feito a transformação para gemas por 
metro linear e altura média das plantas obtida com a utilização de fita métrica e a altura total foi 
dividida pelo número de plantas das parcelas para a obtenção das médias. 
 
Resultados e Discussão 
 De acordo com a análise da Tabela 1, pode-se observar que houve diferença 
significativa para o parâmetro produtividade onde a adubação à base do fertilizante fosfatado 
Yoorin, obteve o melhor resultado (49,14 t.ha-1) superando a adubação com superfosfato 
simples (29,51 t.ha-1 e a adubação com formulado 04-20-10 (29,85 t.ha-1; já a adubação com a 
mistura dos fertilizantes fosfatados Yoorin com superfosfato simples obteve um resultado 
intermediário (33,56 t.ha-1). 
 Produtividade (t.ha -1) 
Adubação de base  
Formulado 00-20-10 29,85 AB 
Termofosfato Yoorin 49,14 A 
Superfosfato Simples 29,51 B 
Termofosfato Yoorin + Superfosfato Simples  33,56 A B 
Média  35,52 
CV (%) 22,58 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  
 Este resultado pode ter ocorrido, provavelmente, devido o tempo que os fertilizantes 
fosfatados levam para disponibilizar o elemento fósforo e pela alta solubilidade do Termofosfato 
Yoorin. Desta forma, o fertilizante Yoorin é o que disponibiliza fósforo por um maior tempo para 
a cultura devido sua alta solubilidade. E também, talvez pelo aumento do numero de plantas 
por hectare aumentando assim a produtividade. A produtividade média da cana é de 65-70 
toneladas por hectare, nos solos melhores, caindo para 40 t.ha-1, nos solos mais fracos e em 
época de estiagem prolongada (seca). Para efeito de comparação, cabe lembrar que, em 1995, 
a produtividade média da cana, no Estado de Pernambuco e na Mata Setentrional 
Pernambucana, era da ordem de, respectivamente, 49,5 t.ha-1 e 53,1 t.ha-1 ).   



 
 Portanto discorda deste experimento onde a maior produtividade alcançada foi de 
49,14 t.ha-1 pelo tratamento com Termofosfato Yoorin. 
 
Conclusões 
 De acordo com as condições em que o experimento foi conduzido pode-se concluir que 
para o cultivo em cana planta a utilização do fertilizante termofosfato Yoorin é recomendada, 
pois promove uma melhor disponibilidade de fósforo no inicio do cultivo favorecendo o número 
de gemas por metro, mas não apresentou interferência na altura das plantas.  
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