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CANA-DE-AÇÚCAR 
 

Brasil: maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar e 

etanol. 

 Impactos socioeconômicos: geração de emprego e renda, 

interiorização do desenvolvimento, aumento de divisas e 

possibilidade de complementar a crescente demanda 

energética do País. 

Área cultivada em torno de 9,6 milhões de hectares. 

 

 



CANA-DE-AÇÚCAR 
 

 Expansão das áreas → atenção especial das comunidades 

nacional e internacional. 

 Operações de preparo do solo, implantação e condução do 

canavial → degradação das propriedades físicas do solo 

(trânsito de colhedoras e veículos de transbordo).  

 O manejo inadequado afeta o conteúdo de matéria orgânica 

do solo e a sua estrutura.  

 
 
 



CANA-DE-AÇÚCAR 
 

Práticas em sistemas de produção para torná-las aceitáveis 

sob os critérios do desenvolvimento sustentável: 

- Adição de matéria orgânica (melhoria da estrutura do 

solo → favorece a infiltração da água da chuva no solo 

→ mais água disponível para a cultura → aumento da 

absorção de nutrientes → com reflexos na produtividade 

e vida útil do canavial). 

 
 



Adubação Verde 
 

A adubação verde tem se despontado como uma das práticas 

de rotação de cultura mais recomendadas para a restauração e 

melhoria do solo, sobretudo com a utilização de leguminosas 

por ocasião da reforma do canavial para o plantio de cana de 

ano e meio. 



Cultivo de plantas, com o objetivo de enterrá-las 
no solo, visando a melhoria das propriedades 
física, químicas e biológicas do terreno, 
resultando em aumento de produtividade da 
cultura subsequente. 
 

Adubação Verde 



 

  

Sulcagem direta para o plantio da cana em área coberta por Crotalaria spectabilis 



OBJETIVO 

Avaliar, em dois anos agrícolas, o potencial 
produtivo e a qualidade da biomassa de adubos 
verdes e da vegetação natural, visando rotação 

com a cana-de-açúcar, na Zona da Mata Alagoana, 
Nordeste do Brasil.  



MÉTODOS 
 

Estudo conduzido por dois anos, no CECA/UFAL; 

Março de cada ano: coleta de amostras de solo; 

40 dias após a calagem: demarcaram-se as parcelas → alocação dos 

tratamentos;  

  Sete espécies de adubos verdes + uma parcela de vegetação natural; 

O delineamento foi em blocos casualizados (DBC) com 4 repetições;  

Fase de formação de sementes: avaliaram-se o acúmulo de biomassa 

da parte aérea, a concentração e o acúmulo de nitrogênio na 

biomassa dos adubos verdes e da vegetação natural. 

 

 



Espécies de adubos verdes 



Crotalaria juncea na fase de crescimento máximo 

1 



Crotalaria ocroleuca aos 80 D.A.E 

2 

C. J 



Crotalaria spectabilis na fase de florescimento   

3 

FG CJ 



Feijão-de-porco 

4 



Feijão-guandu 

5 



Mucuna-preta 

6 

FGanão FP 



Mucuna-cinza 

7 



MATÉRIA 
FRESCA 

SUBAMOSTRA 

PICADEIRA ESTUFA  

MOINHO WILLEY 

CONCENTRAÇÃO 
DE NITROGÊNIO 

ACÚMULO DE 
NITROGÊNIO 

Concentração de N 
x acúm. MS = AC. N 



Adubo verde

Primeiro Ano Segundo Ano

Vegetação natural 3.187 a A 3.522 a A

Crotalária júncea 3.946 a B 4.243 a B

Crotalária ocroleuca 4.126 a B 4.439 a B

Crotalária espectábilis 4.567 a C 4.919 a C

Mucuna-cinza 5.805 a D 6.322 b D

Feijão-de-porco 7.327 a E 7.863 b E

Mucuna-preta 8.030 a F 8.755 b F

Feijão-guandu fava larga 9.319 a G 10.163 b G

Acúmulo de matéria seca na parte aérea (kg/ha)*

*Médias seguidas de mesma letra minúscula na mesma linha ou de maiúscula na mesma coluna não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Valores médios do acúmulo de matéria seca na biomassa da parte 
aérea da vegetação natural (espontânea) e dos sete adubos verdes, 
nos dois anos de estudos conduzidos no CECA/UFAL 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Valores médios da concentração de nitrogênio na matéria seca da 
parte aérea da vegetação natural (espontânea) e dos sete adubos 
verdes, nos dois anos de estudos conduzidos no CECA/UFAL 

*Médias seguidas de mesma letra minúscula na mesma linha ou de maiúscula na mesma coluna não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Adubo verde

Primeiro Ano Segundo Ano
Vegetação natural 12,46 a A 13,98 a A
Crotalária júncea 24,60 a B 28,35 b B
Feijão-de-porco 26,21 a B 28,65 a B
Crotalária ocroleuca 27,53 a B 30,42 b B
Feijão-guandu fava larga 28,57 a B 31,40 a B
Mucuna-preta 30,21 a C 31,75 a B
Mucuna-cinza 32,35 a C 34,9 a C
Crotalária espectábilis 33,70 a C 35,48 a C

Concentração de nitrogênio na biomassa da parte aérea
 (gramas de nitrogênio por kg de matéria seca)*



Valores médios do acúmulo de nitrogênio na matéria seca da parte 
aérea da vegetação natural (espontânea) e dos sete adubos verdes, 
nos dois anos de estudos conduzidos no CECA/UFAL 

*Médias seguidas de mesma letra minúscula na mesma linha ou de maiúscula na mesma coluna não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Adubo verde
Primeiro Ano Segundo Ano

Vegetação natural 40,0 a A 49,0 a A
Crotalária júncea 97,0 a B 121,0 b B
Crotalária ocroleuca 114,0 a B 139,0 b B
Crotalária espectábilis 154 a C 175,0 a C
Mucuna-cinza 187 a D 220,0 b D 
Feijão-de-porco 191 a D 225,0 b D
Mucuna-preta 243 a E 278,0 b E
Feijão-guandu fava larga 266 a E 309,0 b F

Acúmulo de nitrogênio na matéria seca da biomassa da parte aérea (kg/ha)*



A inclusão de qualquer um dos adubos verdes 
aumentou pelo menos uma vez a quantidade de 
nitrogênio aportado ao solo comparativamente à 
vegetação natural. Porém, os maiores acúmulos 
foram observados para a mucuna-preta e o 
feijão-guandu fava larga, com valores médios 
superiores a 250 kg ha-1 de N. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



Cerca de 60 a 94% do total de nitrogênio acumulado na 
biomassa da parte aérea das crotalarias, feijão-de-porco, 
mucunas e feijão-guandu, originava-se das associações 
simbióticas das raízes da leguminosa com as bactérias 
fixadoras de nitrogênio do ar atmosférico (Perin et 
al.,2004; Pereira, 2007), resultando em aporte de grande 
quantidades destes nutrientes ao sistema solo-planta, e 
assim contribuindo para uma produção mais limpa.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



Na escolha dos adubos verdes para a rotação com a 
cana-de-açúcar é necessário considerar o ciclo da 
cultura, de forma a não comprometer as operações de 
preparo do solo e plantio.  
As mucunas cinza e preta, o feijão-de-porco e o feijão- 
guandu fava larga (mesmo sendo as plantas que mais 
acumularam biomassa seca e N) não preenchem esse 
quesito → ciclos são muito longos → inviabiliza a rotação 
com a cana.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



Na rotação de leguminosas com a cultura da cana em 
Alagoas e outros estados do nordeste brasileiro sugere-
se escolher uma das três crotalarias, que tem ciclo 
compatível com as operações de preparo do solo e 
plantio da cana de ano e meio, que deverá ser realizado 
até início de setembro, evitando que a falta de água no 
solo comprometa a germinação das mudas de cana. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



A adubação verde, em rotação com a cana, tem grande 
potencial para a melhoria do solo e o aumento da 

produtividade da cana-de-açúcar, devido à elevada reciclagem 
de nutrientes e aporte de matéria seca. 

As crotalárias júncea, ocroleuca e espectábilis tiveram menor 
potencial produtivo, mas se adaptam bem à rotação com a 
cana de ano e meio. A qualidade da matéria seca produzida 

pelas crotalárias júncea, ocroleuca e espectábilis é muito 
superior à da vegetação natural da área.  

Em áreas de reforma de canavial, a inclusão de uma das 
crotalárias (júncea, ocroleuca ou espectábilis) na rotação com 
a cana, contribui para uma produção mais limpa do etanol e 

do açúcar. 

CONCLUSÃO 
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