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Resumo 
O uso de mudas de cana-de-açúcar sadias e de variedades de alto potencial produtivo é uma das 

tecnologias empregadas para a formação de um bom canavial. O sistema de MEIOSI permite obter 

mudas de cana sadias, facilita o gerenciamento no plantio e reduzir os custos de implantação do 

canavial. No presente estudo, avaliou-se o efeito da adubação nitrogenada, nas doses de zero, 40, 

80, 120 e 160 kg de N ha-1, sobre o estado nutricional das plantas e a produção de mudas pelo 

sistema de MEIOSI. Não houve efeito da adubação nitrogenada sobre o estado nutricional das 

plantas e a produção de mudas. As plantas estavam bem nutridas e a produtividade foi de 65 t de 

mudas por hectare. Os resultados obtidos foram apresentados em eventos de extensão rural para 

acadêmicos dos cursos de Ciências Agrárias, de Ciências Biológicas e para pequenos produtores 

rurais, tendo despertado interesse nos participantes pelo uso da MEIOSI na formação de novos 

canaviais. 

 

Palavras-Chave: Alimentação animal, agricultura familiar, sistema de produção, gerenciamento 

agrícola.  

 

Introdução 

 A cana-de-açúcar tem sido muito utilizada por pequenos, médios e grandes produtores rurais 

para a alimentação de ruminantes. Uma das tecnologias empregadas para a formação de um bom 

canavial é o uso de mudas de cana sadias, vigorosas e de variedades de cana com alto potencial 

produtivo. Barcelos (1984) propôs um sistema de multiplicação de cana na área do futuro canavial, 

visando facilitar o gerenciamento, reduzir os custos de implantação do canavial e obter mudas de 

cana sadias e vigoras. Ele designou esse sistema de Método Inter-rotacional Ocorrendo 

Simultaneamente, abreviando-o pela sigla “MEIOSI”. O método consiste no plantio de sulcos 
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duplos de cana-de-açúcar intercaladas com espaço destinados ao plantio simultâneo de outra cultura 

pelo sistema inter-rotacional em faixas.  

Essas faixas têm a largura exata do número de novos sulcos de cana que serão plantadas 

cerca de cinco meses após o plantio inicial. Por exemplo: a MEIOSI está sendo implantada em 

outubro e o espaçamento entre sulcos é de 1,2 m. Então, abrem-se dois paralelos, com sulcos com 

espaçamento de 1,2m e, a exatos 9,6 m de distância, serão abertos outros dois sulcos paralelos, 

procedendo assim para o restante da área. A cana é plantada nos dois sulcos paralelos. Na faixa de 

9,6 m geralmente é semeado um adubo verde, sendo a crotalaria juncea a espécie mais utilizada. 

Cerca de cinco meses após, aproximadamente início de março, faz-se a incorporação da crotalaria 

juncea ao solo e abrem-se oito novos sulcos para o plantio da cana. As mudas são obtidas dos dois 

sulcos inicialmente plantados. No exemplo citado, uma linha de cana irá produzir mudas para o 

plantio de quatro novos sulcos. Diz-se, então, que a taxa de multiplicação dessa MEIOSI é de 1:4 

(OLIVEIRA et al.,2007).  

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar se a adubação nitrogenada poderia aumentar 

a produção das mudas pelo sistema de MEIOSI. Além disso o trabalho também visa a divulgação da 

tecnologia entre acadêmicos dos cursos de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e entre pequenos 

produtores rurais, em eventos de extensão rural. 

 

Fundamentação Teórica 

 A cana-de-açúcar tem sido um volumoso muito utilizado para alimentação de bovinos e, 

dentre os principais fatores que contribuem para o interesse da cana no arraçoamento desses 

animais, podem-se citar: 1) A grande produção de forragem por unidade de área e a facilidade de 

cultivo - quando está madura, mantém sua qualidade como forragem, além do baixo custo por 

unidade de matéria seca produzida; 2) Apresenta maior flexibilidade quanto às épocas de plantio e 

de corte, em comparação com as culturas anuais, o que facilita o gerenciamento da atividade; e 3) 

Pode ser uma das fontes de energia de menor custo, tanto para rebanhos de pequena quanto de 

média e alta produtividade, tornando essa forrageira um alimento de grande interesse dos produtores 

(OLIVEIRA et al., 2007; BORGES et al., 2012). Contudo, o baixo teor proteico associado às outras 

limitações nutricionais da cana, como alto teor de fibra de difícil degradação ruminal, baixos teores de 

amido, fósforo e enxofre, resultam em consumo e rendimento limitados, havendo, portanto, 

necessidade de complementação com proteína, minerais e amido para que a produtividade animal seja 

satisfatória. 

As principais técnicas agrícolas adotadas por pequenos, médios e grandes produtores rurais 

para a produção de cana-de-açúcar são a melhoria das propriedades físico-químicas do solo, pela 



 

calagem, gessagem, adubação química, adubação verde e uso de composto orgânico. Deve-se 

priorizar as tecnologias que preservem o meio ambiente e otimizem o uso de insumos, da terra e da 

mão-de-obra, maximizando, portanto, a produtividade e reduzindo os custos, resultando em maior 

sustentabilidade do sistema (OLIVEIRA et al., 2007; RAIJ, 2011). A escolha de variedades de 

cana-de-açúcar de maior potencial produtivo é outra tecnologia a ser adotada pelos produtores, e 

para isto recomenda-se usar mudas de cana sadias e com bom vigor para germinação (ANDRADE, 

2006; OLIVEIRA et al., 2007). O sistema de MEIOSI é uma alternativa para a obtenção de mudas de 

qualidade e a um preço menor. 

O nitrogênio é importante na nutrição e fisiologia da cana-de-açúcar, pois, dentre outras 

funções, é constituinte das proteínas e dos ácidos nucléicos (MALAVOLTA et al., 1997), sendo 

esse elemento, juntamente com o potássio, absorvido em maiores quantidades pela cultura 

(OLIVEIRA et al., 2007). O N absorvido aumenta a atividade meristemática da parte aérea, 

resultando em maior perfilhamento e índice de área foliar (IAF) das mudas. Além disso, o N 

aumenta a longevidade das folhas. Esse incremento no IAF eleva a eficiência do uso da radiação 

solar, medida como taxa de fixação de gás carbônico (μmol de CO2/m
2/s), podendo aumentar, 

portanto, a quantidade de mudas produzidas. 

 

Metodologia 

 O estudo foi conduzido em um solo de textura média, no município de Viçosa- MG, no 

período de setembro de 2014 a março de 2015. O clima da região é, segundo a classificação de 

Köppen, do tipo Cwb – clima tropical de altitude com verão chuvoso e temperaturas amenas. A 

precipitação média nos últimos 30 anos foi de cerca de 1.200 mm. Há um excedente hídrico de 

novembro a abril; a precipitação fica abaixo da evapotranspiração potencial de abril até setembro, 

causando um déficit hídrico nesse período; e nos meses de setembro a novembro a precipitação 

volta a ser maior que a evapotranspiração, na qual se define uma estação seca e outra chuvosa. A 

precipitação pluvial durante o período do estudo foi de 845 mm. Durante o período experimental, a 

média das temperaturas máximas, mínimas e médias foram de 22,1; 20,6 e 21,3 ºC. Em 

aproximadamente 80% do período de estudo a temperatura média diária foi superior a 20,0 ºC. 

Antecedendo a implantação do estudo, coletaram-se amostras de solo nas camadas de 0 a 20 

e de 20 a 40 cm, para avaliar da fertilidade do solo. Foi utilizada cavadeira de duas bocas e pá reta 

para as coletas de amostras do solo. Os resultados das análises químicas constam da tabela 1.  O 

teor de matéria orgânica na camada de 0 a 20 e, 20 a 40 cm de profundidade foram respectivamente 

de 24,0 e 16,0 g dm-3, considerados médios por OLIVEIRA et al. (2007). Em meados de setembro 

de 2014, com base nos resultados das análises químicas do solo, aplicaram-se 5,0 t calcário 



 

dolomítico e 1,5 t de gesso, visando elevar a saturação por base para 60% na camada arável e 

reduzir a saturação por alumínio na subsuperfície, conforme proposto por Oliveira et al. (2007) e, 

Raij (2011). Após aplicação do calcário e do gesso o solo foi arado e gradeado. 

 

 

Tabela 1 – Análises químicas do solo da área do estudo, nas camadas de 0 a 20 e de 20 a 40 cm de profundidade. 

camada H2O

0 a 20 cm 4,9 2,0 16,0 0,0 0,30 4,95 1,20 0,40 1,64 1,94 6,59 24,90 15,46

20 a 40 cm 4,4 0,8 7,0 0,0 0,50 4,32 0,40 0,20 0,62 1,12 4,94 12,51 44,73

Identif. P K Na Al
3+pH 

.---- mg/ dm
3 

---. .--------------------------- cmolc/dm
3 

---------------------------. .---- (%) -----.

mCa
2+

Mg
2+ SB CTC (t) CTC (T) V H

+
 + Al

3+

 
 pH em água: relação 1:2,5. Ca2+, Mg2+ e Al3+ : extrator KCl 1 mol/L.  P, K e Na: extrator Mehlich 1.  H+ + Al3+: 

Extrator Acetato de cálcio 0,5 mol/L, a pH 7,0.   

 

Em meados de outubro de 2014, um mês após a aplicação dos corretivos, realizou-se nova 

gradagem do terreno. Posteriormente, o solo foi sulcado para o plantio da cana de MEIOSI. A cada 

9,6 m foram abertos dois sulcos, com espaçamento de 1,2 m. Nessa faixa de 9,6 m foi 

posteriormente realizada a semeadura da crotalaria juncea. A crotalaria foi semeada no espaçamento 

de 0,5m entre sulcos, na densidade de 20 kg de sementes por hectare. As sementes não foram 

inoculadas com estirpes selecionadas de rhizobium porque em trabalhos anteriores, conduzidos na 

Zona da Mata Mineira e nos tabuleiros costeiros de Alagoas, constatou-se que não havia influência 

da inoculação sobre o acúmulo de nitrogênio pela crotalaria juncea (OLIVEIRA et al., 2007).  

O estudo de MEIOSI foi conduzido em delineamento experimental em blocos casualizados 

com cinco repetições. Os tratamentos foram cinco doses de N: zero (testemunha), 40, 80, 120 e 160 

kg ha-1, usando a ureia como fonte de N. O fertilizante nitrogenado, junto com o potássio, foram 

enterrados na entrelinha dos dois sulcos de plantio, quando a cana tinha cerca de 30 cm de altura. 

As parcelas foram constituídas dos dois sulcos, com dez metros de comprimento. No fundo do sulco 

de todas as parcelas aplicou-se superfosfato simples, na dose de 100 kg de fósforo (229 kg de 

equivalente em P2O5) por hectare, usando o superfosfato simples como fonte de P, seguindo-se 

recomendação de Oliveira et al. (2007).  

Após a adubação fosfatada plantou-se a cana, variedade RB867515, utilizando-se mudas de 

oito meses de idade, com excelente vigor e sanidade. As mudas foram distribuídas no sulco e 

picadas em toletes de duas a três gemas (Figura 1), sendo posteriormente cobertas com terra, numa 

espessura de cinco a seis cm. Posteriormente, aplicou-se o herbicida Sencor (Metribuzin) na dose de 

4,0 L do produto comercial por hectare, entre os dois sulcos da cana e na lateral desses sulcos, numa 

faixa de 1,0 metro de largura. 

 



 

Figura 1.  Adubação com superfosfato simples e mudas da RB867515 picadas em toletes de duas a três gemas.  

 

 

Quando a cana tinha cerca de 30 cm de altura realizou-se a adubação nitrogenada e 

potássica. A mistura de ureia e KCl foi enterrada na entrelinha entre os dois sulcos da cana (Figura 

2), como objetivo de evitar a volatilização de amônia originária da hidrólise da ureia. A dose de 

potássio utilizada foi equivalente a 150 kg de K por hectare, seguindo-se recomendação de Oliveira 

et al. (2007) e Raij (2011). 

No final de janeiro de 2015, na fase de crescimento máximo da cana, coletaram-se folhas + 

3 para avaliação do estado nutricional das plantas. As avaliações foram realizadas nos seis metros 

centrais de cada parcela, seguindo-se métodos descritos por Malavolta et al. (1997), Oliveira et al. 

(2007) e  Raij et al. (2011). 

O limbo foliar foi analisado quanto aos teores de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Os 

teores de nitrogênio foram obtidos pelo método de Kjedahl, o fósforo e boro por 

espectrocolorimetria e, o potássio, por fotometria de chama. O cálcio, magnésio, cobre, manganês, 

zinco, ferro foram determinados por meio da espectofotometria de absorção atômica e, o enxofre, 

por turbodimetria (MALAVOLTA et al.,1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2.  Entrelinha entre os dois sulcos de MEIOSI: local onde a mistura de ureia e KCl foi enterrada, quando a 

cana tinha cerca de 30 cm de altura  

 
 

Em meados de março de 2015, realizou-se o corte da cana para a avaliação da produção de 

mudas. A cana foi cortada rente ao solo e despontada, pesando-se as mudas dos seis metros centrais 

da parcela. Os dados obtidos foram extrapolados para um hectare.  Os valores médios dos teores de 

nutrientes na folha +3 e da produção de mudas foram submetidos à análise de variância. 

 

Resultados e Discussão 

 Não houve influência da adubação nitrogenada sobre o estado nutricional das plantas e a 

produção de mudas. Os coeficientes de variação para todas as variáveis analisadas foram inferiores 

a 10%, assim, a ausência de resposta à aplicação de nitrogênio não foi devida a variabilidade 

experimental. Os valores médios dos teores foliares dos nutrientes são mostrados na Figura 3.  

Para todos os macronutrientes constatou-se teor foliar adequado, uma vez que as 

concentrações desses elementos foram superiores às citadas como mínima por Malavolta et al. 

(1997); Oliveira et al. (2007) e Raij (2011), indicando, portanto, que as plantas estavam bem 

nutridas. Para o nitrogênio, os valores médios desse nutriente no limbo foliar foram superiores a 

22,0 g por kg de matéria seca, excedendo em mais de 4,0 g por kg de matéria seca o teor mínimo 

citado por Malavolta et al. (1997); Oliveira et al. (2007) e Raij (2011), que é de 18,0 g por kg de 

matéria seca. Por outro lado, constatou-se pequena deficiência nutricional para os micronutrientes 

boro e cobre (Figura 4), possivelmente relacionada aos baixos teores desses elementos nesses solos. 

 

 



 

Figura 3.  Teores foliares de macro e micronutrientes na folha +3, comparativamente aos valores mínimos e 

máximos citados na literatura. Viçosa, MG, 2015.  
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A produção de mudas oscilou em torno de 65 t matéria natural por hectare. Essa 

produtividade é suficiente para se realizar um bom plantio da cana pelo sistema de MEIOSI, numa 

taxa de multiplicação de 1:4, uma vez que se gasta em média de 12 a 15 t de mudas por hectare, 

para um plantio com densidade de 18 gemas por metro de sulco (OLIVEIRA et al., 2007). A 

ausência de resposta à adubação nitrogenada, tanto para a produção de mudas quanto para o estado 

nutricional das plantas, deve-se à mineralização da matéria orgânica do solo e à maior eficiência 

nutricional do sistema radicular da cana-planta, quando a cultura está bem nutrida com fósforo, o 

que provavelmente ocorreu em consequência da aplicação do calcário e do gesso em quantidade 

suficiente para neutralizar o alumínio trocável e, da dose de superfosfato simples (100 kg por 

hectare) aplicado no fundo do sulco de plantio. Os teores foliares de P (Figura 4) excederam em 

cerca de 35% ao mínimo citado por Malavolta et al. (1997); Oliveira et al. (2007) e Raij (2011), que 

é de 1,5 g por kg de matéria seca, comprovando que as plantas estavam com suprimento adequado 

de fósforo.          

Em relação à mineralização da matéria orgânica do solo, um dos fatores anteriormente citado 

como responsável pela ausência de resposta à adubação nitrogenada, pode-se recorrer aos estudos 

conduzidos nos tabuleiros costeiros de Pernambuco por Salcedo et al. (1985) para reforçar essa 

afirmação. Esses autores mediram a mineralização do carbono e do nitrogênio em um Podzólico 

vermelho-amarelo, latossólico arenoso, ao longo do ciclo da cana-planta, amostrando o solo antes 

do plantio e aos 3, 6 , 11 e 16 meses após, nas profundidades de 0 a 20; 20 a 40 e de 40 a 60 cm. 

Eles verificaram que as quantidades estimadas do N potencialmente mineralizável foram de 139 e 

132 kg por hectare, para as profundidades de 0 a 20 e 20 a 60 cm repectivamente, com uma 

constante de mineralização de 0,074 por semana. As quantidades de N orgânico mineralizado 

seriam suficientes para satisfazer as necessidades da cana-planta.  

Outro fator que pode ter contribuído para a ausência de resposta da cana à adubação 



 

nitrogenada é a maior eficiência do sistema radicular de plantas bem supridas em fósforo na 

absorção o nitrato da solução. A absorção e o metabolismo do nitrogênio são muito influenciados 

pela disponibilidade de fósforo (MALAVOLTA et al., 1997; OLIVEIRA et al., 2007; RAIJ, 2011). 

Em plantas com suprimento inadequado de P há redução na absorção do nitrato da solução do solo; 

a translocação de nitrato das raízes para a parte aérea diminui, aumentando o acúmulo de 

aminoácidos em folhas e raízes (MAGALHÃES, 1996; OLIVEIRA et al., 2007). Magalhães (1996) 

observou enorme influência da disponibilidade de P, tanto da solução nutritiva quanto da endógena, 

na absorção e metabolismo do N pelo milho. Plantas bem supridas de fósforo antes e durante o 

estudo de cinética apresentaram absorção de nitrato praticamente constante durante o experimento. 

No entanto, plantas que foram privadas antes e durante a fase experimental não conseguiram 

absorver o nitrato da solução. Acredita-se que a cana-planta, por ter maior suprimento de P, 

apresente comportamento semelhante ao verificado nas plantas de milho bem supridas de fósforo. 

Em pesquisas conduzidas na região de Passos, Sul de Minas Gerais, verificou-se que o aumento da 

dose de P, aplicada no sulco de plantio, repercutiu em maiores acúmulos de N na biomassa da parte 

aérea da cana-planta, ou seja, para cada quilograma de P aplicado houve aumento de cerca de um 

quilograma de N nessa biomassa (OLIVEIRA et al., 2007). Esses resultados certamente são os 

efeitos das alterações causadas na absorção e metabolismo do N, conforme observado por 

Magalhães (1996). 

Os resultados obtidos foram apresentados para acadêmicos dos cursos de Ciências Agrárias, 

de Ciências Biológicas e, pequenos produtores rurais, em eventos de extensão rural, tendo 

despertado grande interesse dos participantes pelo uso da MEIOSI na formação de novos canaviais.  

     

Conclusões 

 A adubação nitrogenada não influenciou o estado nutricional das plantas e também não teve 

efeito na produção de mudas pelo sistema de MEIOSI. 

A produção de mudas de cana foi da ordem de 65 t por hectare, suficiente para se obter uma 

taxa de multiplicação de 1:4. 

Os produtores rurais manifestaram interesse em adotar o sistema de MEIOSI na formação de 

novos canaviais.  
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