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INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios da agricultura neste século é o incremento de novas

tecnologias para o aumento da produtividade nas mais diversas culturas existentes

(EMBRAPA, 2018). Para proporcionar a melhoria da fertilidade do solo são

empregadas diversas técnicas de manejo, das quais a mais utilizada é a

incrementação de adubos, seja de origem orgânica ou inorgânica.

As cinzas vegetais, pouco utilizadas na agricultura como adubo do solo, contêm

cálcio, magnésio, fósforo e outros elementos que podem ter influência no

desenvolvimento das plantas. Dentre estes elementos, alguns são micronutrientes

essenciais para o desenvolvimento dos seres vivos, como, por exemplo, Cu, Zn, Mg Fe

e B (DAROLT; OSAK, 1991).

O Amendoim (Arachis hypogaea L.) é uma planta herbácea, da família

Fabaceae, na qual tem sua importância econômica relacionada ao fato dos seus grãos

possuírem sabor agradável e serem ricas em óleo (aproximadamente 50%) e proteína

(22 a 30%) (LOURENZANI; LOURENZANI, 2009). É usado na alimentação humana e

animal, seus grãos podem ser consumidos beneficiados ou in natura, é ainda fonte de

inúmeros subprodutos como: farinha, óleo e farelo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um experimento em condição de campo na área pertencente à

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, na Unidade Acadêmica de

Garanhuns - UAG, em sistema de sequeiro, que possui uma altitude média de 842

m. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em

vasos com volume de 8,5 litros em esquema fatorial 2 x 6, com duas variedades de

amendoim, Caiana e Tatu ST, seis tratamentos e cinco repetições, totalizando 60

parcelas experimentais, cada parcela será composta de uma planta após desbaste.

Os tratamentos foram compostos de 4 doses de cinza recomendada com base no

Potássio (25%, 50%, 100%, 150% da recomendação do resíduo por hectare), uma

testemunha adicional com NPK e outra testemunha absoluta.

As cultivares Tatu ST e Caiana são cultivares recomendadas para a região

semiárida, caracterizadas por serem de porte ereto e de ciclo precoce. Os tratos

culturais foram realizados com base nas exigências da cultura. O cultivo se deu em

sistema de sequeiro, no entanto, também foi utilizado irrigação de salvação, com

regadores.

Para interpretação da parte vegetativa foram analisadas as variáveis Altura,

Número de Hastes, Número de Folhas, Clorofilas A e B. Para a qualidade das

sementes foram analisados os teores de Carboidratos, Lipídeos e Emergência. A

análise estatística foi realizada no Sisvar 5.3, comparando as duas cultivares e os

seis tratamentos por meio do teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

CONCLUSÃO

● Concluí-se que apesar da cinza do bagaço da cana-de-açúcar ser uma boa fonte de nutrientes, os resultados não demonstraram seu potencial como adubo, devido a

boa disponibilidade de nutrientes e pH ideais já presentes no solo utilizado no experimento, o que explica os bons resultados obtidos na Testemunha Absoluta, que não recebeu

nenhum tipo de adubo. A cultivar Caiana possui sementes de qualidades superiores a cultivar Tatu ST, sendo a mais recomendada para uso na alimentação animal.
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OBJETIVOS

Objetivou-se nessa pesquisa, avaliar a eficiência do uso de cinzas de bagaço da

cana-de-açúcar como adubo orgânico eficaz e de fácil acesso ao agricultor, na

produção de amendoim, e indicar uma cultivar mais produtiva no sistema de cultivo

utilizado e que melhor atenda a demanda regional.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Comparação de médias de Emergência, Altura, Número de Folhas, Número de Hastes,

Lipídios e Carboidratos das sementes e Clorofila A e Clorofila B das folhas das plantas das cultivares

Tatu ST e Caiana entre as cultivares Tatu ST e Caiana

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste Tukey.

Tabela 2. Comparação de médias de Emergência, Altura, Número de Folhas, Número de

Hastes, Lipídios e Carboidratos das sementes e Clorofila A e Clorofila B das folhas das plantas

entre os tratamentos: T1 = Testemunha absoluta; T2 = Dose de 25 % de resíduo de cana-de-

açúcar por hectare; T3 = Dose de 50% de resíduo de cana-de-açúcar por hectare; T4 = Dose de

100% de resíduo de cana-de-açúcar por hectare; T5 = Dose de 150% de resíduo de cana-de-

açúcar por hectare da dose recomendada. T6 = Testemunha adicional contendo adubação com

N P K.


