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RESUMO 
 
A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é um dos principais expoentes no cenário agrícola brasileiro, 
havendo necessidade de cada vez mais informações técnicas que possam otimizar seu cultivo, elevando a 
rentabilidade da produção. O presente estudo objetivou avaliar o desenvolvimento inicial de plântulas de cana-
de-açúcar (RB 867515) mediante o emprego de toletes com diferentes tamanhos em associação ao uso de 
bioestimulantes comerciais. Desenvolvido em casa de vegetação em Presidente Prudente, São Paulo, o 
trabalho foi realizado em delineamento com blocos completos casualizados, em esquema fatorial 2 x 4, cujos 
tratamentos constituíram-se pela combinação de dois tamanhos de toletes (5 e 15 cm) e três bioestimulantes 
comerciais (Strong Root - Nitral Urbana®, Rhal Cana Planta - Rhal®, Stimulate - Stoller®), além da ausência 
de bioestimulates, em quatro repetições. As unidades experimentais constituíram-se de vasos de plástico de 
5,5 L. Aos 30 dias após o plantio (DAP) aferiu-se as massas secas de primórdios radiculares, raizes 
permanentes e parte aérea das plantulas. Nenhuma das variáveis analisadas apresentou diferenças 
significativas em função do uso de bioestimulantes. A utilização de toletes de 15 cm de comprimento 
apresentou desenvolvimento superior das plantulas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fitormônios, Rebolos, Saccharum officinarum. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é produzida nas mais diversas 
regiões tropicais e subtropicais, sendo que o Brasil se destaca como principal país produtor 
e exportador da cultura, tal como seus diversos subprodutos (ANTUNES et al., 2018).   

Dentre os fatores influenciam direta ou indiretamente no desenvolvimento da 
cultura e, destaca-se a seleção, tratamento e uso criterioso de mudas, (LEE et al., 2007; 
AFERRI et al., 2016). Usualmente, realiza-se o plantio com distribuição de toletes que 
propicie o mínimo de 12 gemas por metro de sulco, utilizando-se de colmos inteiros ou 
toletes seccionados (ECKARDT; ABREU, 2017). Com o advento da mecanização do 
plantio, tem-se vislumbrado a utilização de toletes cada vez menores, afim de possibilitar 
aos produtores melhor rendimento no transporte e plantio dos mesmos.  

Entretanto, deve-se levar em consideração que durante as fases iniciais de 
desenvolvimento das plântulas, as mesmas tem suas necessidades supridas pela reserva 
nutricional presente no tolete, tal como pela adubação realizada no sulco de plantio, sendo 
que, após aproximadamente 30 dias do plantio, o suprimento passa a ser realizado por 
raízes permanentes (IVO, 1999).  

Uma alternativa possivelmente viável para potencializar o vigor de plântulas no 
desenvolvimento inicial da cultura da cana-de-açúcar é a utilização de bioestimulantes, que 
caracterizam-se principalmente pela mitigação de agentes estressantes, elevando o 
aproveitamento da cultura em relação ao ambiente (BOTELHO; PEREZ, 2001; DOURADO 
NETO et al., 2004). 
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Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o acúmulo de matéria seca 
em perfilhos de cana-de-açúcar (RB 867515) mediante o emprego de toletes com diferentes 
tamanhos em associação ao uso de bioestimulantes comerciais. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade do Oeste 

Paulista (UNOESTE), no município de Presidente Prudente, região Oeste do Estado de São 
Paulo. O clima da região é caracterizado, segundo escala de Köppen como tropical (Aw), 
com verões quentes, temperatura média anual de 25ºC, maior concentração pluviométrica 
entre outubro e março e estação seca definida para os meses de inverno.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos com tratamentos 
casualizados, em esquema fatorial 2 x 4, cujos tratamentos constituíram-se pela 
combinação de dois tamanhos de toletes: com 5 cm (uma gema) e 15 cm (duas gemas) e 
três bioestimulantes comerciais: Strong Root - Nitral Urbana®, Rhal Cana Planta – Rhal®, 
Stimulate – Stoller®, além da ausência de bioestimulates (Testemunha), com a variedade 
de cana de açúcar RB 867515 e quatro repetições. As unidades experimentais constituíram-
se de vasos de plástico de 5,5 L. 

O solo utilizado para preenchimento dos vasos, coletado em área próxima à casa de 
vegetação, é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, de textura média (SANTOS 
et al., 2018) e, após coletado, destorroado, peneirado e homogeneizado, passou por 
amostragem e análise química para a realização da adubação do substrato conforme 
recomendado para a cultura da cana-de-açúcar. Assim, os toletes foram plantados na 
segunda quinzena de setembro de 2009, onde nos tratamentos em que foram empregados 
os toletes de 5 cm foram utilizados dois toletes por unidade experimental, enquanto que, 
para os toletes de 15 cm, utilizou-se a penas uma unidade, com a finalidade de 
padronização de duas gemas por vaso. Os toletes eram provenientes de mudas sadias com 
doze meses de idade e apresentavam diâmetro aproximado de 6 cm. Os toletes receberam, 
conforme cada tratamento, a aplicação dos bioestimulantes Strong Root, Rhal Cana Planta 
e Stimulate com doses indicadas de 1,0; 4,0 e 2,0 L p.c. ha-1, respectivamente.  

Aos 30 dias após o plantio (DAP), os perfílhos foram cortados rente ao solo e 
procedeu-se a lavagem das raízes de cada vaso, efetuando a separação dos primórdios 
radiculares e as raízes permanentes e, tanto as partes aéreas quanto as raízes, foram 
acondicionadas separadamente em sacos de papel previamente identificados conforme os 
tratamentos e foram colocados em estufa de ventilação forçada a 65 oC até atingirem massa 
constante. As amostras foram pesadas em balança semi-analítica para determinação da 
matéria seca dos perfílhos (MSP) (g planta-1), matéria seca de primórdios radiculares 
(MSPR) (g planta-1) e matéria seca das raízes permanentes (MSR) (g planta-1).  

Todos os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de 
comparação de médias de Tukey, em nível de significância de 5% de probabilidade através 
do software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).  

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise de variância indicou efeito significativo do tamanho dos toletes para as 

massas secas de raízes permanentes, dos primórdios radiculares e dos perfilhos, sendo os 
maiores valores obtidos para todas as variáveis resposta provenientes da utilização de 
toletes de 15 cm, com incrementos de 1,6; 0,6 e 2,8 g planta-1, respectivamente (Tabela 1). 
Não foram verificados efeitos significativos dos bioestimulantes para as três variáveis 
resposta, tampouco houveram interações significativas entre os fatores (Tabela 1).  
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Tabela 1. Valores médios de massa seca de raízes permanentes (MSR), primórdios radiculares 
(MSPR) e perfilhos (MSP) aos 30 dias após o plantio (DAP) em função do uso de bioestimulantes 
e tamanho de toletes no desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar. Presidente Prudente, Oeste do 
Estado de São Paulo, Brasil 2009 

Tratamentos 
Matéria seca (g planta-1)¹ 

MSR MSPR MSP 

Toletes  

15cm 2,20 a 1,40 a 5,60 a 

5cm 0,60 b 0,80 b 2,80 b 

D.M.S.² 0,70 0,60 1,15 

Bioestimulantes    

Rhal Cana Planta 1,23 a 1,50 a 4,20 a 

Stimulate 1,32 a 1,05 a 4,50 a 

Strong Root 1,74 a 0,91 a 4,20 a 

Testemunha 1,28 a 0,90 a 3,90 a 

D.M.S.² - - - 

C.V.³ 6,4 7,5 3,7 
¹Médias seguidas por letras distintas nas colunas diferem entre si em nível de 5% de probabilidade (p ≤ 0,05) 
pelo teste Tukey. 
²Diferença mínima significativa 
³Coeficiente de variação 

 
De modo geral, os bioestimulantes são conhecidos por apresentam como 

características principais o suprimento de nutrientes e ações na prevenção e controle de 
estresses (BOTELHO; PEREZ, 2001; DOURADO NETO et al., 2004). Assim, a ausência 
de resultados a partir da utilização dos bioestimulantes pode ser justificada pelas boas 
condições do ambiente de cultivo no presente estudo, tendo em vista que nenhum tipo de 
estresse foi proporcionado à cultura, além da adubação realizada de forma adequada e 
semelhante para todos os tratamentos, reduzindo o efeito de possíveis benefícios que 
seriam proporcionados pelos bioestimulantes no desenvolvimento inicial dos perfilhos. Tais 
resultados corroboram com os apresentados por Civiero et al., (2016) que não obtiveram 
respostas significativas sobre o desenvolvimento inicial da variedade RB867515, mesma 
utilizada neste trabalho, ao avaliarem o uso combinado do bioesimulante Rhal® e 
biofertilizante à base de ácido L-glutâmico. 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Nas condições do presente estudo, melhor desenvolvimento inicial em perfilhos de 

cana-de-açúcar (RB867515) foram obtidos a partir da utilização de toletes de 15 cm de 
comprimento. Por sua vez, o uso dos bioestimulantes avaliados, independentemente do 
tamanho do tolete, não interfere no desenvolvimento inicial do sistema radicular e de parte 
aérea na cultura da cana-de-açúcar. 
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