capa_IA_239.pmd

1

17/8/2007, 11:44

capa_IA_239.pmd

2

17/8/2007, 16:59

Informe Agropecuário
Uma publicação da EPAMIG
v.28 n.239 jul./ago. 2007
Belo Horizonte-MG

Sumário
Editorial ............................................................................................................................. 3
Entrevista .......................................................................................................................... 4
Setor sucroalcooleiro em Minas Gerais
Mário Ferreira Campos Filho e Mônica Santos .................................................................... 7
Zoneamento agropedoclimático da cana-de-açúcar sucroalcooleira
para o estado de Minas Gerais
Marley Lamounier Machado, Rubens José Amaral de Brito, Maria Lélia
Rodriguez Simão, Abilio José Antunes e Ivair Gomes ......................................................... 12

Apresentação
O agronegócio da cana-de-açúcar destaca-se
como uma importante atividade socioeconômica,
capaz de promover e viabilizar o desenvolvimento
de diversas regiões de nosso País. Sendo o maior
produtor de cana-de-açúcar e maior exportador de
açúcar e álcool, em nível mundial, o Brasil é detentor de tecnologia avançada nesta área e apresenta
características climáticas e de solo ideais para seu

Variedades melhoradas de cana-de-açúcar para Minas Gerais
Márcio Henrique Pereira Barbosa, Luís Cláudio Inácio da Silveira, Geraldo Antônio
Resende Macêdo e José Mauro Valente Paes ..................................................................... 20
Produção de mudas de cana-de-açúcar
Luís Cláudio Inácio da Silveira, José Mauro Valente Paes, Márcio Henrique Pereira
Barbosa e Geraldo Antônio Resende Macêdo .................................................................... 25
Nutrição mineral e adubação da cana-de-açúcar
Mauro Wagner de Oliveira, Francisco Morel Freire, Geraldo Antônio Resende Macêdo
e José Joaquim Ferreira ...................................................................................................... 30

cultivo.
Em Minas Gerais, a produção está em processo de reestruturação e expansão, sendo que, nos
últimos anos, apresentou um crescimento acima da
média nacional e conquistou a auto-suficiência na
produção de açúcar e álcool. Igualmente importantes são o agronegócio da cachaça, a produção de
rapadura, de açúcar mascavo e de melado e a utili-

Implantação e condução de canaviais
Luiz Antônio de Bastos Andrade e Polyana Placedino Andrade .......................................... 44
Irrigação da cana-de-açúcar
Édio Luiz da Costa, Geraldo Antônio Resende Macêdo, Fúlvio Rodriguez Simão
e Rodrigo Silva Diniz ......................................................................................................... 56
Colheita da cana-de-açúcar
Gilson Gonçalves Xavier .................................................................................................... 64

zação da cana no trato de animais.
Procurando mostrar todo esse potencial, são
abordados nesta edição do Informe Agropecuário
temas da mais alta relevância, como: situação do
setor sulcroalcooleiro, zoneamento da cultura para
Minas Gerais, variedades melhoradas, produção de
mudas, implantação e condução do canavial, adu-

Industrialização da cana-de-açúcar
Mário Barreto Júnior .......................................................................................................... 70
Processamento artesanal da cana-de-açúcar
Maria da Graça Lima Bragança ......................................................................................... 78
Produção de cachaça de alambique
Waldyr Pascoal Filho ........................................................................................................... 82

bação, irrigação e colheita, processamento industrial, artesanal e resíduos industriais e utilização da
cana na alimentação animal. Com esta ampla abordagem sobre o tema, espera-se contribuir de ma-

Resíduos da agroindústria canavieira no estado de Minas Gerais:
usos e conservação ambiental
Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida, Guilherme de Faria Barreto
e Carlos Mauro Novais Gonçalves .................................................................................... 96

neira significativa para maior sustentabilidade e
competitividade do setor.
Geraldo Antônio Resende Macêdo

Utilização da cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes
Edilane Aparecida da Silva, José Joaquim Ferreira, José Reinaldo Mendes Ruas,
José Mauro Valente Paes e Geraldo Antônio Resende Macêdo ......................................... 102

ISSN 0100-3364

Informe Agropecuário

1 - sumário.p65

1

Belo Horizonte

v. 28

n. 239

p. 1-120

16/08/2007, 16:02

jul./ago.

2007

© 1977

Informe Agropecuário é uma publicação da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
EPAMIG

EPAMIG

ISSN 0100-3364
INPI: 006505007
CONSELHO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIA E PUBLICAÇÕES
Baldonedo Arthur Napoleão
Luiz Carlos Gomes Guerra
Enilson Abrahão
Álvaro Sevarolli Capute
Maria Lélia Rodriguez Simão
Artur Fernandes Gonçalves Filho
Juliana Carvalho Simões
Cristina Barbosa Assis
Vânia Lacerda
COMITÊ EDITORIAL DA REVISTA INFORME AGROPECUÁRIO

Cristina Barbosa Assis

É proibida a reprodução total ou parcial, por quaisquer meios, sem
autorização escrita do editor. Todos os direitos são reservados à
EPAMIG.

Os artigos assinados por pesquisadores não pertencentes ao quadro
da EPAMIG são de inteira responsabilidade de seus autores.
Os nomes comerciais apresentados nesta revista são citados apenas
para conveniência do leitor, não havendo preferências, por parte da
EPAMIG, por este ou aquele produto comercial. A citação de termos
técnicos seguiu a nomenclatura proposta pelos autores de cada artigo.

Departamento de Transferência e Difusão de Tecnologia

Vânia Lacerda

O prazo para divulgação de errata expira seis meses após a data de

Divisão de Publicações

publicação da edição.

Maria Lélia Rodriguez Simão
Departamento de Pesquisa

José Carlos Fialho de Resende
Programa Agroenergia

Antônio Álvaro Corsetti Purcino

Assinatura anual: 6 exemplares
Aquisição de exemplares

Embrapa

Setor Comercial de Publicação

Trazilbo José de Paula Júnior

Av. José Cândido da Silveira, 1.647 - Cidade Nova

Editor-técnico

Caixa Postal, 515 - CEP 31170-000 Belo Horizonte - MG
Telefax: (31) 3489-5002
E-mail: publicacao@epamig.br - Site: www.epamig.br

PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES

CNPJ (MF) 17.138.140/0001-23 - Insc. Est.: 062.150146.0047

EDITOR-EXECUTIVO

Vânia Lacerda
COORDENAÇÃO TÉCNICA

Geraldo Antônio Resende Macêdo
REVISÃO LINGÜÍSTICA E GRÁFICA

Marlene A. Ribeiro Gomide e Rosely A. R. Battista Pereira
NORMALIZAÇÃO

Informe Agropecuário. - v.3, n.25 - (jan. 1977) Horizonte: EPAMIG, 1977 .
v.: il.

. - Belo

Cont. de Informe Agropecuário: conjuntura e estatística. - v.1, n.1 - (abr.1975).
ISSN 0100-3364

Fátima Rocha Gomes e Maria Lúcia de Melo Silveira
PRODUÇÃO E ARTE
Diagramação/formatação: Rosangela Maria Mota Ennes,

1. Agropecuária - Periódico. 2. Agropecuária - Aspecto
Econômico. I. EPAMIG.

Maria Alice Vieira, Fabriciano Chaves Amaral e Letícia Martinez

CDD 630.5

Capa: Letícia Martinez

Foto da capa: Ivana De Battisti
O Informe Agropecuário é indexado na
AGROBASE, CAB INTERNATIONAL e AGRIS

Impressão: Lastro Editora
PUBLICIDADE

Décio Corrêa
Av. José Cândido da Silveira, 1.647 - Cidade Nova
Caixa Postal, 515 - CEP 31170-000 Belo Horizonte-MG
Telefone: (31) 3489-5076
deciocorrea@epamig.br

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária
EPAMIG, UFLA, UFMG, UFV

2 - folha de expediente.p65

2

16/08/2007, 16:08

Governo do Estado de Minas Gerais

Aécio Neves
Governador
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Gilman Viana Rodrigues
Secretário

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Conselho de Administração
Gilman Viana Rodrigues
Baldonedo Arthur Napoleão
Silvio Crestana
Maria Lélia Rodriguez Simão
Osmar Aleixo Rodrigues Filho
Décio Bruxel
Sandra Gesteira Coelho
Adauto Ferreira Barcelos
Willian Brandt
Joanito Campos Júnior
Helton Mattana Saturnino
Conselho Fiscal
Carmo Robilota Zeitune
Heli de Oliveira Penido
José Clementino dos Santos
Evandro de Oliveira Neiva
Márcia Dias da Cruz
Celso Costa Moreira
Presidência
Baldonedo Arthur Napoleão
Diretoria de Operações Técnicas
Enilson Abrahão
Diretoria de Administração e Finanças
Luiz Carlos Gomes Guerra
Gabinete da Presidência
Álvaro Sevarolli Capute
Assessoria de Comunicação
Mariana Vilela Penaforte de Assis
Assessoria de Desenvolvimento Organizacional
Ronara Dias Adorno
Assessoria de Informática
Renato Damasceno Netto
Assessoria Jurídica
Nuno Miguel Branco de Sá Viana Rebelo
Assessoria de Planejamento e Coordenação
José Roberto Enoque
Assessoria de Relações Institucionais
Júlia Salles Tavares Mendes
Assessoria de Unidades do Interior
Carlos Alberto Naves Carneiro
Auditoria Interna
Carlos Roberto Ditadi
Departamento de Transferência e Difusão de Tecnologia
Cristina Barbosa Assis
Departamento de Pesquisa
Maria Lélia Rodriguez Simão
Departamento de Negócios Tecnológicos
Artur Fernandes Gonçalves Filho
Departamento de Prospecção de Demandas
Juliana Carvalho Simões
Departamento de Recursos Humanos
Flávio Luiz Magela Peixoto
Departamento de Patrimônio e Administração Geral
Mary Aparecida Dias
Departamento de Obras e Transportes
Luiz Fernando Drummond Alves
Departamento de Contabilidade e Finanças
Celina Maria dos Santos
Instituto de Laticínios Cândido Tostes
Gérson Occhi
Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo
Marcílio Valadares
Centro Tecnológico do Sul de Minas
Edson Marques da Silva
Centro Tecnológico do Norte de Minas
Marco Antonio Viana Leite
Centro Tecnológico da Zona da Mata
Plínio César Soares
Centro Tecnológico do Centro-Oeste
Cláudio Egon Facion
Centro Tecnológico do Triângulo e Alto Paranaíba
Roberto Kazuhiko Zito

Futuro promissor
para a cana-de-açúcar
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e
açúcar e exportador de açúcar e álcool. A área cultivada com
cana no País é de, aproximadamente, 6,5 milhões de hectares.
A produção com tecnologia avançada e as características climáticas e de solo ideais para o plantio dessa cultura fazem com que o
custo brasileiro de produção seja o menor (cerca de 50%) em
relação a seus concorrentes. Na produção mundial de álcool o
Brasil perde apenas para os Estados Unidos.
O álcool produzido no Brasil obteve uma grande valorização
nos últimos anos, por ser uma alternativa de energia renovável,
limpa e não poluente. Vários países já mostraram interesse em
promover a mistura de álcool na gasolina, como é feito atualmente
no Brasil. Japão e Estados Unidos, dois dos maiores consumidores
mundiais de petróleo e de seus derivados, já aprovaram a mistura
de álcool na gasolina. A tendência é de que outros países também
sigam nesta direção e o Brasil é o único em condições de atender
a uma demanda desta ordem.
Minas Gerais possui 29 usinas de açúcar e de álcool em
produção. Ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, atrás de
São Paulo e Paraná, com uma previsão de produção para a safra
de 2007/2008 de 38 milhões de toneladas. Essa produção
concentra-se, principalmente, na região do Triângulo Mineiro, que
responde por 70% da colheita de cana-de-açúcar, seguida do Sul
de Minas e região Oeste do Estado.
Desde o início da década de 70, a produtividade de cana e
de açúcar, em Minas Gerais, tem aumentado. Esses ganhos são
decorrentes do emprego de tecnologia, tanto na área agrícola,
como na industrial. Nesse cenário, as variedades ocupam reconhecidamente posição de destaque, sendo a pesquisa fundamental
para a continuidade desse processo.
Esta edição do Informe Agropecuário tem o objetivo de
contribuir para esse crescimento, levando a produtores, empresários
e segmentos afins tecnologias e informações sobre a cultura da
cana e o seu melhor aproveitamento.
Baldonedo Arthur Napoleão
Presidente da EPAMIG
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Cana-de-açúcar:
agroenergia com sustentabilidade
Luiz Custódio Cotta Martins é engenheiro agrônomo, formado pela
Faculdade de Agronomia de Botucatu, hoje Unesp Botucatu, em São Paulo.
Originário de uma família de produtores de açúcar e álcool, seus bisavós
foram os fundadores, em 1883, da primeira usina de açúcar em Minas Gerais,
Ana Florência, em Ponte Nova. Já no ano de 1925, seu avô fundou a Usina
Jatiboca, em Urucânia, também na Zona da Mata, até hoje em funcionamento.
Trabalhou nas usinas da família e, atualmente, participa do Conselho
de Administração da Usina Jatiboca. Foi diretor da Associação de Usineiros
de Minas Gerais e membro do Conselho Deliberativo do Instituto do Açúcar
e do Álcool (IAA).
Com a responsabilidade de divulgar o açúcar e a nova tecnologia
brasileira, o álcool combustível, foi Secretário-Executivo do Grupo de Países
Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar (Geplacea), composto
por 23 países, de 1994 a 1996.
Atualmente, Luiz Cotta Martins é vice-presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), secretário-executivo da
Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool e presidente do Sindicato da
Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais (Siamig/Sindaçúcar-MG).
IA - Quais são as perspectivas da cultura da

permitindo uma mudança na matriz energé-

Luiz Cotta Martins - Os novos investi-

cana-de-açúcar para produção de com-

tica, com o incentivo do consumo no mer-

mentos têm buscado áreas mais planas, que

bustíveis e alimentos no Brasil?

cado internacional. Além do Brasil, o álcool é

possibilitam a mecanização da lavoura. Por isso,

Luiz Cotta Martins - As perspectivas são

utilizado como aditivo na gasolina nos Esta-

a região mais procurada em Minas Gerais, para a

muito boas a médio e a longo prazos. Sem dú-

dos Unidos e na Colômbia. O Japão já aprovou

expansão do setor, tem sido o Triângulo Minei-

vida nenhuma, os veículos flex, que usam

uma legislação para uso da mistura e a China

ro, com clima propício à cultura, terra plana e

álcool combustível ou gasolina, lançados há

está realizando testes em algumas províncias.

boa pluviometria. Vale ressaltar que o Siamig/

cerca de três anos, e a possibilidade de aumen-

Na União Européia, há uma forte tendência do

Sindaçúcar-MG conta com 35 associados, 25

to nas exportações do produto deram um novo

maior consumo de biodiesel, em substituição

em produção, espalhados praticamente por

fôlego para o setor. Isto acarretou uma onda

ao diesel.

todo o Estado, como Zona da Mata, Sul de Mi-

de investimentos, a qual ocasionou uma maior

Já o açúcar tem tido um crescimento estável

nas, Triângulo e Alto Paranaíba, Região Cen-

oferta de álcool combustível nesta safra, já

no consumo em torno de 2% ao ano. Contudo,

tral, Oeste, Noroeste e Vale do Mucuri. Além da

que as compras pelo mercado externo ainda

existe uma grande expectativa de elevação neste

implantação de novas usinas, as já instaladas

são reduzidas e muitos Estados contam com

índice, com o aumento da demanda em países

também se encontram num processo de expan-

alíquotas altas de ICMS, inviabilizando a uti-

como a China e a Índia. No primeiro, o consu-

são. O setor tem crescido muito nos últimos

lização do álcool combustível perante a gaso-

mo de açúcar, hoje, está em 9 kg/per capita/ano

cinco anos, passando de 15,5 milhões de tone-

lina.

e algumas cidades mais desenvolvidas já

ladas de cana-de-açúcar, em 2002/2003, para a

Acreditamos, porém, que a reforma tri-

consomem 25 kg, porém, cada quilo a mais

previsão atual de 38 milhões de toneladas, alta

butária dará preferência ao consumo de com-

consumido na China demandará um volume

em torno de 153%.

bustíveis renováveis aos fósseis, com a redu-

de 1,350 milhão de toneladas. Enquanto no

ção e implantação de uma única alíquota para

Brasil o consumo está em 53 kg/per capita/ano

o álcool combustível, a fim de que possamos

e, nos Estados Unidos, 76 kg/ano.

IA - A colheita mecanizada será a solução para
a questão da queima da cana nas diferentes regiões do País e, em especial, em Minas

ampliar ainda mais as vendas desse produto
no mercado interno. Já no mercado externo, o

IA - Quais são as regiões mineiras mais

álcool necessita se tornar uma commodity,

atrativas para expansão da cana-de-

ampliando a produção em vários países e

açúcar?

Gerais?
Luiz Cotta Martins - A colheita mecanizada
é uma exigência de lei federal, porém, precisa
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ser implementada de forma criteriosa, para que

empreendimentos desse tipo fecharam as portas

Luiz Cotta Martins - O governo mineiro

os problemas sociais não sejam exacerbados.

em Minas Gerais. É fundamental nesse sentido

está atento a esse assunto e foi sugerido que

Sem a queima da cana, o trabalhador não tem

que a localização seja próxima às regiões de

em cada município não se tenha mais de 30%

como realizar seu trabalho, pois fica exposto a

fronteira, onde terão mais condições de compe-

de determinada cultura, evitando a mono-

animais peçonhentos e queda na produtividade.

titividade, distante dos locais das grandes

cultura e possibilitando a convivência com

Uma colhedora de cana substitui cerca de 70 a

unidades.

várias atividades agrícolas. Esclarecemos que o

80 trabalhadores. Beneficia, portanto, o meio

Brasil não enfrenta problemas para a produção

ambiente, mas traz um grave problema social

IA - Que avaliação o senhor faz dos possíveis

de alimentos e a cana não concorre com outros

de desemprego em algumas regiões. Para de-

impactos do avanço de canaviais em áreas

produtos. O problema maior, principalmente,

batermos esse assunto foi criada uma Comis-

tradicionalmente produtoras de alimentos?

nos países em desenvolvimento e menos desen-

Luiz Cotta Martins - Precisamos desmis-

volvidos, é a dificuldade de acesso aos alimen-

tificar essa questão. Hoje, no Brasil, o cresci-

tos. Quanto à preservação ambiental, destaca-

mento dos canaviais tem sido sobre áreas de

mos que a cultura da cana-de-açúcar é a que

pastagem, geralmente degradadas e que, inclu-

hoje mais emprega o conceito de sustenta-

sive, estão sendo recuperadas com a cultura de

bilidade. Ela tem-se expandido em solos mais

cana. A controvérsia maior surgida em relação

pobres, contribuindo para sua recuperação com

a esse assunto refere-se à produção de álcool

a adição de matéria orgânica e fertilização; as

nos Estados Unidos, que é por meio do milho,

perdas por erosão são menores; a utilização de

o que não ocorre em nosso País. De acordo com

defensivos é inferior, com destaque para o uso

especialistas, hoje o Brasil tem cerca de 7 mi-

de controle biológico de pragas; as doenças são

sentante da Superintendência Regional de Meio

lhões de hectares ocupados com cana-de-açúcar,

combatidas com seleção de variedades resis-

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do

50% para etanol e 50% para açúcar. A cana para

tentes e ocorre menor utilização de fertilizantes,

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O objetivo

etanol ocupa ínfimo 0,5% da área total e menos

além da reciclagem de nutrientes com o uso de

dessa Comissão é desenvolver critérios para a

de 1% da área agricultável do País, sete vezes

resíduos orgânicos como vinhaça (fertirriga-

eliminação da queima de cana no Estado, a fim

menos que a soja e 65 vezes menos que as

ção) e torta de filtro (adubo) e menor uso de

de que os impactos da mecanização sejam mi-

pastagens. O Brasil ainda dispõe de uma área

defensivos agrícolas.

nimizados. O Siamig/Sindaçúcar-MG já está

agricultável enorme e já é uma potência na

discutindo, também, com o Serviço Nacional de

produção e exportação de alimentos, com des-

IA - O estado de São Paulo está na ponta no

Aprendizagem Industrial (Senai) e a Secretaria

taque para a soja, carnes e café. Podemos nos

setor canavieiro, com uma estrutura insta-

de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese),

tornar, também, grandes exportadores de agro-

lada para o seu desenvolvimento tecnoló-

um programa de desenvolvimento e qualificação

energia, pois, hoje, já somos o segundo maior

gico. Para que Minas Gerais possa avançar

de mão-de-obra, para atendimento à expansão

produtor de álcool do mundo, com previsão de

de forma sustentada é importante a criação

do setor, já prevendo mudanças que ocorrerão

20 bilhões de litros nesta safra.

de um centro de excelência em cana?

são em Minas Gerais, que conta com a participação do Siamig/Sindaçúcar-MG, da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais (Fetaemg), do Ministério Público,
da Universidade Federal de Lavras (Ufla), da
Associação de Fornecedores de Cana-de-açúcar,
do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e de um repre-

Luiz Cotta Martins - As usinas mineiras

com a mecanização da lavoura, a fim de requalificar o trabalhador.
IA - De que forma poderá ser feita a inclusão
do pequeno e médio produtor no agronegócio da cana voltada para a indústria?
A microdestilaria é uma possibilidade?

IA - A irrigação pode incrementar a produ-

estão também na vanguarda do setor sucro-

tividade da cana de forma econômica e com

alcooleiro, com instalações modernas e uma

isto reduzir o avanço acelerado de plantios

gestão administrativa de ponta e emprego das

em novas áreas?

tecnologias mais avançadas do setor. Pratica-

Luiz Cotta Martins - A irrigação poderá

mente, todas as unidades são associadas ao

ser usada em regiões como Jaíba, no Norte de

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e tam-

Luiz Cotta Martins - Atualmente, os pe-

Minas, que permite esse tipo de técnica. Sem

bém utilizam tecnologias de ponta desenvolvi-

quenos e médios produtores podem-se tornar

dúvida, ela aumenta a produtividade, porém, é

das pela Universidade Federal de Viçosa (UFV),

fornecedores de cana para o setor, com um

necessário fazer um balanço sobre sua econo-

com variedades adaptadas às muitas regiões do

ganho bastante significativo em relação às

micidade, já que muitas regiões não possibi-

Estado. O governador Aécio Neves anunciou o

outras atividades agrícolas. Com relação às

litam sua utilização.

lançamento, em Minas Gerais, de um Centro
de Referência para o setor, que não seria somente

microdestilarias é importante verificar profundamente a viabilidade do negócio, já que em

IA - Será possível estabelecer um ponto de

referência para o Estado, mas para todo o País,

momentos de crise a sobrevivência desses

equilíbrio na cultura da cana entre pro-

com o desenvolvimento de novas tecnologias

empreendimentos fica em risco. Lembramos

dução de bioenergia, produção de ali-

na área de celulose e alcoolquímica, que possam

que, à época da desregulamentação do setor, 23

mentos e preservação ambiental?

acompanhar a competitividade mundial.
Por Vânia Lacerda
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Desafios científicos e tecnológicos da cana-de-açúcar
em Minas Gerais
Alberto Duque Portugal
O estado de Minas Gerais vive um momento favorável no
contexto da economia nacional. Sucessivos recordes de investimento
apontam para a perspectiva de sermos o Estado brasileiro que
mais crescerá nesta década. Segundo projeções do Governo, serão
injetados na economia mineira cerca de R$ 97 bilhões, no período
de 2003 a 2010.
A maior parte desses recursos será de investimentos privados,
que irão possibilitar a criação de 219 mil postos de trabalho e
garantir mais desenvolvimento e qualidade de vida para toda a
população mineira. Esses dados demonstram que o Estado, com
gestão eficiente e transparente, vem conquistando a confiança do
investidor.
O grande interesse despertado pelos biocombustíveis, em
particular o álcool etílico, diante da perspectiva de redução da
oferta de combustíveis fósseis e do cenário dramático das mudanças climáticas, não somente se reflete num aumento vertiginoso
dos investimentos voltados para o setor em áreas tradicionais,
como aponta para a expansão de novas fronteiras agrícolas.
Minas Gerais encontra-se no centro desse processo de expansão. Recentemente, em Uberlândia, o Governo do Estado assinou
comunicados conjuntos com empresas do setor, prevendo investimentos superiores a R$ 2,12 bilhões, no Triângulo Mineiro.
Os projetos em foco enquadram-se na proposta do Governo de consolidar Minas Gerais como o segundo pólo sucroalcooleiro do País, num prazo máximo de três anos. Para tanto, o
Estado terá que equacionar a questão tributária e solucionar os
gargalos de logística, de modo a potencializar a competitividade
no setor.
Essa esperada expansão do segmento coloca em primeiro
plano os desafios científicos e tecnológicos. Instituições de PD&I
sediadas em Minas Gerais já têm uma sólida contribuição no
desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar de valor
comercial, tendo em vista a adaptabilidade e a estabilidade da
produção em diferentes condições edafoclimáticas, bem como no
desenvolvimento de um amplo leque de tecnologias em apoio ao
sistema produtivo.
Os novos desafios do setor incluem a dinamização de um
novo planejamento estratégico de PD&I, que envolve estudos aprofundados sobre manejo do solo, fertilidade, adubação, controle
de pragas e doenças e necessidades de irrigação e colheita, dentre
outros.

Da mesma forma, o processamento industrial apresenta
diversas demandas nas áreas da engenharia de produção, tecnologia industrial, máquinas, motores, tratamento de resíduos e
capacitação de recursos humanos. Por outro lado, o processamento
artesanal tem que ser competitivo, para sobreviver num mercado
cada vez mais exigente.
Em todos os elos da cadeia produtiva, é imperioso considerar o fortalecimento da rede metrológica e dos processos de
certificação, indispensáveis à garantia da qualidade, assim como
implementar sistemas produtivos ambientalmente adequados,
dentro de um processo de gestão sustentável dos recursos naturais.
O governador Aécio Neves, sensível a essas demandas, vem
orientando o seu governo no sentido de fortalecer um ambiente
favorável às inovações e aos investimentos em novos negócios.
Nessa direção, foi realizado o Zoneamento Agropedoclimático
da cana-de-açúcar sucroalcooleira para o Estado, envolvendo
várias instituições parceiras. O documento atenta para a questão
ambiental, bem como para os aspectos socioeconômicos, como
a geração de emprego e renda e a inclusão social.
Dentro da mesma orientação, os biocombustíveis foram
incluídos como prioridade no Projeto Estruturador Arranjos Produtivos Locais, coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, onde se prevêem diversas ações de
PD&I, em apoio à produção de biodiesel e de álcool.
Ainda no âmbito do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, foi lançado um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (Fapemig), com o objetivo de apoiar
o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para a produção de biocombustíveis, visando a estruturação de um pólo de
excelência setorial. Diversas linhas temáticas estão contempladas
nesse edital, como sistemas e custos de produção de oleaginosas,
zoneamento agroecológico de culturas específicas, pesquisa de
novas cultivares, produção de sementes, aproveitamento de coprodutos, capacitação de recursos humanos e produção de
material técnico.
Também estão sendo finalizados os estudos para a criação
de um Centro de Bioenergia, numa parceria entre o Governo do
Estado, instituições de PD&I, setor privado e financiamento
internacional. Caberá ao Centro viabilizar soluções tecnológicas,
acelerar o processo de inovação e apoiar investimentos e novos
negócios na geração de energia a partir da biomassa.

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, desde o início de 2007. Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (1968) e doutor em Sistemas Agrícolas pela Universidade de Reading, Inglaterra (1982). Foi pesquisador da Epamig; Diretor-executivo da
Embrapa; Secretário-executivo e Ministro interino da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; Diretor da Agência de Inovação da Unicamp; Secretárioadjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais e Diretor-executivo do Conselho Nacional do Café, em Brasília.
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Setor sucroalcooleiro em Minas Gerais
Mário Ferreira Campos Filho 1
Mônica Santos 2

Resumo - Desde o fim do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), no final da década
de 80, o setor sucroalcooleiro nacional passa por uma reestruturação sem precedentes
em sua história. O lançamento dos carros bicombustíveis ou flex, aliado ao grande
interesse de outros países pelo álcool combustível, tem provocado uma onda de investimentos nos tradicionais centros produtores, bem como aberto novas fronteiras
agrícolas. Minas Gerais está no centro dessa expansão e demonstra um fôlego surpreendente de aumento da produção de cana-de-açúcar, alcançando sua auto-suficiência na
fabricação de açúcar e álcool e gerando excedentes para venda em outros mercados e
para exportação, com geração de empregos e renda no campo. Porém, o Estado carece
de instrumentos de maior competitividade, principalmente, equalização tributária com
outros Estados e logística para escoamento dos produtos, fatores fundamentais de
sustentação da expansão em curso e anunciada.
Palavras-chave: Cana-de-açúcar. Açúcar. Álcool. Mercado. Investimento.

INTRODUÇÃO
Com a derrocada do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), no final da década de 80 e início dos anos 90, o setor
sucroalcooleiro nacional presenciou um
dos períodos mais críticos de sua história.
Em Minas Gerais, cerca de 50% das unidades produtoras, grande parte delas, criada
após o advento do Programa, encerraram
suas atividades. Para se ter idéia, em 1986,
havia 42 unidades produtoras no território
mineiro espalhadas pelas diversas regiões,
das quais 38 produziam álcool e 15 produziam açúcar. Já na safra 1994/1995, o Estado
contava apenas com 27 unidades: sendo
23 produtoras de álcool e 12 produtoras de
açúcar.
Depois de viver um longo período de
estagnação e superada a fase crítica da desregulamentação, caracterizada pela ade-

quação do setor à economia de mercado, a
indústria sucroalcooleira começou a experimentar, especialmente, no final da década de 90, um período de expansão. Este
caracteriza-se não apenas pelo crescimento do parque industrial, mas pelas modernizações administrativa e operacional, resultando no aumento dos níveis de produtividade, qualidade e produção acima
da média nacional. No caso do álcool, por
exemplo, à época do Proálcool, a produção chegava a 2 mil litros por hectare, hoje,
o volume está em 7 mil litros/ha.
Atualmente, Minas Gerais possui 29
usinas de açúcar e álcool em produção
e ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, atrás de São Paulo e Paraná, com
uma previsão de produção para a safra
de 2007/2008 de 38 milhões de toneladas,
31% acima dos 29 milhões de toneladas da

safra 2006/2007, numa área de 480 mil
hectares. O setor gera hoje 120 mil empregos diretos e indiretos em Minas Gerais.
A produção concentra-se, principalmente, na região do Triângulo Mineiro, que
responde por 70% da colheita de cana-deaçúcar, seguida do Sul de Minas (11%)
e, em terceiro lugar, da região Oeste (5%)
(Fig. 1).
Nos últimos cinco anos, o setor mineiro
apresentou um crescimento acima da média
nacional, conquistando a auto-suficiência
na produção de açúcar e álcool. A produção de cana-de-açúcar em Minas Gerais
apresentou um crescimento de 19,43% ao
ano, a de açúcar, de 17,03%, e a de álcool,
de 21,74%. Já no Centro-Sul, principal
região produtora do País, o índice de crescimento foi de 9,28% a.a. para a cana,
8,72% para o açúcar e 9,7% para o álcool.

1

Economista, Assessor Econômico Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais (Siamig/Sindaçúcar-MG), Av. Contorno, 4480/
1308 – Funcionários, CEP 30110-028 Belo Horizonte-MG. Correio eletrônico: mariocampos@siamig.com.br
2

Jornalista, Assessora de Comunicação Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais (Siamig/Sindaçúcar-MG), Av. Contorno,
4480/1308 – Funcionários, CEP 30110-028 Belo Horizonte-MG. Correio eletrônico: monicasantos@siamig.com.br
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Figura 1 - Participação regional da produção de cana-de-açúcar, açúcar e álcool - Minas Gerais
FONTE: Martins (2007).

Em comparação com o Brasil, o estado de
Minas Gerais cresceu mais ainda, já que
para a cana, nacionalmente, a alta foi de
8,5% ao ano, 7,94% para o açúcar e 9,35%
para o álcool (Gráfico 1).
A previsão para 2007 é de uma safra de
crescimento recorde em cana-de-açúcar, até
então, com um acréscimo de 8 milhões de
toneladas, diante dos três milhões de
acréscimos verificados nos últimos cinco
anos. Já a produção de álcool prevista é de
1,7 bilhão de litros, alta de 31% diante de
1,3 bilhão da safra passada, e a produção
de açúcar será de 2,4 milhões de toneladas,
aumento de 26% em comparação com os
1,9 milhão de toneladas da safra passada
(Gráfico 1).

INVESTIMENTO
A retomada de Minas Gerais coincide com a desregulamentação do setor e a
ocupação definitiva do Cerrado mineiro,
em especial a região do Triângulo Mineiro,
pelos grandes grupos nordestinos: João
Lyra, Tércio Wanderley (Coruripe) e Carlos
Lyra, em meados da década de 90, atraídos
pelas condições topográficas, o clima e a
proximidade com São Paulo. A atividade
industrial, até então concentrada na Zona da Mata e Sul do Estado, cedeu lugar a
esse novo pólo industrial, um processo
ainda em curso nos dias de hoje, atraindo,
também, grandes grupos paulistas, que não
encontram mais espaço para expansão no
seu Estado de origem.

Vultosos investimentos têm sido feitos
pelo setor na expansão e na construção de
novas usinas no Estado. Esses empreendimentos, que abrangem não só a área
industrial, mas também imensas extensões
de terra, sustentam as altas taxas de crescimento da produção observadas.
Desde o início de 2003, o setor já realizou investimentos em torno de US$ 1 bilhão, tanto nas áreas de expansão agrícola e industrial das unidades já existentes,
quanto em novas unidades. De 2003 até
a safra 2007/2008 foram inauguradas as
Usinas Vale do Paranaíba (Grupo João
Lyra), Limeira do Oeste (Grupo Coruripe),
Santa Juliana (Grupo Tenório), Usina Planalto (Grupo Carolo), Usina Itapagipe (Gru-
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Gráfico 1 - Evolução da produção sucroalcooleira de Minas Gerais
FONTE: Martins (2007).
(1) Estimativa.

po Moema), Usina Frutal (Moema) e Veredas (Grupo Ferroeste).
A onda de investimentos deverá continuar, diante das boas perspectivas para o
álcool combustível. A previsão é de aporte
de US$ 3 bilhões, até 2012/2013, com previsão da instalação de 26 novas unidades
nesse período. Isso trará um salto na produção mineira de cana para 84 milhões de
toneladas; cerca de 4,2 bilhões de litros de
álcool e 4,6 milhões de toneladas de açúcar, com geração de 60 mil novos empregos
diretos.
MERCADO INTERNO
E EXTERNO
Açúcar e álcool são produtos estratégicos para a economia brasileira. O Brasil é o
maior produtor de cana-de-açúcar e açúcar – perdendo, no álcool, para os EUA – e
exportador de açúcar e álcool do mundo.
A produção com tecnologia avançada e as
características climáticas e de solo ideais
para o plantio da cana fazem com que o
custo brasileiro de produção seja o menor
(cerca de 50%) em relação a seus concorrentes.
Contudo, nossos produtores encontram
muitas barreiras para a exportação dos seus

produtos. O açúcar é uma das commodities
mais protegidas do mundo, seja por meio
de subsídios seja por barreiras alfandegárias.
Essas barreiras, principalmente a imposta pela União Européia, foram alvo de uma
disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC), iniciada em 2003. Junto à
Austrália e à Tailândia, o Brasil questionou o regime de açúcar imposto pela União
Européia. O resultado, favorável ao País,
foi anunciado em agosto de 2004 e poderá representar uma maior abertura para o
açúcar brasileiro no mercado europeu, com
possibilidade de elevação das exportações
de açúcar para o bloco em mais de 2 milhões
de toneladas.
Tentando abrir o mercado mundial e
apresentando uma alternativa de energia
renovável, limpa e não poluente, o álcool
produzido no Brasil obteve uma grande
valorização nos últimos anos. Vários esforços estão sendo feitos para transformar
esse combustível em commodity. Vários
países já mostraram interesse em promover a mistura de álcool à gasolina, como é
feito atualmente no Brasil na proporção
atual de 23%, mas que pode chegar até a
25%.

Japão e Estados Unidos, dois dos maiores consumidores de petróleo e de seus
derivados do planeta, já aprovaram a mistura de álcool na gasolina. Outros países,
entre eles os membros da União Européia e
países da América Latina, estão caminhando para a mesma direção e o Brasil, como
um dos maiores produtores mundiais, é o
único País em condições de atender a uma
demanda dessa magnitude.
Além disso, a instituição do Protocolo
de Kyoto e os problemas de aquecimento global previstos no Relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), divulgado recentemente, gerarão
uma maior busca por produtos e técnicas
que poluam menos em detrimento daquelas
que degradam o meio ambiente. Novamente, o álcool combustível constitui a melhor
opção para atingir este objetivo.
No mercado interno, o álcool vem ganhando importância, principalmente com o
lançamento, a partir de março de 2003, dos
carros flex-fuel. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as vendas
desses carros com motores bicombustíveis
estão acima de 80% do total de veículos
leves produzidos no País. A cada mês, no-
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álcool. Segundo a Consultoria Datagro, em
2006 (DATAGRO, 2007), o País exportou
3,4 bilhões de litros de álcool, alta de 400%,
diante dos 656 milhões de litros exportados
em 2003 (Gráfico 3).
É notável a tendência de recuperação
do mercado interno de álcool hidratado e
as perspectivas de exportação do produto.
Contudo, pode-se observar que essa recuperação está ocorrendo, de maneira mais
acentuada, naqueles Estados brasileiros
que apresentam relação de preço com a
gasolina mais vantajosa para o consumidor e que implantaram alguma medida que
estimulasse o consumo ou que desestimulasse a venda de álcool ilegal dentro do
Estado.
Esse fato pode ser observado pelos números de crescimento apresentados pelos
estados de São Paulo, que reduziu o ICMS
do álcool hidratado combustível de 25%
para 12%, e o estado de Goiás, que passou

a alíquota de 25% para 15%. O consumo de
álcool em 2006, comparado com 2005, cresceu 50% em São Paulo e 58% em Goiás. Em
Minas Gerais, a manutenção da alíquota
em 25% e o impacto nos preços diretos ao
consumidor provocaram uma queda no
consumo de álcool combustível de 7% no
mesmo período.
LOGÍSTICA
A reativação do setor sucroalcooleiro
tem provocado o deslocamento da produção para outras fronteiras agrícolas mais
distantes dos grandes centros consumidores. Em Minas Gerais, com um maior
afluxo no Triângulo Mineiro, em Goiás e
em Mato Grosso criou-se a necessidade
de investimentos em infra-estrutura para
escoamento da produção, tanto para o mercado interno, quanto para o mercado externo, mantendo, assim, a competitividade da
indústria.

Market-share

vos modelos são lançados e novas marcas
estão adequando seus veículos à nova
tecnologia (Gráfico 2).
Os carros flex ou bicombustíveis permitem ao consumidor escolher com qual
combustível ele irá abastecer seu veículo.
Segundo os fabricantes, o carro movido a
álcool consome cerca de 30% mais que o
carro movido a gasolina. Por isso, o preço
do álcool deve estar cerca de 30% menor
que o preço da gasolina na bomba, para
que o consumidor esteja propenso a abastecer o tanque com o álcool.
Esses novos motores propiciam ao
consumidor um poder maior de decisão,
podendo escolher aquele combustível que
irá trazer-lhe algum ganho econômico,
protegendo-o daqueles períodos nos quais
os preços do álcool ou da gasolina estejam
elevados.
O Brasil apresenta, também, um crescimento significativo das exportações de

Market-share

Gráfico 2 - Vendas de veículos com motores a álcool no Brasil
FONTE: Carta da Anfavea (2007).
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Gráfico 3 - Exportação de álcool do Brasil
FONTE: Datagro (2007).

Em Minas Gerais, encontra-se a maior
malha rodoviária federal do País e, por isso,
os maiores problemas. As principais estradas de escoamento da produção como a
BR 262, que liga a principal região produtora do Estado, o Triângulo Mineiro, a
Belo Horizonte, freqüentemente apresenta
trechos em estado lastimável de conservação. Outras estradas, como a MG 427 e
sua continuação a BR 364, além da MG 255
e a BR 153 (que liga São Paulo a Goiás, passando pelo Triângulo), necessitam de maiores cuidados. É preciso, ainda, construir e
reformar as estradas vicinais para transporte da cana-de-açúcar até as usinas e
escoamento da produção. Um dos grupos
alagoanos instalados no Triângulo Mineiro, o Grupo Coruripe, firmou parceria
público-privada com o governo mineiro
para a construção de estradas e já pavimentou mais de 100 km.
Recentemente, a Ministra da Casa Civil,
Dilma Roussef, em visita a Belo Horizonte
no mês de março de 2007, confirmou a
construção de um alcoolduto na região do
Triângulo Mineiro, permitindo que o produto produzido em Minas Gerais chegue
ao porto com maior competitividade. Felizmente, num acordo com a Petrobrás, Goiás
e Minas Gerais terão seu alcoolduto, que
ligará Senador Canedo (GO), passando por
Uberaba (MG) até Paulínia e daí até o Porto
de São Sebastião (SP). Os recursos já estão

previstos no Programa de Aceleração Econômica (PAC), sendo uma obra importante
e estratégica para esses dois pólos de produção sucroalcooleira.
Outra ação importante foi a iniciativa
da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
por meio de sua subsidiária, Ferrovia Centro Atlântica (FCA), e da empresa alemã
Oiltanking, de construir, no Porto de Vitória,
um terminal exclusivo para álcool. A importância desse terminal deve-se à ligação, por
ferrovia, da região do Triângulo Mineiro
ao Porto de Vitória. Esse projeto que já está
sendo implantado viabilizará também a
exportação de álcool da região Oeste, Zona
da Mata e Mucuri de Minas Gerais.

É preciso consolidar a produção mineira, dando-lhe condições de competitividade tributária e logística em relação a
outros Estados, além de outras políticas
públicas de habitação, segurança e saúde
que ancorem o desenvolvimento das cidades onde estão localizadas as unidades
produtoras.
Sem competitividade e principalmente
sem um forte mercado consumidor, será
muito difícil consolidar os investimentos
na expansão e implantação de novas unidades no Estado. É preciso que os governos fiquem atentos a isso e contribuam para o crescimento de um dos setores que
hoje mais geram emprego e renda no País.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Pode-se concluir que a produção sucroalcooleira em Minas Gerais está ainda em
processo de reestruturação e expansão. Somente em área plantada em 2007, o Estado
apresentou uma expansão de 30%, o que
implica em mais cana para moagem e, conseqüentemente, mais açúcar e álcool produzidos. É certo que, sem os investimentos
necessários em infra-estrutura e equalização da tributação, as novas fronteiras agrícolas da cana, dentre elas Minas Gerais,
perderão a chance de ter uma participação
maior nesse grande mercado que se apresenta, principalmente, para o álcool combustível.
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Resumo - O zoneamento agropedoclimático da cana-de-açúcar sucroalcooleira visa
contribuir, principalmente, com a questão ambiental, quanto ao uso de energia renovável e às questões relacionadas com aspectos socioeconômicos, como investimentos
externos e protocolos de intenções para implantação e ampliação de usinas produtoras
de açúcar e álcool. Para este estudo foram definidas seis variáveis principais: altitude,
declividade, temperatura média anual, classe de solos, deficiência hídrica e áreas de
reservas ambientais. Por meio do Sistema de Informações Geográficas (SIG), foi feito o
mapeamento para cada variável, onde foram estratificadas, quando necessárias, as classes
de áreas aptas, inaptas e restritas, segundo os valores de aptidão levantados para a
cultura. O cruzamento espacial, desses mapas apresentou, como resultado, a delimitação de zonas de aptidão agrícola para a cana-de-açúcar sucroalcooleira para o estado de
Minas Gerais.
Palavras-chave: Bioenergia. Clima. Solo. Relevo. Geoprocessamento. SIG. Etanol.

INTRODUÇÃO
Há anos que se encontram em discussão questões relacionadas com as reservas finitas de petróleo, energia renovável
e aquecimento global, uma vez que estes
temas estão inter-relacionados no que diz
respeito à sobrevivência do planeta e, paralelamente, à continuação do desenvolvimento socioeconômico das nações.
O aquecimento global e as mudanças
climáticas no planeta, com ênfase na ação

antrópica, têm sido importantes fontes de
debate internacional. Segundo o relatório
do Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), da Organização das Nações
Unidas (ONU), o gás carbônico é o que mais
contribui para o aquecimento (53%), seguido pelo metano (17%); clorofluorcarboneto (CFCs) (12%) e óxido nitroso (6%),
entre outros, onde os aumentos globais,
na concentração de dióxido de carbono,
devem-se, sobretudo, ao uso de combus-

tíveis fósseis e a mudanças no manejo da
terra, enquanto o aumento de metano e
óxido nitroso deve-se primordialmente, à
agricultura. Nesse sentido, o Protocolo de
Kyoto já havia dado orientações para que
os países promovam, até o ano de 2012, a
redução da emissão de gases causadores
do efeito estufa, antevendo uma situação
ambiental crítica para o planeta.
Quanto ao petróleo, há constantemente
o risco econômico em função da depen-
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dência mundial por esta fonte de energia,
dado o limite das reservas e também as
questões relacionadas com a variação de
mercado, sendo que esta decorre, geralmente, de conflitos mundiais, tais como os
já ocorridos no Oriente Médio. Diante deste
quadro, as nações têm buscado uma alternativa energética para mitigar este problema, sendo, portanto, a cada dia, mais promissor o emprego de biocombustíveis no
processo de substituição do petróleo. Hoje, nos Estados Unidos, há uma grande
demanda por etanol e, na Europa, por biodiesel.
No Brasil, em outubro de 2002, o governo federal lançou o Programa Brasileiro de Biocombustíveis e, em 13 de janeiro
de 2005, entrou em vigor a Lei no 11.097
(BRASIL, 2005), que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira e autoriza o seu uso comercial,
com a adição, após três anos, de 2% deste
produto ao diesel de petróleo e com a previsão de 5%, para 2013. No entanto, desde
1975 o País tem apresentado soluções em
energias renováveis por meio do Programa
Nacional do Álcool (Proálcool), na fabricação de álcool. E, em decorrência de um
processo evolutivo, o Brasil já domina hoje
a tecnologia do etanol.
Neste contexto, o estado de Minas Gerais apresenta-se como um protagonista
no cenário produtor da cana-de-açúcar, segundo dados apresentados pela Agência
Brasileira de Notícias (2006), sendo o terceiro produtor de cana e de álcool, atrás
de São Paulo e Paraná, com taxa média de
crescimento da produção de cana de 8,6%
ao ano, contra 4,81% da média nacional.
A Agência Brasileira de Notícias (2006)
revela ainda que o Estado deverá receber
mais de R$ 211 milhões em investimentos
no setor sucroalcooleiro e os protocolos
de intenções estão sendo assinados para
implantação e ampliação de usinas produtoras de açúcar e álcool. Tais fatos poderão trazer benefícios na área social, já que
investimentos desta natureza e desta ordem
tendem a promover a geração de renda e

de emprego (diretos e indiretos), bem como
a inclusão social.
Sendo o Estado mineiro possuidor de
grande extensão territorial e de uma grande variedade de ambientes agrícolas caracterizados por diferentes geomorfologias,
tipos de solos e climas e ainda tendo em
vista o iminente crescimento do setor
sucroalcooleiro, há a necessidade de bases instrumentais para planejar, controlar,
incentivar e designar o melhor uso das terras, visando os seus interesses nos aspectos social/econômico, resultando, por fim,
em um maior grau de desenvolvimento.
Assim, o estabelecimento de zoneamentos
de âmbito agroambiental torna possível a
determinação do potencial agrícola de uma
região, visto que proporcionará ao agricultor e ao governo não só a escolha das
terras mais aptas, mas também a indicação
dos possíveis locais de ação de efeitos de
eventos atmosféricos adversos. Sugere,
portanto, uma combinação de vários fatores, a fim de proporcionar o uso sustentado
das terras, evitando o desmatamento e a
abertura de novas frentes agrícolas e a ação
de queimadas. De outra forma, pode contribuir para a redução das perdas nas lavouras, regular o abastecimento e manter o equilíbrio dos preços dos produtos, bem como
dar subsídios às agências de fomento para
a melhor aplicação do crédito agrícola junto
ao produtor.
Dadas as condições fisiográficas do
estado de Minas Gerais, o estabelecimento
de zoneamentos de caráter agroambiental torna-se de difícil execução em nível de
escala maior, quando se usam para tal, métodos tradicionais de mapeamento. O emprego de técnicas computacionais específicas
permite uma maior precisão e maximização
no processo. Tais técnicas dizem respeito ao
Sistema de Informações Geográficas (SIG).
Este Sistema é constituído por um conjunto
de ferramentas especializadas em adquirir,
armazenar, recuperar e transformar informações espaciais. O SIG pode ser utilizado
em estudos relativos ao meio ambiente e
recursos naturais, na pesquisa da previsão

de determinados fenômenos ou no apoio
a decisões de planejamento, considerando
a concepção de que os dados armazenados representam um modelo do mundo real
(BURROUGH, 1986). A capacidade de análise e de modelagem espacial, que inclui a
sobreposição de mapas, procedimentos de
reclassificação, análise de proximidade,
entre outras técnicas, constitui uma das mais
importantes características do SIG.
Ao longo de sua história, a Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
(EPAMIG), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa-MG), em parceria
com várias instituições públicas e privadas,
vem desenvolvendo um acervo de dados
e informações sobre várias condições de
clima, solo, cultivares, tecnologias, informações, etc., para subsidiar a atuação do
governo nas decisões de planejamento
agrícola para o desenvolvimento e uso do
território do Estado em bases sustentáveis. Como exemplo prático dessa posição,
a EPAMIG realizou, juntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (SEDE), na pessoa jurídica do
Instituto de Desenvolvimento Integrado
de Minas Gerais (Indi), o zoneamento agropedoclimático da cana-de-açúcar sucroalcooleira, para atender a uma condição
iminente do Estado.
METODOLOGIA
O processo de zoneamento da cana-deaçúcar teve início em levantamentos de
informações referentes às condicionantes
ambientais para o seu cultivo. Assim, foram
definidas seis variáveis a serem usadas: altitude, declividade, temperatura média anual,
classe de solos, deficiência hídrica e áreas
de reservas ambientais. Definidas essas variáveis, foram estabelecidos, por meio de
consultas a literaturas específicas, os limites máximos e mínimos aceitáveis para cada
uma delas. O Quadro 1 demonstra os limites estabelecidos para cada variável, com
exceção da altitude que foi usada para o
cálculo de temperatura e de declividade.
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QUADRO 1 - Parâmetros ambientais para o cultivo da cana-de-açúcar
Tema

Classificação

Temperatura média anual

Deficiência Hídrica
(CAD 100 mm)

Critério
>21oC

Apta

(A)

Restrita

(A)

19oC-21oC
0 -(A)150 mm

Ótima

Solo

Irrigação suplementar

(A)

150 - (B)400 mm

Irrigação imprescindível

(B)

>400 mm

Inapta

(A)

Espodossolo Cárbico; Gleissolo Melânico; Neossolo Litólico; Neossolo
Quartzarênico; Neossolo Flúvico e afloramento rochoso

≤13%

Declividade

Mecanizável

(A)

Vegetação

Restrita

(C)

Unidade de conservação não explorável e de uso sustentável

FONTE: (A) Camargo e Ortolani (1964), (B) Minas Gerais (1980), (C) Instituto Estadual de Florestas (2006).
NOTA: CAD – Capacidade de água disponível.

Com o uso do SIG foram feitos os mapas para cada variável e para todo o limite
do estado de Minas Gerais, onde foram
estratificadas as classes de áreas aptas, inaptas e restritas, segundo os limites levantados para a cultura. Os mapas de cada variável foram cruzados espacialmente, tendo
como resultado a delimitação da aptidão
para a cana-de-açúcar sucroalcooleira.
Solos
Os mapas de solos utilizados foram cedidos pela Fundação Centro Tecnológico
de Minas Gerais (CETEC, 2006), entidade
geradora e que levantou todo o estado de
Minas Gerais em escala 1:500.000. Esses
mapas foram revisados e convertidos para
o formato digital em um trabalho conjunto daquela entidade com o Departamento
de Solos da Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Foram, então, recortados (retirados) do
mapa os solos inaptos para o cultivo da
cana-de-açúcar. Esses solos foram os rasos, sujeitos à inundação e hidromórficos.
Retiraram-se, portanto, as classes Espodossolos Cárbicos (EK), Neossolos Litólicos
(RL), Neossolos Flúvicos (RU) e Gleissolos
Melânicos (GM), respectivamente, e, ainda, as áreas com afloramentos rochosos.
Foram retirados, também, os Neossolos

Quartzarênicos (RQ), visto que há, sob o
ponto de vista econômico-ambiental, a
possibilidade de apresentarem problemas
de lixiviação de herbicidas e de contaminação do lençol freático dadas sua macroporosidade e sua alta mobilidade no perfil
do solo. A lixiviação por meio de solos arenosos é também favorecida pelos baixos
teores de matéria orgânica e de minerais de
argila, fatores que poderiam reter as moléculas por mais tempo no solo. A retirada dessa
classe de solos foi ponderada e considerada pertinente por técnicos da EPAMIG,
bem como justificada quanto à questão
ambiental no trabalho de Matallo et al.
(2003).
Altimetria e declividade
Dados altimétricos foram obtidos pelo
satélite Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM), proveniente do Consórcio National Aeronautics and Space Administration
(Nasa)/National Geospatial-Intelligence
Agency (NGA), que fez o imageamento altimétrico mundial em pixels de 90 m.
A partir do mapa altimétrico foi gerado
também o de declividades. Foram retiradas
as declividades acentuadas ao cultivo da
cana-de-açúcar, estas, maiores que 13%,
visando o estabelecimento de áreas mecanizáveis.

Temperatura
A partir dos dados de altimetria aplicouse o modelo matemático desenvolvido por
Sediyama e Melo Junior (1998), para o cálculo/mapeamento da temperatura média
anual. A partir do mapa gerado classificaramse os intervalos de temperaturas entre 19oC
e 21oC, como restrita, e acima de 21oC, como
apta, conforme orientação do Zoneamento
Agroclimático do Estado de Minas Gerais,
no capítulo “Cultura da cana-de-açúcar”
(MINAS GERAIS, 1980). O modelo matemático é uma equação linear que leva em
consideração as coordenadas geográficas
e altitude para cada ponto desejado. O modelo também estabelece algumas constantes, que são agregadas à equação linear,
dado por:
Yi = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + εi
em que:
Yi = temperaturas médias normais
anuais estimadas;
x1 = altitude do local em metros;
x2 = latitude do local em graus e décimos;
x3 = longitude do local em graus e décimos;
ε i = erro;
a0, a1, a2 e a3 = constantes definidas
para o modelo.
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Deficiência hídrica
Para o mapa de deficiência hídrica foram
considerados dados pontuais calculados
utilizando-se de informações de estações
sediadas no estado de Minas Gerais e de
outras estações próximas ao limite estadual
(bordadura), disponibilizados pela Embrapa
Monitoramento por Satélite (2006), conforme
a seguinte metodologia:
Foram utilizados dados normais de temperatura média mensal e de chuva total
mensal pertencentes às redes de estações
meteorológicas do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), do Instituto
Agronômico do Paraná (IAPAR), do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE/SP) e
da Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz”/Universidade de São Paulo
(ESALQ/USP). Esses dados foram utilizados na elaboração do balanço hídrico
climatológico, empregando-se o método
de Thornthwaite & Mather (1955). Como
capacidade de água disponível (CAD)
utilizou-se o valor de 100 mm e a evapotranspiração potencial foi estimada pelo
método de Thornthwaite (1948). A inicialização do balanço hídrico seguiu o critério
de Mendonça (1958) devido à facilidade
de sua informatização em relação ao método original. Como resultado, é apresentada uma tabela para cada local, contendo
dados mensais de evapotranspiração real,
da deficiência hídrica, do excedente hídrico
e do armazenamento de água no solo, além
dos dados de temperatura e precipitação.

Os dados pontuais das estações com
informações de deficiência hídrica foram
georeferenciados e interpolados pelo SIG,
por meio de técnicas de geoestatísticas, no
caso, interpolação por Kriging ordinária,
método linear.
Foram definidas faixas ideais, faixas de
restrição hídrica moderada e faixas de irrigação obrigatória, dadas respectivamente
por 0-150 mm, 150-400 mm e maiores que
400 mm.

O limite de 150 mm entre as faixas
ideais e restritas para a cana sucroalcooleira
foi estabelecido com base no trabalho de
Camargo e Ortolani (1964) e o limite de 400
mm, entre as faixas de restrição hídrica por
irrigação suplementar e restrição hídrica
por irrigação imprescindível, foi obtido no
Zoneamento Agroclimático de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 1980).
Vegetação
Unidades de Conservação foram fornecidas pelo Instituto Estadual de Florestas
(2006) e apresentadas nas formas de proteção permanente e uso sustentável. O Instituto Estadual de Florestas (2006) descreve
Unidade de Conservação como o termo que
designa as reservas naturais protegidas e
constituem-se em áreas sob regime especial
de administração, destinadas a ordenar o
processo de ocupação em territórios que
apresentem aspectos naturais relevantes
e, por isso, necessários para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas
terrestres.
As categorias de unidades de conservação foram descritas, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), Lei no 9.985, de 18 de Julho de 2000,
em que o Art. 8 menciona o grupo de unidades de conservação tipo “Proteção Integral” (BRASIL, 2000), composto pelas seguintes categorias:
I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.
o

O Art. 14 da Lei n 9.985 de 18/07/2000
menciona o grupo das Unidades de Conservação tipo “Uso Sustentável” (BRASIL,
2000), composto pelas seguintes categorias
de unidade de conservação:
I - Área de Proteção Ambiental;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;

V - Reserva de Fauna;
VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Estas áreas não foram excluídas do mapa, apenas sobrepostas à classificação existente visto que uma Unidade de Conservação, mesmo sendo uma área protegida
por lei, mantém ainda suas características
de aptidão agroclimáticas.
RESULTADOS
A interseção espacial das variáveis: declividade, solos, déficit hídrico anual e temperatura média anual e ainda a sobreposição do mapa de reservas legais ambientais
(Unidades de Conservação) resultaram no
zoneamento preliminar da cana-de-açúcar
para o estado de Minas Gerais (Fig. 1).
As classes determinadas no zoneamento foram:
a) inteiramente apta: áreas sem nenhuma restrição. Regiões com temperatura média anual superior a 21oC, deficiência hídrica menor que 150 mm,
solos aptos e declividade menor ou
igual a 13%;
b) restrição hídrica (necessário irrigação suplementar): áreas com certa
restrição hídrica, necessitando de
irrigação suplementar. Regiões com
temperatura média anual superior a
21oC, deficiência hídrica entre 150 e
400 mm, solos aptos e declividade
menor ou igual a 13%;
c) restrição hídrica (irrigação imprescindível): áreas com restrição hídrica,
necessitando de irrigação. Regiões
com temperatura média anual superior a 21oC, deficiência hídrica maior
que 400 mm, solos aptos e declividade menor ou igual a 13%;
d) restrição térmica moderada: áreas
com temperatura média anual entre
19ºC e 21ºC. Apresentam deficiência hídrica em faixa ideal (entre 0 e
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NOTA: Mapa apresentado em escala diminuta.

Figura 1 - Zoneamento da cana-de-açúcar sucroalcooleira para o estado de Minas Gerais

Cana-de-açúcar
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150 mm), solos aptos e declividade
menor ou igual a 13%;
e) restrição hídrica (irrigação suplementar) / restrição térmica moderada: áreas que apresentam restrição

hídrica com necessidade de irrigação
suplementar e restrição térmica moderada. Deficiência hídrica entre 150
e 400 mm, temperatura média anual
entre 19ºC e 21ºC, solos aptos e declividade menor ou igual a 13%;
f) restrição hídrica (irrigação imprescindível) / restrição térmica moderada: áreas de restrição hídrica com

necessidade de irrigação imprescindível e também com restrição térmica
moderada. Deficiência hídrica maior
que 400 mm, temperatura média
anual entre 19ºC e 21ºC, solos aptos
e declividade menor ou igual a 13%;
g) inapta: áreas que não atendem aos
critérios estabelecidos nos itens
anteriores.
O Quadro 2 demonstra a quantificação
das áreas nas suas diversas classificações
de aptidão. Nota-se que as mais representativas são inaptas e de restrição hídrica
(necessário irrigação suplementar), com
valores de 51,2% e 20,4%, respectivamente. As áreas inaptas justificam-se, basicamente, pela presença de regiões de clima
frio no Sul do Estado, declividade acentuada na região leste e por solos inaptos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia utilizada para o zoneamento da cana-de-açúcar sucroalcooleira
buscou, em um curto espaço de tempo, um
cenário que se aproximasse da realidade
do estado de Minas Gerais. Faz-se, porém,
uma ressalva: para o estabelecimento de um
zoneamento agropedoclimático e/ou zoneamento agroecológico com maior acurácia,
é necessária a complementação com um
levantamento mais detalhado por meio da
adição de mais parâmetros ambientais,
estudo de cultivares e de procedimentos
feitos em campo.
Entretanto, buscou-se uma exigência
agronômica mais próxima da realidade, sem
o rigor de explicar as situações em sua totalidade. Nessas condições, alguns fatores,
tais como, escala, imprecisão dos dados
brutos e amplitude da faixa de limites devem ser mencionados, para que não haja
equívocos de interpretação do mapa.
Algumas informações podem estar
omissas em função da escala de desenho.
Um caso típico dessa situação é a declividade, principalmente na região mais a leste
do Estado, onde esta variável é mais efetiva, dado o relevo acidentado da região.
Quando é dado um zoom maior sobre esta
região, certos pontos tendem a se tornar
áreas maiores espaçadas por vazios. Estes
vazios seriam as declividades elevadas.
O cálculo de deficiência hídrica é também um fato a ser considerado visto que

QUADRO 2 - Quantificação de área por nível de aptidão
Área
(aproximada)

Aptidão

km2

%

62.295

10,6

119.587

20,4

Restrição hídrica (irrigação imprescindível)

32.771

5,6

Restrição térmica moderada

61.595

10,5

9.658

1,6

757

0,1

300.284

51,2

Inteiramente apta
Restrição hídrica (necessário irrigação suplementar)

Restrição hídrica (irrigação suplementar) / restrição térmica moderada
Restrição hídrica (irrigação imprescindível) / restrição térmica moderada
Inapta

há, inclusive no Brasil, muitas opções de
modelos e que poderiam ser aplicados
neste trabalho. A opção, então, feita pelo
modelo de Thornthwaite e Mather (1955),
deveu-se à facilidade de obtenção dos resultados e pela difusão do modelo em nível
mundial. Por outro lado, este modelo pode
não refletir a realidade para algumas regiões, o que não pode ser considerado um
erro de mapeamento, mas sim uma questão
de critério adotado.
No caso da amplitude das faixas de limites de deficiência hídrica deve-se atentar para o seguinte: a cidade de Ituiutaba,
por exemplo, no Triângulo Mineiro, e a cidade de Montes Claros, mais ao norte do
Estado, foram classificadas como área de
restrição hídrica (necessário irrigação suplementar). Porém, Ituiutaba (155 mm) tem
deficiência hídrica próxima ao limite inferior de 150 mm e Montes Claros (310 mm),
próxima ao limite superior de 400 mm. Portanto, esta classificação apresentou para
estas cidades condições similares, embora
estejam próximas aos limites para mudança
de classe, sendo uma para “mais apta” e
outra para “menos apta”.
Outra constatação foi quanto à imprecisão ou à escala de levantamento da base
de dados que, muitas vezes, não permite
refletir a realidade exata do que ocorre no
campo. O mapa de solos, por exemplo, teve
sua construção em escala aproximada de
1:500.000. Assim, seria impossível abranger
todas as classes de solos existentes em uma
unidade de mapeamento, mas somente a
predominante. Por outro lado, as estações
meteorológicas existentes no Brasil são reduzidas, o que pode promover imprecisão
no recobrimento do Estado.
Portanto, para o aprimoramento do zoneamento aqui apresentado há necessidade de estabelecer outros procedimentos,
visando uma melhor exatidão e uma maior
abrangência para seu uso. Pode-se, portanto, agregar outras variáveis ambientais
tais como trabalhar com as informações
dentro do ciclo vegetativo da cultura, fertilidade do solo, disponibilidade hídrica
nos rios para irrigação, uso de exposição
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de vertentes, delimitação de regiões homogêneas, diminuição da amplitude dos limites de classificação e acréscimo de dados
de estações meteorológicas provenientes
de outras fontes.
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Variedades melhoradas de cana-de-açúcar
para Minas Gerais
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Resumo - Variedade é a tecnologia mais importante e de menor custo para o produtor;
é a base que sustenta todas as demais tecnologias de produção. Atualmente, o Brasil
encontra-se entre os pioneiros na obtenção de variedades de cana-de-açúcar de valor
comercial, contando com três principais programas de melhoramento, desenvolvidos
pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Centro de Tecnologia Canavieira (CTC)
e Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa).
Minas Gerais responde, aproximadamente, por cerca de 6,38% da produção nacional de
cana. As variedades da Ridesa/UFV ocupam mais de 50% da área cultivada no Estado.
Desde o início da década de 70, a produtividade tem aumentado em Minas, na razão de
0,64 tonelada de cana/ha e 1,79 kg de açúcar/t de cana. Esses ganhos são decorrentes do
emprego de tecnologia tanto na área agrícola, como na industrial. Nesse cenário, as variedades ocupam posição de destaque. Importância é dada à produtividade e ao teor de
sacarose elevados, além da adaptabilidade e estabilidade de produção a diferentes
condições edafoclimáticas, manejo de variedades e escolha das mais apropriadas.
Palavras-chave: Saccharum spp. Genética. Melhoramento. Produtividade.

INTRODUÇÃO
O sucesso na produção de açúcar, álcool
e outros subprotudos passam necessariamente pela produção de matéria-prima de
qualidade. Neste aspecto, as variedades
assumem papel decisivo para garantir lucratividade no empreendimento.
As primeiras usinas brasileiras de açúcar concentraram-se em Pernambuco e
Alagoas, até o século 20. No entanto, com
a expansão da produção de café e a abolição da escravidão, a indústria de cana-deaçúcar entrou em declínio, recuperando-se

apenas em 1930, com a criação do Instituto
do Açúcar e do Álcool (IAA) (FERNANDES;
IRVINE, 1987).
O IAA foi criado em 1933, após a crise
de 1929, gerada no governo de Getúlio Vargas, como fruto da fusão de dois órgãos governamentais, ambos criados em 1931 – a
Comissão de Estudos sobre o Álcool Motor e a Comissão de Defesa da Produção
do Açúcar. Os principais objetivos que nortearam a criação do IAA foram: a regulamentação do mercado de açúcar do País e a
fomentação da produção de álcool anidro.

Para o desenvolvimento de tecnologias
para o setor sucroalcooleiro, criou-se o Programa Nacional de Melhoramento da Canade-açúcar (Planalsucar), vinculado ao IAA.
Nesse ponto, surgiu o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, que
mais tarde, em 1990, foi extinto pelo governo
federal, juntamente com o IAA. No entanto, após um ano, o corpo técnico e a infraestrutura das coordenadorias e estações
experimentais desse Programa foram absorvidos, inicialmente por sete universidades federais – Universidade Federal do
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Paraná (UFPR), Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), Universidade Federal
de Viçosa (UFV), Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal de Sergipe (UFSE), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) –, as quais instituíram a Rede
Interuniversitária para Desenvolvimento
do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa). Mais
recentemente, a Universidade Federal de
Goiás (UFG) foi também agregada à Ridesa.
Coube a UFV coordenar, em Minas Gerais, o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar (PMGCA).
Este artigo objetiva apresentar uma
visão geral sobre o desenvolvimento e manejo de variedades melhoradas em Minas
Gerais.
PROGRAMA DE MELHORAMENTO
DA CANA
As primeiras variedades desenvolvidas
pelo Planalsucar, denominadas República
do Brasil (RB), foram liberadas para o estado de Alagoas, em 1977 (OITICICA, 1977).
Dentre todas as variedades desenvolvidas,
aquela que apresentou maior potencial e
que ainda hoje exibe grande importância,
em nível nacional, está a RB72454.
Atualmente, o Brasil encontra-se entre
os pioneiros na obtenção de variedades
de cana-de-açúcar de valor comercial, sendo estas desenvolvidas por três principais
programas:
a) Programa de Melhoramento do Instituto Agronômico de Campinas
(IAC);
b) Programa de Melhoramento do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC),
anteriormente desenvolvido pela
Cooperativa dos Produtores de
Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado
de São Paulo (Copersucar);
c) Programa de Melhoramento das universidades federais que compõem a
Rede Interuniversitária para Desen-

volvimento do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa).
No ano de 2004 surgiu o programa Canavialis, que ainda não liberou nenhuma
variedade.
As variedades de cana-de-açúcar são
codificadas por letras e números que seguem um padrão internacional, onde as
duas primeiras letras constituem a sigla da
instituição obtentora, na seqüência, os dois
primeiros números representam o ano, que
foi realizada a hibridação, e os últimos números referem-se ao código que o clone recebeu inicialmente nos experimentos. Segue
o exemplo no caso do Brasil: IAC86-2210,
SP80-1816 e RB867515. Essas variedades
foram geradas pelos programas do IAC,
Copersucar e UFV/Ridesa, respectivamente.
As universidades integrantes da Ridesa
continuam gerando variedades com a sigla RB, à semelhança do que fazia o extinto
Planalsucar.
EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE
Minas Gerais tornou-se o maior produtor nacional de cana-de-açúcar na década
de 20, tendo possuído, naquela época, aproximadamente 60% dos engenhos do País.
Devido a uma série de circunstâncias, muitas empresas paralisaram suas atividades
ao longo desses últimos anos. As unidades
remanescentes concentram-se no Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Centro-Oeste
de Minas. Atualmente, o Estado responde
por, aproximadamente, 6,38% da produção
nacional de cana (CONAB, 2006).
Desde o início da década de 70, a produtividade de cana e de açúcar em Minas
Gerais tem aumentado na razão de 0,64 t
cana/ha e 1,79 kg açúcar/t cana. Esses ganhos são decorrentes do emprego de tecnologia, tanto na área agrícola como na
industrial. Nesse cenário, as variedades
ocupam reconhecidamente posição de destaque, embora seja difícil quantificar a contribuição de cada fator de produção para o
avanço global.

CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS
NAS VARIEDADES DE
CANA-DE-AÇÚCAR
Produtividade elevada
É necessário avaliar a adaptabilidade e
a estabilidade de produção das variedades
em diferentes condições edafoclimáticas.
Devem-se observar os resultados dos experimentos de competição de clones e de variedades nas diferentes regiões, aliados às
observações locais dos campos de multiplicação e outras recomendações técnicas,
para o correto manejo das variedades, fornecidas pelas instituições que a geraram.
Elevado teor de sacarose
A variedade deve apresentar elevado
teor de sacarose (PC) por unidade de área.
A curva média de maturação das variedades deve ser verificada em diferentes anos
agrícolas, na propriedade ou localidade
de cultivo. Esta variável deve ser associada à produtividade de colmos por hectare (TCH), nas diferentes épocas de corte.
Assim, têm-se como resultado os valores
de TPH (TCH x PC), em quilo de sacarose
por hectare, em diferentes épocas de corte
na safra. Para determinada época de corte
devem-se utilizar as variedades que proporcionam maior TPH, não deixando de
relevar outras características mencionadas
neste artigo.
Interação
variedade x maturador
Associado ao PC tem-se a questão da
fibra da cana-de-açúcar. Normalmente, existe uma associação negativa entre teor de
fibras e açúcar. As variedades precoces mais
ricas em sacarose apresentam, em geral, teor
de fibra menor. Esse fato pode comprometer
a quantidade disponível de bagaço para queima no início de safra. A quantidade ideal
de fibra da variedade varia de 12% a 13%.
Boa brotação e
longevidade da soca
Considerando que cerca de 80% dos
canaviais são socas, a boa brotação e a
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longevidade destas são de suma importância para as variedades.
Como se sabe, a produtividade é reduzida a cada ano de corte. Portanto, é desejável que as variedades apresentem boa
brotação de soca, especialmente aquelas
cortadas em meados de safra, no período
seco.
No caso de colheita mecânica, sem
queima prévia, torna-se importante também
a brotação de soca sob a palha residual.
Há variedades que não suportam ou não
brotam satisfatoriamente sob a palhada.
Perfilhamento e
característica do colmo
É desejável que as variedades apresentem rápido desenvolvimento inicial (bom
perfilhamento) e adequado fechamento de
entrelinhas, para minimizar a competição
com plantas daninhas.
É interessante que não apresentem brotações tardias, o que comprometerá a uniformidade de maturação do canavial. Portanto, é desejável que as variedades tenham
ao final do ciclo de produção colmos com
a mesma idade fisiológica de maturação.
Além disso, que apresentem diâmetro uniforme e médio de colmos, para que não se
quebrem com facilidade.
Há variedades que apresentam excessiva quebra de ponteiros, devido a ventos,
o que também é uma característica indesejável.
As variedades devem apresentar perfilhamento ereto. O padrão ereto é importante tanto para o corte mecânico, quanto
para o corte manual, devido ao maior rendimento.
Excessivo acamamento ou tombamento
pode provocar enraizamento de colmos,
quando em contato com a superfície do solo. Nesses casos há emissão de brotações
e pode ocorrer arrancamento ou levantamento de socas ou movimentação do
sistema radicular por ação de ventos muito
fortes.
As variedades devem apresentar despalha fácil, haja vista a necessidade de auxiliar a colhedora na operação de limpeza da

cana. Para o corte manual da cana, sem
queima prévia, as variedades devem apresentar despalha fácil ou mesmo natural.
Não florescimento excessivo
O florescimento pode acarretar perdas na qualidade da matéria-prima, devido
aos efeitos da isoporização dos colmos, ao
aumento da porcentagem de fibra, à brotação das gemas dos colmos em pé, à diminuição do caldo extraído pelas moendas e
à paralisação do desenvolvimento vegetativo dos colmos floridos, isso faz com
que haja perda em produtividade de colmos.
No caso de variedades precoces, o florescimento não é problemático. Portanto,
pode-se perfeitamente usar uma variedade
precoce florífera, para corte no início de
safra. Talvez a própria indução ao florescimento promoverá uma melhoria na maturação da variedade precoce.
Tolerância às principais
doenças e pragas
Nunca existiu e jamais existirá a variedade perfeita. Por questões probabilísticas,
o melhoramento não conseguirá associar
em uma única variedade (clone) todas as
características desejáveis de produtividade
e tolerância às doenças. Outra questão é
que as demandas tecnológicas e mesmo
os patógenos alteram-se com o passar do
tempo. Portanto, isso funciona como um
ciclo, em que a variedade tem vida efêmera.
Cabe empregar variedades que apresentem menor risco, quanto à produtividade esperada. O ideal é que apresentem boa tolerância em campo às principais
doenças e pragas.
Algumas doenças são mais importantes
em determinadas localidades ou situações
de manejo da lavoura. Há doenças que somente a tolerância varietal é o principal
método de controle, como a ferrugem, carvão e escaldadura, enquanto outras podem
ser manejadas com tratamento térmico,
como o raquitismo e controle biológico ou
práticas culturais no caso de pragas.

Como a maioria das doenças da cana é
controlada por meio do mecanismo conhecido como resistência horizontal, em condições de campo, no canavial, ocorrem
plantas infectadas pela doença, entretanto sem ocasionar perdas econômicas.
MANEJO DE VARIEDADES
O manejo de variedades pode ser entendido como o processo que visa maximizar a
produtividade agroindustrial, empregando
variedades e outras tecnologias disponíveis.
Em monocultura extensiva, como é o
caso da cana-de-açúcar, há riscos de queda
de produtividade, devido a fatores bióticos
e abióticos. Essas condições de estresse
climático e biológico e suas interações com
as variedades denominam-se declínio de
produtividade da cana-de-açúcar. Cabe ao
homem interferir no processo, para amenizar os riscos decorrentes do declínio de
produtividade das variedades. Estas, por
sua vez, sempre serão substituídas por
outras de melhor produtividade e que atendam às novas demandas impostas pela
mudança nas tecnologias de produção ou
mesmo por epidemias de novas doenças
introduzidas de outros países.
Neste sentido, o próprio setor começou
a utilizar algumas recomendações empíricas,
como: não ultrapassar o limite de 15% da
área total cultivada com uma única variedade. Em linhas gerais, atualmente, recomendase diversificar o número de variedades
cultivadas na empresa, talvez com dez variedades. Sugere-se, ainda, empregar variedades que apresentem menor risco em função de sua reação às principais doenças e
que apresentem menor grau de parentesco.
O Quadro 1 apresenta um esquema para manejo das principais variedades que
têm sido utilizadas em Minas Gerais, para
produção de açúcar e álcool.
A alocação das variedades em cada período de safra leva em conta, não somente
a maturação, mas também todas as características agronômicas das variedades.
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turação, normalmente possuem longo período útil de industrialização
(PUI);

QUADRO 1 - Sugestão de manejo de variedades em Minas Gerais
Dias de safra(1)
30 dias

45 dias

75 dias

75 dias

Média

Tardia

b) variedades médias: apresentam teor
de sacarose superior a outras variedades no meio da safra (junho, julho,
agosto), possuem PUI médio;

Precoce
Precoce 1

Precoce 2

RB855156

RB835486

RB867515

RB72454

RB855453

SP80-1842

RB855536

RB867515

SP79-1011

SP83-2847

(2)

SP81-3250

c) variedades tardias: apresentam
elevado teor de sacarose de meados
para o final da safra, possuem PUI
curto (70 a 120 dias).

SP80-1816

Aliado à escolha apropriada de variedades, é importante observar certas práticas agrícolas que poderiam melhorar a
produtividade, tais como:

SP80-3280
(1) Considerando-se 225 dias de safra. (2) Com maturador.

CLASSIFICAÇÃO DAS
VARIEDADES QUANTO
À MATURAÇÃO
No planejamento do canavial, além da
produção de colmos, deve-se levar em consideração a maturação das variedades. Tal
como a produtividade de colmos, a maturação é também influenciada pelas condições edafoclimáticas. De maneira geral, a
cana-de-açúcar requer de seis a oito meses
com temperaturas elevadas, radiação solar
intensa e precipitações regulares, para que
haja pleno crescimento vegetativo, seguido de quatro a seis meses com estação seca
e/ou baixas temperaturas, condições estas

desfavoráveis ao crescimento e benéficas
ao acúmulo de sacarose.
A maturação é o processo fisiológico
de transporte e armazenamento da sacarose
nas células parenquimatosas dos colmos.
A concentração de açúcares é maior no
sentido da base dos colmos para o ápice e
da parte externa dos colmos para a parte
interna. As variedades podem ser classificadas quanto à maturação da seguinte
forma (Gráfico 1):
a) variedades precoces: apresentam
teor de sacarose superior a outras
variedades no início da safra (abril e
maio). Considerando somente a ma-

a) adubação do solo com base em sua
análise química;
b) uso de calcário;
c) adubação orgânica;
d) uso agrícola da vinhaça;
e) época de plantio;
f) tratos culturais;
g) formação de viveiros com mudas tratadas termicamente, dentre outros
fatores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As variedades de cana-de-açúcar constituem o principal fator de aumento de pro-

Gráfico 1 - Curvas de maturação de variedades precoce (RB855156), média (SP81-3250) e tardia (RB72454), no Centro-Sul do Brasil
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dutividade. Constataram-se mais de 30%
de aumento no rendimento de açúcar, por
hectare, desde o início do programa álcool
no Brasil. Pelo uso de variedades de maturação precoce, as usinas e destilarias puderam ampliar o período de safra. Em Minas
Gerais, há diversas empresas que iniciam
safra em abril.
Neste cenário, destaca-se o Programa
de Melhoramento Genético da Cana-deaçúcar em Minas Gerais, coordenado pela
UFV. O Programa tem como ponto forte a
parceria com empresas produtoras de açúcar e de álcool. As usinas e as destilarias
têm participado do desenvolvimento de variedades, desde as etapas iniciais do Programa. Assim, a adoção e o manejo das
novas variedades acontecem de maneira
facilitada, tendo em vista o fato de o produtor ter participado ativamente do desenvolvimento da tecnologia.
Em Minas Gerais as variedades da
Ridesa/UFV ocupam mais de 50% da área
cultivada. Percebe-se, portanto, a importância de a UFV contribuir para o Programa
de Energia Renovável em nosso Estado.
Mais recentemente, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG)
desenvolveu testes locais com variedades
melhoradas, em algumas regiões do Estado. Em parceria com a UFV, esse trabalho
será potencializado.
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Produção de mudas de cana-de-açúcar
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Resumo - Ao se produzir muda de cana-de-açúcar ou de qualquer outra cultura deve-se
estar atento, pois esta etapa não é uma simples propagação de espécie. Deve-se fazer o
controle de doenças e pragas, complementado com variedades resistentes ou tolerantes
a diversos patógenos e pragas que atacam esta cultura. No estado de Minas Gerais, não
há, ainda, normas ou legislação específicas, que definam o padrão de qualidade de
mudas de cana-de-açúcar. O primeiro passo é o planejamento da lavoura, definindo a
expansão e a estabilização. Deve-se programar a formação dos viveiros determinando
as fases em viveiro primário, secundário, plantio comercial, com a utilização da soca do
primário para o plantio comercial, seguindo um cronograma de atividades.
Palavras-chave: Saccharum spp. Tratamento térmico. Viveiro. Praga. Doença. Controle
fitossanitário.

INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar tem sua multiplicação realizada por propagação vegetativa,
em que a parte utilizada são os colmos, que
também são usados para a produção de
álcool e açúcar. No estado de Minas Gerais,
não há, ainda, normas ou legislação específicas que definam o padrão de qualidade
de mudas de cana-de-açúcar, como produzir, cuidados na produção, normas de
comercialização etc.
Torna-se evidente que em uma lavoura de cana-de-açúcar o objetivo maior é
obter a máxima produção agrícola e industrial. No caso específico de viveiros, este
objetivo não é mais importante do que os
demais, sendo todos de grande importância
na produção final de uma lavoura de canade-açúcar. Nesse caso, ao produzir muda

dos cuidados fitossanitários há a
minimização das perdas provocadas por doenças, quando somente a
resistência varietal não é suficiente
para um controle efetivo;

de cana-de-açúcar, deve-se estar atento aos
seguintes fatos:
a) controle financeiro: proporcionar
a formação de canaviais, minimizando os possíveis desequilíbrios
de fatores culturais, fitossanitário,
causadores de perdas na produção
agrícola/industrial;
b) aspecto cultural: oferecer para a
propagação colmos em bom estado
hídrico e nutricional, que irão proporcionar maior vigor na germinação
inicial, desenvolvimento vegetativo
e pureza varietal;
c) aspectos fitossanitários: é onde
ocorrem as diferenças entre uma lavoura comercial e uma destinada à
propagação da cultura, pois, por meio

d) planejamento: ao planejar a evolução da lavoura, o viveiro passa a ser
ponto de referência para expansão
da área. Toda expansão futura, necessariamente passa por uma programação de multiplicação das variedades e áreas necessárias para
evolução.
PLANEJAMENTO PARA
PRODUÇÃO DE MUDA
Para a cultura da cana-de-açúcar existem normas técnicas aprovadas pelas entidades fiscalizadoras nos estados de São
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Paulo e Paraná, conforme delegação do Ministério da Agricultura.
Formação do viveiro
O primeiro passo para a formação do
viveiro é o planejamento da lavoura, definindo sua expansão e sua estabilização.
Realizada esta etapa, seleciona-se o equipamento para tratamento térmico da canade-açúcar. Para isso, existem dois modelos
básicos no mercado, que serão definidos,
conforme o rendimento e a necessidade de
formação de viveiros: primário, secundário
e área de plantio comercial. O primeiro
permite o tratamento térmico de toletes de
três gemas (Unidade de Tratamento Térmico – Planalsucar), já o segundo, permite o tratamento de toletes de uma gema
(Unidade de Tratamento Térmico – Sistema Copersucar). Na tomada de decisão,
quanto ao modelo a ser utilizado, deve-se
considerar a necessidade de área para a
implantação do viveiro primário, sendo
mais econômico o tratamento de toletes de
três gemas, quando essa área for superior
a 10 hectares.
Época de plantio
Na Região Centro-Sul do Brasil, considerando o plantio de sequeiro, têm-se duas
épocas de plantio de cana-de-açúcar: cana
de ano e meio (fevereiro/março) e cana de
ano (setembro/outubro). No caso específico da formação do viveiro primário, independente da época de plantio, há necessidade de irrigação. Quando da formação
do viveiro secundário e posterior plantio
em talhões comerciais, não há necessidade
de irrigação, desde que o plantio ocorra no
período especificado.
Prática aplicada no
plantio de viveiros
Não há diferenças significativas nas
práticas de manejo de plantio e tratos
culturais, com exceção da implantação do
viveiro primário por haver necessidade de
irrigação. É preciso estar atento ao manuseio de ferramentas de cortes (facões), que
necessitam passar por desinfecção obri-

gatória nas fases de viveiros, por meio de
processos eficientes e comprovados, com
freqüência de três a quatro vezes por dia,
ao utilizar lotes de mudas de diferentes variedades. As formas utilizadas para desinfecção dos facões são a flambagem, a solução biocida (creolina a 20%), com raspadores para completar a limpeza da lâmina
de corte.
A operação de desinfecção de ferramentas utilizadas no corte de mudas, em
algumas unidades produtoras, é norma
estabelecida tanto em áreas de viveiros,
como em plantio comercial.
PRÁTICA DE CONTROLE
FITOSSANITÁRIO EM VIVEIRO
Ao se produzir muda de cana-de-açúcar
ou de qualquer outra cultura, deve-se saber
que esta etapa não é uma simples propagação de espécie. Nela está inserido também o controle de doenças e pragas, complementado com a utilização de variedades
resistentes ou tolerantes a diversos patógenos e pragas que atacam a cultura.
Dentre as doenças de importância econômica que incidem nos canaviais brasileiros, apenas a ferrugem depende exclusivamente de resistência varietal. Já com as
demais, pode-se ter um bom controle, desde que a variedade em foco não seja suscetível à doença. Nesse caso, o controle será
por meio de tratamento térmico e rouguing,
práticas implementadas nas áreas de produção de mudas sadias.
Raquitismo-da-soqueira
Todo o sistema de produção de mudas
sadias de cana-de-açúcar baseia-se no controle do raquitismo-da-soqueira (RSD). Esta
doença é considerada a mais importante
dos canaviais, em função dos seguintes
motivos:
a) prejuízos causados;
b) ausência de sintomas externos;
c) poucas fontes de resistência varietal.
Os prejuízos causados pelo raquitismoda-soqueira apontam para perdas de até

60% da produção agrícola, em média, que
são mais acentuadas em variedades suscetíveis, agravando-se ainda mais em regiões
que apresentam distribuição hídrica irregular.
Por não apresentar sintomas externos,
o controle do RSD torna-se mais problemático, pois o produtor não consegue visualizar a anomalia e acaba por atribuir à variedade cultivada a queda de produtividade e
a redução da vida útil do canavial. Por existirem poucas fontes conhecidas de resistência nos bancos de germoplasmas de
cana-de-açúcar, há dificuldades de incorporação de genes de resistência, o que faz
com que ocorram apenas graus variáveis
de tolerância à doença.
Método de controle do
raquitismo-da-soqueira
O RSD foi primeiramente diagnosticado em 1944/1945, na Austrália, sendo,
inicialmente, considerada uma doença causada por vírus. Desde o primeiro momento,
a termoterapia foi a opção que melhor resultado apresentou e passou a ser a metodologia empregada, sendo utilizada até os
dias de hoje, com o devido aperfeiçoamento da técnica.
Após vários estudos, ficou comprovado que a doença era causada por uma bactéria denominada Clavibacter xyli. O controle é realizado por meio da imersão dos
toletes ou minitoletes em água quente, com
temperatura controlada a 50,5oC, por duas
horas. São dois os sistemas de tratamento
propostos e utilizados atualmente pelos
produtores. Ambos apresentam a mesma
eficiência de controle do RSD. Para aumentar o rendimento de toletes ou minitoletes
tratados, estudou-se a relação tempo/temperatura e concluiu-se que poderia ser feita alteração nesta relação, sem prejuízo na
germinação das gemas e no controle do
agente causador da doença. A relação tempo/temperatura passou para 52oC, por 30
minutos. Essa nova dinâmica possibilitou
trabalhar com toletes de uma gema, melhorando o rendimento da unidade de tratamento.
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Efeito do tratamento térmico
no controle do RSD
Após ter sido realizado o tratamento
térmico, fez-se o seguinte questionamento:
– Por quantas multiplicações, as mudas que
passaram pelo tratamento estariam protegidas? A demora no diagnóstico da doença,
principalmente em baixos níveis de infecção
e diferentes graus de tolerância varietal ao
RSD, dificultava a resposta. Trabalhos realizados por Matsuoka (1984) definiram os
limites da utilização do tratamento térmico,
constatando que, após cinco multiplicações sucessivas, os níveis de RSD retornam à contaminação daqueles colmos não
tratados.

Nesse caso, deve-se programar a formação dos viveiros e definir as fases em
viveiro primário, secundário, plantio comercial, mais a utilização da soca do primário
para plantio comercial, conforme apresentado nas Figuras 1 e 2.
Para manter um nível alto de controle da
doença, os próximos tratamentos deverão
receber mudas oriundas do viveiro primário ou, no máximo, do viveiro secundário.
Quando do tratamento, as mudas que irão
receber o tratamento térmico deverão estar
com 13 a 14 meses de idade, selecionandose o terço médio. Caso seja cana de segundo corte, a idade deverá estar entre 10 e 12
meses.

CONTROLE FITOSSANITÁRIO
EM VIVEIRO
O rouguing consiste em eliminar plantas com sintomas de doenças (carvão, escaldadura, mosaico), complementando com a
eliminação de mistura varietal e controle
de pragas como a broca-da-cana-de-açúcar
e outras. Essa atividade completa os controles fitossanitário e cultural nos viveiros.
Pode-se classificar essa operação como a
mais importante no controle de qualidade
das mudas, pois diminui o potencial de
inóculos das doenças citadas, bem como
mantém a pureza varietal nas demais fases
de formação do viveiro até a implantação
da lavoura comercial.

PLANTIO
Tratamento térmico
no início do
período chuvoso

VIVEIRO 1
1,5 ha

JANEIRO
6 meses
relação 1/6

1a REPICAGEM
SETEMBRO

VIVEIRO 2

VIVEIRO 1

9 ha

soca 1,5 ha

VIVEIRO 3

VIVEIRO 2

55 ha

soca 9 ha

VIVEIRO 4

VIVEIRO 3

640 ha

soca 55 ha

relação 1/6

Irrigação se necessário
Rouguing
Adubação

2a REPICAGEM
FEVEREIRO
11 meses

Irrigação se necessário
Rouguing
Adubação

relação 1/8

VIVEIRO SECUNDÁRIO
MARÇO

Irrigação se necessário
Rouguing
Adubação

Figura 1 - Evolução das áreas de viveiro
NOTA: Sistema de tratamento térmico – Modelo banheira Copersucar; Tempo de tratamento – 52oC por 30 minutos.
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Figura 2 - Atividades programadas para implantação de viveiro de mudas de cana-de-açúcar

11 - segunda opção - 52 c - por 30 minutos.

10 - tempo de tratamento - melhor opção - 50,5 c - por 2 horas, melhor eficiência no tratamento;

9 - a densidade de plantio deve ser dupla ou tripla do usual, para compensar as gemas mortas pelo tratamento;

8 - plantar as gemas nas melhores condições possíveis enterrando o mínimo;

7 - manusear o material tratado com muito cuidado, pois as gemas tornam-se tenras e frágeis;

6 - após o tratamento, não resfriar as mudas bruscamente em água fria ou muito lentamente em montes mal-arejados;

5 - após ou durante, o tratamento, tratar os toletes com fungicidas. Se forem adicionados à água quente, reduzir a dosagem pela metade;

4 - a proporção entre o peso de cana tratada e água quente deve ser sempre ao redor de 1 quilo de muda para 5 a 6 litros de água;

3 - tratar as mudas, após, o corte o mais rápido possível;

2 - preparar a área para receber irrigação;

1 - Programar a termoterapia somente para épocas quentes e úmidas, condições que facilitam a germinação;

CUIDADOS NECESSÁRIOS DURANTE A TERMOTERAPIA

28
Cana-de-açúcar

I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v. 2 8 , n . 2 3 9 , p . 2 5 - 2 9 , j u l . / a g o . 2 0 0 7

29

Cana-de-açúcar

Para que haja o sucesso no controle
fitossanitário, as pessoas que forem realizar o rouguing, deverão ser treinadas para
reconhecer as doenças importantes e as
características morfológicas das variedades da cana-de-açúcar plantada e, assim,
fazer o controle de mistura varietal.
A freqüência com que se realiza o
rouguing é variável, conforme a cultivar
plantada, seu grau de resistência às doenças e o nível de mistura varietal detectado.
Normalmente, inicia-se o rouguing após o
primeiro mês de plantio, com maior atenção às doenças. A partir do quarto mês,
além das doenças, há o controle da mistura
varietal. Nesta fase, fica mais fácil iniciar a
diferenciação pela observação das características morfológicas. Em média, são realizadas cinco operações de rouguing, podendo variar para mais ou para menos,
conforme a necessidade.
As plantas eliminadas devem ser arran-

cadas com todo o sistema radicular. Se misturadas, deixar na entrelinha para secar.
Já no caso de plantas doentes, estas deverão ser arrancadas e retiradas do canavial. Especificamente no caso do carvão, o
chicote deverá ser envolvido por um saco
plástico ou papel, cortado, para depois ser
arrancada a touceira e retirada para fora do
canavial. Os chicotes deverão ser mantidos
em local isolado, dentro de saco plástico,
podendo-se usar sacos de adubo fechados, formando uma câmara úmida, o que
irá propiciar, em poucos dias, a destruição
dos esporos neles contidos.
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Nutrição mineral e adubação da cana-de-açúcar
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Resumo - A cana-de-açúcar é uma cultura de grande potencial produtivo. Alcança, em
diversas lavouras, acúmulo anual de matéria natural superior a 150 t/ha. A colheita
dessa matéria natural remove elevada quantidade de nutrientes e, portanto, devem-se
adotar medidas para que o potencial produtivo da cana não venha a ser comprometido
pelo insuficiente fornecimento de nutrientes ou pela presença de elementos em níveis
tóxicos. São apresentados a avaliação da fertilidade do solo, os critérios e doses de
calagem, de gessagem e de adubações químicas e orgânicas, bem como os índices técnicos
de um sistema de produção de cana destinada à alimentação de vacas leiteiras, no qual
foram utilizadas doses de adubos maiores que as rotineiramente recomendadas, tendose verificado resultados agronômicos e financeiros compensadores.
Palavras-chave: Nutriente. Calagem. Gessagem. Sistema de produção. Fertilidade do
solo. Correção do solo.

INTRODUÇÃO
A cultura da cana-de-açúcar, no Brasil,
expandiu-se bastante nos últimos anos,
influenciada pelos bons preços de venda
dos seus dois principais produtos: o açúcar e o álcool. Atualmente, a área cultivada
com cana situa-se próximo a 6,5 milhões de
hectares.
Além da produção de açúcar e álcool, a
cana tem sido muito utilizada por pequenos
e médios produtores rurais para a fabricação de cachaça, rapadura e açúcar-mascavo,
bem como para a alimentação de ruminantes e monogástricos. Dentre os fatores que
contribuem para o interesse da cana na
alimentação animal, podem-se citar:

a) grande produção de forragem por unidade de área e facilidade de cultivo;
b) quando madura, mantém seu valor nutritivo como forragem, durante o período da seca, além do baixo custo por
unidade de matéria seca (MS) produzida;
c) apresenta maior flexibilidade quanto
às épocas de plantio e de corte, em
comparação com as culturas anuais,
o que facilita o gerenciamento da atividade;
d) pode ser uma das fontes de energia
de menor custo, tanto para rebanhos
de pequena, quanto de média e alta
produtividades.

A produtividade média dos canaviais,
incluindo os colmos industrializáveis, as
folhas secas e os ponteiros, tem oscilado
em torno de 100 toneladas de matéria natural por hectare e esses colmos correspondem a, aproximadamente, 80% dessa massa. Entretanto, adotando manejo adequado de variedades, de calagem e de adubação
e tratos culturais adequados, podem-se
alcançar produtividades superiores a 150
toneladas de matéria natural por hectare.
Sob irrigação complementar, a produtividade média da cana pode ultrapassar a 200
toneladas anuais de matéria natural por
hectare (OLIVEIRA et al., 2002b), o que a
torna ainda mais competitiva.
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AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE
DO SOLO
A cana-de-açúcar, por produzir grande quantidade de massa, extrai do solo e
acumula na planta grande quantidade de
nutrientes. Para uma produção de 120 toneladas de matéria natural por hectare, cerca
de 100 toneladas de colmos industrializáveis, o acúmulo de nutrientes na parte aérea
da planta é da ordem de 150, 40, 180, 90,
50 e 40 kg de nitrogênio (N), fósforo (P),
potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e
enxofre (S), respectivamente. No caso dos
micronutrientes ferro (Fe), manganês (Mn),
zinco (Zn), cobre (Cu) e boro (B), os acúmulos na biomassa da parte aérea, também
para uma produção de 120 toneladas, são
em torno de 8,0; 3,0; 0,6; 0,4; e 0,3 kg, respectivamente (OLIVEIRA et al., 1993; 2002a;
ORLANDO FILHO, 1993).
Deve-se conhecer, portanto, a capacidade de fornecimento de nutrientes pelo
solo, para, se necessário, complementá-la
com adubações e, se constatada a presença de elementos em níveis tóxicos, reduzir
seus efeitos pela calagem e gessagem. Normalmente, avaliam-se a disponibilidade de
nutrientes e a presença de elementos em
níveis tóxicos no solo pela análise química
da camada arável. É também de grande valia
o histórico da área, sobretudo as adubações realizadas e se houve ou não ocorrência de sintomas de deficiência ou de toxidez
nos cultivos anteriores.
Usualmente, coletam-se amostras de
solo das camadas de 0 a 20 e de 20 a 40 cm
de profundidade. Os resultados da análise
da camada de 0 a 20 cm serão utilizados
para calcular a adubação e a calagem e os
da camada de 20 a 40 cm, para os cálculos
da necessidade de gessagem.
Antecedendo-se à coleta das amostras
de solo, é necessário dividir a área em unidades homogêneas, levando-se em consideração, dentre outros, o histórico da área,
os tipos de solo (cor, textura, profundidade), a localização e a topografia (várzea,
encosta, platô), a cobertura vegetal e as
adubações anteriores. Independente do

material utilizado para amostragem, devese tomar o cuidado de retirar sempre o mesmo volume de solo em cada amostra simples. Além disso, é necessário percorrer a
área em ziguezague, coletando o material
ao acaso, em pequenas porções, que devem ser colocadas em recipientes limpos e
identificados, para que sejam misturadas,
obtendo-se, então, a amostra composta.
Sacos de fertilizantes ou outros anteriormente usados com produtos que possam interferir no resultado da análise não
devem ser utilizados para mistura e acondicionamento de amostras. Recomenda-se,
também, não retirar amostras próximas a
residências, galpões, estradas, estábulos,
depósitos de fertilizantes, corretivos e, ainda,
em solos encharcados ou sobre sulcos,
onde foram aplicados adubos. Para obtenção de uma amostra composta, devem-se
tomar entre 20 e 30 amostras simples, números esses dependentes do tamanho da
área e de sua homogeneidade. Após a secagem, ao ar, da amostra composta, retiramse cerca de 250 a 500 cm3 (1/4 a 1/2 litro) de
terra para, depois de acondicionados em
recipiente devidamente identificado, serem
enviados ao laboratório de análise de solos.
Em relação aos resultados da análise
química do solo, o potássio (K), o cálcio
(Ca), o magnésio (Mg), o sódio (Na) e o
alumínio (Al) são analisados quanto ao teor
trocável e, mesmo havendo grande variação
dos extratores químicos utilizados por diferentes laboratórios, a precisão e a exatidão
dessas análises são muito grandes.
O fósforo, entretanto, é um elemento
que apresenta maior reatividade com o solo
e sua dinâmica é também mais complexa.
Assim, há questionamentos quanto aos resultados de análises realizadas em laboratórios que utilizam diferentes métodos e
extratores. Contudo, análises realizadas pelo primeiro autor, em solos cultivados com
cana-de-açúcar na Zona da Mata mineira e
que não foram adubados com fosfato natural, indicaram que não houve diferença
significativa entre os teores de fósforo

disponível, extraídos com Mehlich 1, e os
obtidos com o uso da resina de troca iônica.
Os teores de enxofre e de micronutrientes têm variado bastante em função dos
métodos e extratores empregados na análise química do solo, havendo ainda grande
influência da época de coleta, da umidade
do solo e do preparo da amostra (PAVAN;
MIYAZAWA, 1984). Assim, é de grande
valia o histórico da área, especialmente quanto aos micronutrientes. Caso haja registro
de deficiência destes micronutrientes em
culturas antecessoras, torna-se necessário
incluir na adubação esses elementos.
CALAGEM
Os solos brasileiros são, em sua grande maioria, naturalmente ácidos, apresentando baixa saturação por cátions básicos,
como cálcio, magnésio e potássio. A deficiência de cátions como o cálcio, associada aos altos teores de alumínio trocável,
é prejudicial ao crescimento do sistema
radicular e, conseqüentemente, de toda a
cana-de-açúcar. O uso de fertilizantes nitrogenados, principalmente os amoniacais,
e a remoção de cátions básicos pelas colheitas também podem contribuir para que
os solos se apresentem ácidos, motivo por
que tem sido prática comum na cultura da
cana-de-açúcar a correção do solo.
Vários materiais podem ser usados como corretivos da acidez de solos, sendo os
mais empregados os calcários calcíticos,
magnesianos e dolomíticos e os silicatos
de cálcio e magnésio, designados escórias
de siderurgias. Nessas escórias, o teor de
óxido de magnésio (MgO) varia com o
material, com um valor médio oscilando ao
redor de 8%, enquanto os calcários calcíticos possuem teores de MgO inferiores
a 5%, os magnesianos entre 5% e 12% e
os dolomíticos acima de 12%. A eficiência
desses produtos na correção da acidez do
solo depende, dentre outros fatores, da sua
granulometria, da distribuição uniforme no
campo e da disponibilidade hídrica do solo.
Em relação à recomendação do corretivo, existem alguns métodos para estimar
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a necessidade de calagem (NC), definida
como a quantidade de calcário com poder
relativo de neutralização total (PRNT) 100%,
a ser aplicada no solo para diminuir sua
acidez até um nível desejado. Na maioria
dos Estados brasileiros, ela tem sido estimada pelo método da neutralização da acidez trocável e da elevação dos teores de
cálcio e magnésio (SOUZA et al., 1997;
ALVAREZ V.; RIBEIRO, 1999) e/ou pelo
método de saturação por bases (RAIJ et
al.,1996; ALVAREZ V.; RIBEIRO, 1999).
Para a cana-de-açúcar, tem sido recomendado elevar a saturação por bases (V)
a 60%. Segundo Raij et al. (1996), a quantidade de calcário (QC) a ser usada, quando se emprega o método de saturação por
base, é calculada pela seguinte expressão:
Equação 1:
QC (t/ha) = [(60 – V) x T] ÷ PRNT
em que:
V = saturação por bases atual do solo;
T = capacidade de troca catiônica (CTC) a
pH 7,0;
PRNT = poder relativo de neutralização
total do corretivo utilizado.
Estudos conduzidos por Oliveira et al.
(2004), em solos cultivados com cana-deaçúcar na Zona da Mata mineira, mostraram a necessidade de utilizar o dobro das
quantidades de corretivo calculadas pelos
dois métodos, neutralização do alumínio
trocável e elevação dos teores de cálcio e
magnésio ou elevação da saturação por
bases a 60%. Resultados semelhantes foram obtidos por Ernani e Almeida (1986) e
Oliveira et al. (1997), ao compararem métodos analíticos para avaliação da necessidade de calcário dos solos dos estados de
Santa Catarina e do Paraná. Também verificaram que o método de saturação por bases subestimou, demasiadamente, a necessidade de calcário dos solos estudados,
sobretudo dos mais tamponados. Valores
de saturação por bases inferiores aos preditos analiticamente também foram encontrados por Morelli et al. (1992), em Latos-

solo de textura média, álico, cultivado com
cana-de-açúcar.
Diante das observações de Ernani e
Almeida (1986), Morelli et al. (1992), Oliveira et al. (1997) e Oliveira et al. (2004),
recomenda-se, para áreas com saturação
por bases abaixo de 30% ou solos mais
argilosos, elevar de 1,5 a 2,0 vezes a quantidade de calcário a ser aplicada, calculada
pelo método de saturação por bases (Equação 1).
Há uma conceituação generalizada que
a melhor relação Ca+2: Mg+2 no solo é de
4:1. Assim, o tipo de calcário a ser usado
deveria ter como base esta relação. Por outro
lado, preconiza-se saturação de cátions
trocáveis, em relação à CTC efetiva do solo
(t), de 80% de Ca, 13% de Mg e 6% de K,
proporcionando relações Ca:Mg, Ca:K e
Mg:K, respectivamente de 6,15:1; 13,3:1 e
2,2:1. Ainda, vários trabalhos têm evidenciado que as concentrações de Ca e Mg
na solução são mais importantes que a relação entre esses cátions (OLIVEIRA, 1993).
No caso do milho, trabalhos conduzidos
por Oliveira (1993) têm indicado que as
variações na relação Ca:Mg do solo de 1:1
a 12:1 em solos com teores de Ca e Mg trocáveis acima de 2,32 e 0,40 cmolc/dm3, respectivamente, não afetaram o rendimento
nem a produção de MS do milho.
As áreas de reforma de canavial e plantio de cana nos sistemas de cultivo mínimo
e de plantio direto têm aumentado, acompanhando a tendência verificada nas lavouras
de milho e soja. Nesses sistemas, não se
incorpora o calcário, como no preparo convencional. Para explicar a ação do corretivo
aplicado, cabe ser lembrado que a mineralização dos restos culturais e da palhada
de cana, à semelhança do que ocorre em
áreas de plantio direto com culturas anuais
(CAIRES et al., 2000), libera ânions orgânicos que complexam com Ca, Mg, K e
Al, formando moléculas eletricamente neutras, que percolam no solo. Além disso, a
complexação do Al trocável por esses compostos orgânicos oriundos dos resíduos
vegetais propicia por si, segundo Sumner
e Pavan (2000), redução da acidez do solo.

Para essas áreas, pode-se, então, recomendar a calagem somente quando a saturação por bases, na camada de 0 a 20 cm, for
inferior a 40%.
A calagem nas áreas de rebrota, por sua
vez, deverá ser realizada quando se constatar saturação por bases inferior a 50% na
camada de 0 a 20 cm. A aplicação do corretivo deverá ser em área total, antecedendo
aos tratos culturais e calculando a quantidade necessária, conforme já descrito.
GESSAGEM
O gesso agrícola (CaSO4.2H2O), subproduto da indústria de fertilizantes, é originário da reação entre o ácido sulfúrico e
a rocha fosfatada, realizada para produzir
ácido fosfórico. O gesso aplicado no terreno não neutraliza a acidez do solo, mas
diminui a saturação de alumínio e aumenta
a saturação por bases da subsuperfície,
proporcionando condições para maior desenvolvimento e aprofundamento do sistema radicular da cana.
Recomenda-se aplicar gesso, quando
se verificarem teores de Ca2+ menores que
0,4 cmolc/dm3 e/ou saturação por alumínio
maior que 20%, na camada de 20 a 40 cm.
A aplicação de gesso levará à melhoria do
ambiente radicular das camadas abaixo da
arável, efeito que perdura por vários anos.
Por esse motivo não é necessária a reaplicação anual do gesso. Em áreas com palhada de cana ou de resíduos orgânicos sobre
o solo e, se os teores de Ca2+ não forem muito baixos e/ou a saturação por alumínio não
for muito alta, a resposta ao gesso poderá
ser menor que a esperada.
As doses de gesso a serem aplicadas
podem-se basear na necessidade de calagem, calculada por um dos dois critérios já
mencionados ou estimadas independentemente desta, como, por exemplo, com base
na textura do solo (ALVAREZ V. et al., 1999).
Para a cana-de-açúcar, a quantidade de
gesso a ser aplicada tem variado de 25% a
30% da necessidade de calagem da camada
subsuperficial, multiplicado por um fator
de correção de profundidade (perfil a ser
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corrigido/20). Por exemplo: deseja-se a melhoria do ambiente radicular da camada de
20 a 60 cm que apresentou necessidade de
calagem de 3,0 t/ha. Então, a quantidade
de gesso será igual a 1,5 t/ha [(3,0 x 0,25) x
(60-20)/20]. Quando as doses de gesso a
serem aplicadas tiverem como base a textura do solo da camada subsuperficial, podese utilizar a seguinte recomendação (RAIJ,
1997): dose a ser aplicada (kg/ha) = argila
(em g/kg) x 6,0. Nesse caso, o resultado deve também ser multiplicado pelo fator de
correção de profundidade (perfil a ser
corrigido/20).
O gesso é aplicado em área total e poderá ser ou não incorporado ao solo. Quando não for possível o seu uso, principalmente por dificuldade em adquiri-lo em
pequenas quantidades, o que normalmente
ocorre com pequenos produtores rurais,
deve-se optar pela aplicação do superfosfato simples como fonte de fósforo, uma
vez que esse fertilizante contém sulfato de
cálcio. Demattê (1986) relatou o efeito da
aplicação de gesso na melhoria da subsuperfície de um solo cultivado com cana-

de-açúcar (Quadro 1), podendo-se verificar que a gessagem é uma prática agrícola
totalmente compensada pelos acréscimos
de produtividade.
ADUBAÇÃO MINERAL
A adubação mineral da cana baseia-se
nos resultados da análise de solo, na camada de 0 a 20 cm e na produtividade que
se deseja obter.
Nitrogênio em cana-planta
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., 1989), sendo esse elemento, juntamente com o potássio, absorvido em maiores quantidades pela cultura (OLIVEIRA et
al., 2002b). O N absorvido aumenta a atividade meristemática da parte aérea, resultando em maior perfilhamento e índice de
área foliar (IAF) da cana-de-açúcar. Além
disso, o N aumenta a longevidade das
folhas. Esse incremento no IAF eleva a
eficiência do uso da radiação solar, medi-

QUADRO 1 - Elevação da saturação por bases (V) de camadas da subsuperfície de um solo cultivado
com cana-de-açúcar, avaliada três anos depois da aplicação de gesso
Dose de
gesso
(t/ha)
Testemunha

0,50

1,0

2,0

Produção de colmos industrializáveis
Camada

V

(cm)

(%)

(t/ha)
2o corte

0 a 20

60

20 a 40

25

40 a 60

15

0 a 20

60

20 a 40

58

40 a 60

18

0 a 20

60

20 a 40

48

40 a 60

25

0 a 20

64

20 a 40

45

40 a 60

23

3o corte

4o corte

Média

97

106

59

87

99

114

60

91

96

113

65

97

105

125

71

101

FONTE: Dados básicos: Demattê (1986).

da como taxa de fixação de gás carbônico
(µmol de CO2/m2/s), aumentando, portanto,
o acúmulo de MS.
O acúmulo de N pela cana-de-açúcar
varia de acordo com a cultivar, a idade da
cultura e a disponibilidade do N e de outros
elementos na solução do solo e também
depende de fatores edafoclimáticos. Para
as variedades atualmente mais plantadas,
trabalhos conduzidos por Oliveira et al.
(2002b) indicaram que a extração de N oscila em torno de 1,2 kg/t de matéria natural da
parte aérea. Considerando que as raízes e
os rizomas correspondem, em média, a 30%
da massa de toda a planta, pode-se estimar
que para cada tonelada de matéria natural
acumulada pela parte aérea ocorre absorção de 1,5 kg de N pela planta. Portanto,
para sistemas com produtividade superior
a 120 t/ha de matéria natural, a quantidade de N absorvida pela cultura ultrapassa,
então, 180 kg/ha.
A absorção e o metabolismo do nitrogênio são muito influenciados pela disponibilidade de fósforo. 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) observou enorme influência
da disponibilidade de P, tanto da solução
nutritiva quanto da endógena, na absorção
e metabolismo do N pelo milho (Gráfico 1).
Plantas bem supridas de fósforo antes e
durante o estudo de cinética (+P; +P) apresentaram absorção de nitrato praticamente
constante durante o experimento. No entanto, plantas que foram privadas antes e durante a fase experimental (-P; -P) não conseguiram absorver o nitrato da solução.
Acredita-se que a cana-planta, por ter
maior suprimento de P, quando comparada
com as rebrotas, apresente comportamento
semelhante ao verificado nas plantas de
milho bem supridas de fósforo (+P; +P).
Em pesquisas conduzidas pelo primeiro
autor, na região de Passos, Sul de Minas
Gerais, verificou-se que o aumento da dose
de P, aplicada no sulco de plantio, reper-
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Gráfico 1 - Absorção de nitrato por plantas de milho com diferentes suprimentos de fósforo
FONTE: Dados básicos: Magalhães (1996).
NOTA: Adequado antes e durante o estudo (+P; +P), adequado antes e ausente durante o estudo (+P; -P), ausente antes e adequado
durante o estudo (-P; +P) e ausente antes e durante o estudo (-P; -P).
MS – Matéria seca.

cutiu 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. Esses resultados
certamente são os efeitos das alterações
causadas na absorção e metabolismo do
N, conforme observado por Magalhães
(1996).
Deve-se ressaltar, entretanto, que tem
sido verificado baixa resposta da canaplanta à adubação nitrogenada e as causas

dessa baixa resposta não estão suficientemente esclarecidas. Vários autores atribuíram-na à variabilidade experimental, à
mineralização da matéria orgânica (MO) e
dos restos culturais, às épocas de aplicação
do fertilizante e às perdas por lixiviação e
desnitrificação (CANTARELLA; RAIJ,
1986; DEMATTÊ, 1997). Entretanto, em
experimento conduzido por Oliveira et al.
(2002c) com cana-planta cultivada em solo
arenoso e adubada com uréia marcada (15N)
não foram observadas perdas por lixiviação

do N derivado do fertilizante (Gráfico 2).
Foi pequeno o movimento do 15N-adubo,
sendo que mais de 70% do fertilizante recuperado no solo encontrava-se na camada
de 0 a 30 cm. Ocorreu perda mensurável
somente do N nativo do solo ou dos restos
culturais, o que foi equivalente a 4,5 kg/ha.
Assim, caso se opte pela adubação nitrogenada da cana-planta, o fertilizante nitrogenado, em doses que variam de 60 a 100 kg/ha
de N, deverá ser aplicado no fundo do sulco
de plantio, juntamente com o P e o K.

Gráfico 2 - Volume de solução e de massa de nitrogênio percoladas durante o período experimental
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Nitrogênio em rebrotas
As respostas nas rebrotas de cana à
adubação nitrogenada são mais freqüentes
que na cana-planta, com percentual acima
de 90%. Como recomendação geral, sugerese aplicar 1,0 kg de N por tonelada de matéria natural acumulada na parte aérea. Uma
vez que os colmos industrializáveis representam em média 80% da matéria natural
da parte aérea, produtividades de 100 t de
colmos corresponderiam a 125 t de matéria
natural. Nesse caso, a recomendação de
adubação seria de 125 kg/ha de N, devendo
o adubo nitrogenado ser aplicado, em dose
única, juntamente com o K.
A uréia tem sido o fertilizante nitrogenado mais usado na adubação da cana
em razão, principalmente, do menor custo
por unidade de N, em comparação com
outras fontes. A aplicação de uréia sobre
o solo ou sobre a palhada poderá levar a
grandes perdas de N por volatilização de
amônia, da ordem de 40% (OLIVEIRA et
al., 1999a). Por isso, recomenda-se enterrála no solo, à profundidade de, aproximadamente, 7,0 cm. Quando não for possível enterrar a uréia, deve-se irrigar para
incorporá-la ao solo ou adubar antes de
uma chuva, o que é possível somente em
pequenas áreas. Na impossibilidade dessas ações, deve-se optar pelo uso de fontes amoniacais, como o sulfato de amônio
ou nítricas.
Fósforo
A maior dose de fósforo deve ser aplicada no fundo do sulco de plantio. Essa aplicação a uma profundidade maior aumenta
a absorção do nutriente pela cana, pois a
disponibilidade hídrica da subsuperfície
varia menos que na superfície. Mesmo aplicando dose maior de P no plantio, há necessidade de adubações fosfatadas nas rebrotas. Nos Quadros 2 e 3, são apresentadas
as recomendações para adubação fosfatada de cana-planta no fundo do sulco de
plantio, considerando-se o extrator utilizado na análise química do solo: Mehlich 1
ou resina de troca iônica, bem como a classe
de fertilidade do solo.

QUADRO 2 - Doses de fósforo sugeridas para a adubação da cana, com base na disponibilidade do
fósforo extraído com Mehlich 1 e na expectativa de produção de matéria natural
Expectativa
de produção
no ciclo

Classe de fertilidade do solo
Baixa

Média

de cana-planta

(1)

Dose de P

(t/ha)

(kg/ha)

Menos de 100

70

_

_

100 a 150

80

60

40

150 a 180

90

70

50

Maior que 180

100

80

60

(1) Para transformar P em P2O5, multiplica-se o valor desejado por 2,29.

QUADRO 3 - Doses de fósforo sugeridas para a adubação da cana, com base na disponibilidade do
fósforo extraído com resina de troca iônica e na expectativa de produção de matéria
natural
Fósforo extraído

Expectativa

(mg/dm3)

de produção
no ciclo

0-6

7-17

de cana-planta

35

16-40

> 40

(1)

Dose de P

(t/ha)

(kg/ha)

Menos de 100

80

44

30

20

100 a 150

90

55

40

26

Mais de 150

100

66

45

35

FONTE: Dados básicos: Raij (1997).
(1) Para transformar P em P2O5, multiplica-se o valor desejado por 2,29.

Não é provável obter produtividade
acima de 150 toneladas, quando o P extraído
com resina for menor que 6,0 mg/dm3.
Entretanto, em pesquisas conduzidas por
Oliveira et al. (2002b), em áreas de Cerrado
recém-desbravadas no Noroeste de Minas
Gerais, com teor de P inferior a 6,0 mg/dm3,
obteve-se produtividade superior a 200
toneladas de colmos por hectare, em canaplanta com ciclo de 14 meses, adubada com
100 kg/ha de P e que recebeu irrigação complementar de apenas 120 mm.
O fósforo aplicado por ocasião do plantio da cana assegura, na maioria das vezes,
suprimento adequado do elemento para
a cana-planta e para a primeira rebrota,
devendo-se utilizar formulações contendo

P na adubação das rebrotas posteriores.
Antecedendo à adubação fosfatada, devese analisar o solo na camada de 0 a 20 cm e,
caso a saturação por bases (V) seja inferior
a 60%, recomenda-se, primeiramente, realizar uma calagem para elevá-la para esse
valor. O adubo fosfatado deverá ser aplicado juntamente com o N e o K.
Nas grandes lavouras, a adubação
N-P-K das rebrotas é realizada simultaneamente com as operações de subsolagem e
cultivo da entrelinha. Em pequenas e médias propriedades, especialmente naquelas onde se colhe a cana queimada ou para
a alimentação animal, a sulcagem da entrelinha da cana com arado de tração animal
para posterior adubação tem apresentado
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bons resultados. O adubo N-P-K é aplicado no sulco aberto na entrelinha da cana e,
posteriormente, coberto com terra, usandose novamente implemento de tração animal.
Nas rebrotas posteriores à primeira, a
dose de P utilizada pode-se basear na restituição do P removido pela colheita. Nesse
caso, para cada tonelada de matéria natural devem-se aplicar de 200 a 300 g de P. Por
exemplo, para uma produção de matéria
natural da rebrota de 120 t/ha, cerca de 100
toneladas de colmos industrializáveis devem ser aplicadas de 24 a 36 kg/ha de P.

QUADRO 4 - Sugestão de doses de potássio para a adubação da cana, com base na disponibilidade do potássio extraído com Mehlich 1 e na expectativa de produção de matéria
natural
Expectativa
de produção
no ciclo

Classe de fertilidade do solo
Baixa

Média

de cana-planta

(1)

Alta

Dose de K

(t/ha)

(kg/ha)

Menos de 90

80

_

_

90 a 120

100

80

60

120 a 150

120

100

80

150 a 180

140

120

100

Mais de 180

160

140

120

(1) Para transformar K em K2O, multiplica-se o valor desejado por 1,20. Quando a cana for colhida

Potássio
A adubação potássica da cana é realizada no plantio e após cada corte, em conseqüência de a cana-planta e as rebrotas
responderem bem a essa adubação, que se
baseia nos resultados da análise de solo
da camada de 0 a 20 cm, na produtividade que se deseja obter e na utilização da
cana.
Quando a cana se destina à alimentação
do gado, deve-se elevar a dose de K a ser
aplicada, pois a remoção desse nutriente
será maior, uma vez que se colhe a cana
com os ponteiros e as folhas secas. A massa de K, contida nos ponteiros e folhas
secas da cana, oscila em torno de 70 kg/ha
(OLIVEIRA et al., 1999b), podendo, na canaplanta, alcançar 140 kg/ha (OLIVEIRA et
al.,2002a). Não há necessidade de parcelar o K, pois as perdas por lixiviação são
pequenas (OLIVEIRA et al., 2002c) e não
compensam os custos de uma nova adubação.
Nos Quadros 4, 5 e 6 são apresentadas
as recomendações para adubação potássica da cana-planta e das rebrotas, considerando as expectativas de produção e a
disponibilidade de K, tendo como extrator
o Mehlich 1 ou a resina de troca iônica.
A dose de K a ser aplicada nas rebrotas
pode-se também basear na restituição do
K removido pela colheita, à semelhança do
sugerido para as adubações nitrogenada e
fosfatada. Embora a absorção e a remoção
de K variem entre as cultivares de cana-de-

para a alimentação animal, sugere-se elevar em 25% a dose de K recomendada.

QUADRO 5 - Sugestão de doses de potássio para a adubação da cana, com base na disponibilidade
do potássio extraído com resina de troca iônica e na produtividade esperada
K extraído com resina

Expectativa

(mmolc/dm3)

de produção
no ciclo

0-0,7

0,8-1,5

da cana-planta

1,6-3,0
(1)

(t/ha)

3,1-6,0

> 6,0

Dose de K
(kg/ha)

Menos de 100

100

80

40

40

0

100 a 150

150

120

80

60

0

Mais de 150

200

160

120

80

0

FONTE: Dados básicos: Raij (1997).
(1) Para transformar K em K2O, multiplica-se o valor desejado por 1,20.

QUADRO 6 - Sugestões de doses de potássio para a adubação das rebrotas, com base na disponibilidade do potássio extraído com resina de troca iônica e na produtividade esperada
K extraído com resina
Expectativa

(mmolc/dm3)

de produção
da rebrota

0-1,5

1,6-3,0
(1)

(t/ha)

> 3,0

Dose de K
(kg/ha)

Menos de 60

90

60

30

60 a 80

110

80

50

80 a 100

130

100

70

Mais de 100

150

120

90

FONTE: Dados básicos: Raij (1997).
(1) Para transformar K em K2O, multiplica-se o valor desejado por 1,20.
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açúcar, pode-se considerar que, para cada
tonelada de matéria natural colhida por
hectare, há, em média, uma remoção de
1,5 kg de K.
Não há necessidade de parcelar o potássio utilizado nas adubações das rebrotas, em conseqüência das possíveis perdas
por lixiviação. Nos estudos conduzidos por
Oliveira et al. (2002c) não foram verificadas
perdas de K por lixiviação. Esses resultados
foram confirmados por Sampaio e Salcedo
(1991) que também observaram que as perdas de K, por percolação abaixo de 100 cm
de profundidade, foram de 9,0 kg/ha, totalmente compensados pelo aporte de K provindos da água da chuva, 18 kg/ha.
O cloreto de potássio tem sido a fonte
de K mais utilizada nas adubações. Entretanto, outros resíduos contendo K devem
também ser considerados, como, por exemplo, a vinhaça, subproduto da fabricação
do álcool. A vinhaça pode substituir a adubação potássica, devendo a quantidade de
K fornecida por ela ser, assim, integralmente deduzida da adubação mineral. O volume de vinhaça aplicado tem variado de 60 a
300 m3/ha, dependendo da concentração
de K. A concentração de K na vinhaça originária do mosto misto é, em média, duas
vezes maior que na vinhaça originária do
caldo, com valores oscilando em torno de
2,5 e 1,2 kg/m3, respectivamente.

Enxofre
Pode-se dispensar o uso de enxofre em
áreas que receberam aplicação de vinhaça
ou gesso agrícola. Em áreas carentes desse
nutriente, aplicar pelo menos 30 kg/ha de S
(KORNDÖRFER et al., 1999). O sulfato de
amônio (22 a 24% de S) e o superfosfato
simples (10% a 12% de S) são boas fontes
de enxofre.
Micronutrientes
Em grande parte das áreas cultivadas
com cana-de-açúcar no Brasil tem ocorrido
suprimento adequado de micronutrientes
pelo solo, dispensando, portanto, o seu
uso nas adubações químicas. Entretanto,
a implantação de canaviais em áreas menos férteis ou marginais, associada à adubação com fertilizantes concentrados e ao
plantio de variedades de alta produtividade, que cada vez mais aumentam a absorção
e exportação de nutrientes, tem causado
deficiência de micronutrientes em diversas
lavouras de cana-de-açúcar, havendo, nesses casos, a necessidade de fornecer os
micronutrientes pela adubação.
A análise de solo e o histórico da área
e da variedade têm sido utilizados como
métodos preditivos de avaliação, quanto à
possibilidade de ocorrência de deficiência
de micronutrientes. A análise de solo deve
ser associada ao histórico da área e da va-

riedade, porque os resultados analíticos
são influenciados pelo extrator utilizado,
pelas características do solo e da variedade
e, também, pela época de coleta da amostra,
havendo, inclusive, relatos de efeitos marcantes da temperatura ambiente e da umidade do terreno sobre os teores de micronutrientes (PAVAN; MYASAWA,1984;
PEREIRA et al., 2001).
Estudos realizados por Cantarella et al.
(1998) apontaram que as melhores correlações entre os teores de Zn ou de Cu nos
solos e as concentrações desses micronutrientes nas plantas foram obtidas pelo
método que utiliza a solução de ácido dietiltriaminopentacético (DTPA), como extratora, comparativamente àqueles dos extratores Mehlich 1 e HCl. Segundo Cantarella
et al. (1998), existe uma tendência de o DTPA
ser mais eficiente que o Mehlich 1 e o HCl
naquelas situações em que a disponibilidade de Zn e de Cu é alterada pela calagem.
Quanto ao Mn, as soluções ácidas e quelatantes têm mostrado coeficientes de correlação entre Mn no solo e na planta muito
elevados. Contudo, analisando solos que
receberam adubação com óxidos de Mn,
observou-se a tendência de o DTPA ser o
melhor extrator.
No Quadro 7, são citados os teores mínimos de disponibilidade de micronutrientes no solo, extraídos com solução de DTPA

QUADRO 7 - Valores mínimos de disponibilidade de micronutrientes no solo, extraídos com solução de DTPA e Mehlich 1
Extrator
DTPA

Mehlich 1
Elementos

Disponibilidade
Cu

Zn

Mn

Fe

Cu

Zn

Mn

Fe

mg/dm3
Baixa

≤ 0,2

≤ 0,5

≤ 1,2

≤4

≤ 0,8

≤ 1,0

≤6

≤ 19

Média

0,3-0,8

0,6-1,2

1,3-5,0

5-12

0,8-1,2

1,0-1,5

6-8

19-30

Alta

> 0,8

>1,2

> 5,0

> 12

> 1,2

> 1,5

>8

> 30

FONTE: Dados básicos: Pereira et al. (2001).
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e Mehlich 1, abaixo dos quais esses micronutrientes devem ser fornecidos às plantas
pela adubação. As doses de Cu, Zn, Mn, e
Fe a serem aplicadas, no caso de deficiência, são respectivamente: 2,5 a 6,0; 5,0 a
7,0; 3,0 a 6,0 e 6,0 a 10,0 kg/ha, utilizandose óxidos, cloretos e sulfatos.
AVALIAÇÃO DO
ESTADO NUTRICIONAL
DA CANA-DE-AÇÚCAR
A análise química das folhas da canade-açúcar é mais uma forma de avaliar o
estado nutricional das lavouras. A preferência pelas folhas deve-se ao fato de serem a parte da planta que, de modo geral,
reflete melhor as variações no suprimento
de nutrientes, tanto do solo, quanto das
adubações. Em cana-de-açúcar tem sido
recomendado coletar as folhas +2 ou +3.
A folha +1 é, no sentido descente do colmo,
a primeira que apresenta a lígula (região de
inserção da bainha foliar no colmo) totalmente visível. Para a análise química, utilizase o terço mediano da folha +2 ou +3, excluída a nervura central.

As amostras do terço mediano devem
ser primeiramente lavadas em água corrente
limpa e, posteriormente, em água destilada.
A seguir, o material deve ser seco a 65ºC
até o peso constante. Caso não seja possível esta secagem, devem-se enviar, rapidamente, as amostras para o laboratório,
onde serão analisadas. No Quadro 8, estão
citadas as faixas de concentrações de nutrientes, consideradas adequadas.

e) crescimento rápido para controlar
plantas daninhas;
f) possuir mecanismos ou sintetizar
compostos, que auxiliem no controle
de pragas, nematóides por exemplo,
e doenças.
Diversas leguminosas possuem estas
características, mas de modo geral há preferência pela Crotalaria juncea, na região
Centro-Sul do Brasil, e pela Crotalaria
spectabilis, em Alagoas e Pernambuco.
A Crotalaria juncea é de crescimento inicial muito rápido, o que lhe confere grande
competitividade com plantas daninhas, mas
muito sensível ao período de escuro, florescendo precocemente sob noites crescentes e, conseqüentemente, interrompendo
o crescimento. Por isso, quando seu cultivo for para adubação verde, deve-se fazer
o semeio no começo de outubro ou tão logo seja possível. Para a produção de sementes, estas devem ser semeadas em março.
Em pesquisas conduzidas pelo primeiro autor em duas regiões de Minas Gerais,
Alto Paranaíba e Zona da Mata, verificou-

ADUBAÇÃO VERDE
Adubação verde é o cultivo de plantas
com o propósito de incorporá-las ao solo.
Dentre as características desejáveis de uma
planta a ser utilizada como adubo verde
podem-se citar:
a) possibilidade de mecanização, da
semeadura à colheita de sementes;
b) ausência de sementes dormentes;
c) sistema radicular vigoroso e profundo;
d) capacidade de associar-se a bactérias fixadoras do nitrogênio do ar
atmosférico;

QUADRO 8 - Faixas de concentração de nutrientes no terço médio da folha +2 ou +3, consideradas adequadas
Macronutrientes
Fonte

N

P

K

Ca

Mg

S

g/kg
(1)

Malavolta et al. (1989)

19-21

2,0-2,4

11-13

8,0-10

2,0-3,0

2,5-3,0

(2)

Malavolta et al. (1989)

20-22

1,8-2,0

13-15

5,0-7,0

2,0-2,5

2,5-3,0

Raij et al. (1996)

18-25

1,5-3,0

10-16

2,0-8,0

1,0-3,0

1,5-3,0

Orlando Filho (1983)

16 - 26

2,0-3,5

6 -14

4,3-7,6

1,1-3,6

1,3-2,8

Mn

Mo

Zn

Micronutrientes
B

Cu

Fe
mg/kg

(1)

Malavolta et al. (1989)

15-50

8-10

200-500

100-250

0,15-0,30

25-50

(2)

Malavolta et al. (1989)

–

8-10

80-150

50-125

–

25-30

10-30

6-15

40-250

25-250

0,05-0,20

10-50

6-29

9-17

76-392

73-249

–

–

Raij et al. (1996)
Orlando Filho (1983)

(1) e (2) Faixas de concentração para a cana-planta e rebrotas, respectivamente.
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se acúmulo de MS pela Crotalaria juncea,
semeada em outubro, em torno de 15 t/ha,
com concentração de nitrogênio oscilando em 20 g de N, por kg de MS. Assim,
para produtividade de MS de 15 t/ha, a
quantidade de N fixada e/ou reciclada é
de 300 kg/ha. Em áreas densamente infestadas com capim-marmelada, a inclusão da
crotalária no sistema aumentou em 320%
a massa de N sobre o solo, pois o acúmulo
pela vegetação natural da área de pousio foi de 66 kg/ha de N, enquanto na área
com a crotalária este acúmulo ultrapassou
a 250 kg/ha, quantidade suficiente para
assegurar uma produção de 230 toneladas de matéria natural de cana por hectare.
Carceres e Alcarde (1995) relataram que nas
áreas em que se incorporou a crotalária ao
solo, comparativamente ao pousio, ocorreu
incremento de produtividade na canaplanta da ordem de 15 toneladas de colmos
por hectare.
A produção de MS da Crotalaria
juncea e de Crotalaria spectabilis em
Alagoas e Pernambuco tem oscilado em
4,5 t/ha de MS. Essa baixa produção de
MS, comparativamente às verificadas no
Centro-Sul, deve-se principalmente à época de semeadura, início do período chuvoso: abril – início de maio, portanto, sob
noites longas crescentes. Em Alagoas, nas
áreas em que se pratica a adubação verde
com Crotalaria spectabilis, tem sido comum realizar a sulcagem direta, sem a prévia aração do solo (Fig. 1), à semelhança
dos sistemas de cultivo mínimo adotados
para outras culturas.
RESTOS CULTURAIS
E RESÍDUOS DA
AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA
A palhada é o principal resto cultural,
havendo também diversos resíduos originários da industrialização da cana-de-açúcar,
dentre eles, a vinhaça, a torta de filtro, as
cinzas das caldeiras e o bagaço, que são
rotineiramente utilizados nas adubações,
como fontes de nutrientes e de MO.
A quantidade de palhada que permanece sobre o solo após a colheita da cana

Mauro Wagner de Oliveira

Cana-de-açúcar

Figura 1 - Sulcagem para plantio da cana (cultivo mínimo) em solo coberto por Crotalaria
spectabilis

não despalhada a fogo, varia com a cultivar
e as práticas agrícolas adotadas, com valores que oscilam de 12 a 18 t/ha (OLIVEIRA
et al., 1999b). Em trabalhos conduzidos por
estes autores na região de Ribeirão Preto,
SP, verificou-se que dos nutrientes contidos na palhada, somente o K apresentou
grande liberação durante um ano de permanência desse resto cultural no campo (Quadro 9). Assim, à exceção do K, os nutrientes
contidos na palhada não contribuirão de
forma expressiva para a nutrição da cana,
no ciclo subseqüente ao corte.
A vinhaça e a torta de filtro são os principais resíduos da industrialização da cana.
A vinhaça, que apresenta como principais
constituintes o potássio, o cálcio e a MO,
é utilizada geralmente nas adubações das
rebrotas e pode, conforme discutido anteriormente, fornecer todo o K para a cultura.
De acordo com a origem da vinhaça, as concentrações dos elementos podem variar,
devendo-se realizar análise química antes
da sua aplicação, mas de modo geral a concentração de K na vinhaça originária do
mosto misto é, em média, como já mencionado anteriormente, duas vezes maior que

naquela oriunda do caldo, com valores
oscilando em 2,5 e 1,2 kg/m3, respectivamente.
A torta de filtro apresenta elevado percentual de umidade, cerca de 75%, e teores
médios de P e Ca que variam, respectivamente, entre 5,0 e 10 kg e 15 e 36 kg por tonelada de MS. É empregada principalmente nas adubações da cana-planta, sendo
aplicada no fundo do sulco de plantio na
dosagem média de 30 t/ha de matéria natural ou em área total, usando o dobro da dose. Considerando uma aplicação de 40 t/ha
de matéria natural de torta de filtro, em torno
de 10 t de MS, com um teor médio de 7,0 kg
de P por tonelada de MS, há um aporte de
70 kg/ha de P, dispensando, para a maioria
dos solos, a adubação fosfatada por ocasião do plantio.
A compostagem de resíduos orgânicos, principalmente do bagaço da cana, é
mais uma opção do uso desses resíduos
na adubação da cana e melhoria das propriedades físico-químicas do solo. Uma
avaliação da viabilidade técnica e econômica do uso do composto orgânico, à base
de bagaço de cana, no plantio, foi feita pelo
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QUADRO 9 - Massa de matéria seca (MS), quantidade de nutrientes e carboidratos estruturais nas amostras de palhada da cana recém-colhida, sem
queima (ano de 1996) e na remanescente um ano após (ano de 1997)
Nutrientes
Ano

MS

(kg/ha)

(t/ha)
N

P

K

Ca

Mg

S

C

1996

13,9 a

64 a

6,6 a

66 a

25 a

13 a

9a

6.255 a

1997

10,8 b

53 a

6,6 a

10 b

14 b

8b

8a

3.642 b

Carboidratos estruturais
(kg/ha)
Hemicelulose

Celulose

Lignina

Conteúdo celular

C/N

C/S

C/P

1996

3.747 a

5.376 a

1.043 a

3.227 a

97 a

695 a

947 a

1997

943 b

5.619 a

1.053 a

2.961 b

68 b

455 b

552 b

FONTE: Oliveira et al. (1999b).
NOTA: Médias seguidas de mesma letra para a mesma variável não diferem entre si pelo teste de t a 5% de probabilidade.

primeiro autor em solos com grande heterogeneidade física e alta capacidade de
adsorção de fósforo. Testaram-se diferentes misturas percentuais de bagaço de cana
e esterco de cama de frango, desde 100 kg
de bagaço até 80 kg de bagaço + 20 kg de
cama de frango, acrescidas de 5,0 kg de
sulfato de amônio. Findo o processo de
compostagem aplicaram-se 15 toneladas
do material por hectare, no fundo do sulco de plantio da cana. Sobre o composto
foi distribuído o adubo 06-30-24, na dose de 500 kg/ha. Os resultados mostraram
que o composto que propiciou maior produtividade da cana foi a mistura de 100 kg
de bagaço + 5,0 kg de sulfato de amônio,
obtendo-se incremento de 55 toneladas de
colmos por hectare, em comparação ao tratamento que recebeu somente adubação
química. O custo de produção e aplicação
do composto equivaleu a 23,5 toneladas
de colmos e o uso desse composto permitiu
ganho líquido de 31,5 toneladas de colmos
por hectare. Os resultados obtidos neste
estudo mostram que mesmo sendo o bagaço de cana um resíduo pobre em nutrientes, seu efeito sobre as propriedades físicas
do solo, principalmente a aeração e a capacidade de retenção de água, causou maior
aumento de produtividade do que aquele
verificado para compostos mais ricos em

nutrientes, mas também mineralizados mais
rapidamente.
ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA
DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO
DE CANA DESTINADA
À ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Foram avaliados, pelo primeiro autor,
os custos de um sistema de produção de
cana-de-açúcar utilizada para a alimentação
de vacas leiteiras e sua relação com o preço
do leite em propriedade rural, localizada no
município de Mercês, Zona da Mata mineira. O plantio da cana ocorreu no final
de setembro, início do período chuvoso.
Os resultados das análises de solo revelaram teores de P inferiores a 10 mg/kg e médios de K, Ca e Mg, apresentando saturação por bases próxima a 60% da CTC a pH
7,0. O solo foi arado e gradeado, sulcandose, a seguir, com espaçamento de 1,40 m.
O adubo, mistura de uréia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, correspondendo
às quantidades de 100; 87 e 167 kg/ha de
N, P e K, respectivamente, foi aplicado no
fundo do sulco, tendo-se plantado as variedades RB72-454, RB83-5486, RB85-5536,
RB86-7515 e SP80-1816. Em junho do ano
subseqüente ao plantio avaliaram-se a produção de matéria natural e o acúmulo de
MS e de nutrientes na parte aérea das cul-

tivares, amostrando-se seis parcelas com
área de 2,8 m2 cada, dentro de cada talhão.
Em outubro, realizou-se a adubação da
cana de primeira rebrota, repondo-se 90%
da massa de N e K exportada pela colheita:
180 kg/ha de N e 225 kg/ha de K, usandose a uréia e o cloreto de potássio. Em julho
do ano subseqüente ao do corte da canaplanta, avaliaram-se novamente a produção de material natural, MS e de nutrientes na cana de primeira rebrota. Os índices
técnicos e os insumos utilizados para a
produção da cana estão descritos no Quadro 10. A partir desses números obtevese para cada biênio a receita da venda da
cana necessária para pagar as despesas,
valor este designado de ponto de equilíbrio, uma vez que foram considerados os
custos de produção da cana-planta e da
primeira rebrota. Definido o ponto de equilíbrio e tendo-se o valor médio do preço do
litro de leite, calculou-se a quantidade de
litros necessária para pagar as despesas
correspondentes a 30 kg de cana. Assim
procedeu-se porque, na maioria das propriedades produtoras de leite o consumo
de cana tem sido da ordem de 30 kg por
vaca, por dia.
O acúmulo de biomassa na parte aérea
da cana foi de 150 toneladas no ciclo de
cana-planta e 160 toneladas na cana de pri-
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QUADRO 10 - Índices técnicos e insumos utilizados para a produção de um hectare de cana-deaçúcar

Discriminação do índice técnico, do insumo ou da despesa

Aluguel da terra
Valor equivalente em toneladas de cana industrializável
Preparo do solo e sulcagem do terreno

Cana-planta
(ha)

14 t
6,5 h/m

Mudas de cana
O preço da tonelada de mudas de cana é duas vezes maior que
o da tonelada de cana vendida para a industrialização
Fertilizantes
Uréia
Superfosfato triplo
Cloreto de potássio
Mão-de-obra para plantio e tratos culturais
Considerou-se que o valor de um dia homem (d/H) é 1/15 do
salário mínimo em razão dos encargos sociais
Herbicidas e formicida
Ametrina
2,4 D
MSMA
Gramoxone
Mão-de-obra para o corte da cana
À semelhança do item Mão-de-obra, considerou-se que o valor
de um dia homem (d/H) é 1/15 do salário mínimo

Cana de
primeira
rebrota
(ha)
14 t

–

12 t

–

220 kg
450 kg
320 kg

360 kg

–
390 kg

13 d/H

06 d/H

4,0 L
1,5 L
4,0 L

4,0 L
1,5 L

–

1,5 L

30 d/H

–

30 d/H

NOTA: MSMA – Metano arseniato ácido monossódico; h/m – Hora/máquina.

meira rebrota (Fig. 2). Cerca de 80% dessa
biomassa foi constituída de colmos industrializáveis, percentual semelhante ao verificado em diferentes regiões canavieiras do
Brasil e do mundo.
A fertilidade do solo, onde se instalou
o experimento, é de mediana a baixa, mas a
produtividade alcançada iguala-se às obtidas por Dias et al. (1999) em solo de alta
fertilidade natural, na região de Ribeirão
Preto, SP.
No ciclo de cana-planta, os itens que
mais oneraram a produção foram as mudas
de cana, a adubação, o aluguel da terra e o
corte da cana, enquanto que para a cana
de primeira rebrota, somente a adubação
representou cerca de 40% dos gastos (Quadro 10).

A quantidade de fertilizante utilizada no
presente estudo, com base no critério de
restituição de elementos exportados pela
colheita, é maior que a rotineiramente utilizada nas adubações de rebrota da cana
(RAIJ, 1997). Contudo, no presente estudo
verificou-se aumento de produtividade no
ciclo de primeira rebrota de, aproximadamente, 10%, enquanto na grande maioria
das lavouras canavieiras observa-se decréscimo de produtividade do primeiro para o segundo corte, oscilando em torno de
15%. Citando resultados de diversos estudos conduzidos pelo Programa de Melhoramento de Cana da Cooperativa dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo (Copersucar),
Fernandes (2000) afirma que os decrésci-

mos de produtividade da cana-planta para
a cana de primeira rebrota variam em torno
de 25%.
O incremento na adubação do presente estudo, em relação às recomendações
de Raij (1997), foi de, aproximadamente,
100 kg/ha de uréia e 190 kg/ha de cloreto
de potássio. Com base nos preços dos fertilizantes no ano de 2005, verifica-se que
esse incremento na adubação aumentou as
despesas em R$336,15, mas elevou a produtividade em 30 toneladas, gerando um
aumento de renda de R$1.050,00, pois o
preço da tonelada de cana naquele ano foi
de R$35,00. Assim, para cada real investido
na adubação adicional houve um retorno
de R$3,12.
O Gráfico 3, mostra a variação do preço
do litro de leite no período de 1995 a 2005 e
do volume de leite, em litros, necessários
para 30 kg de cana. Na média dos 10 anos,
foi necessário 0,89 litro de leite para pagar
o custo de produção de 30 kg de cana, e
os menores volumes foram verificados
no período 1995 a 2000: 0,77 litro de leite.
A partir do ano 2001, a quantidade ultrapassou a um litro de leite e esse aumento
deveu-se principalmente à elevação relativa do preço dos fertilizantes, cujos valores percentuais ultrapassaram a 20%,
alcançando, no caso da uréia, a média de
42%.
A tecnologia de produção e os resultados obtidos, no presente estudo, vêm
sendo difundidos por meio de palestras
técnicas, visitas in loco e assessoramento
técnico. Visando diminuir os gastos com
fertilizantes químicos e também reciclar
nutrientes, tem-se recomendado aos pecuaristas e produtores, que utilizam esse sistema de produção de cana, a incluir a adubação verde, especialmente com Crotalaria
juncea, antecedendo ao cultivo da cana,
bem como a utilização de composto orgânico, constituído de esterco dos próprios
bovinos e de outros resíduos orgânicos
existentes na propriedade. Estas práticas
agrícolas têm repercutido em aumento da
eficiência dos adubos químicos e redução
de custos com a fertilização.
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Figura 2 - Vista do canavial, podendo-se observar o grande desenvolvimento da cana e o excelente controle de plantas daninhas

Gráfico 3 - Preço do litro de leite no período 1995-2005 e volume de leite necessário para pagar o custo de produção de 30 kg de cana
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Implantação e condução de canaviais
Luiz Antônio de Bastos Andrade 1
Polyana Placedino Andrade 2

Resumo - O planejamento da cultura da cana-de-açúcar deve ser bem-feito, escolhendose áreas adequadas de cultivo e considerando-se dois fatores básicos: o clima e o solo.
Deve-se optar preferencialmente pelo plantio de cana de ano e meio (meses de janeiro, fevereiro e março), época mais vantajosa que o plantio de cana de ano (outubro/
novembro). A conservação e o preparo do solo devem ser bem realizados, pois a cana
é semiperene e ocupa o terreno pelo menos por seis anos (cinco cortes). Nesse período,
realizam-se tratos culturais de ação superficial. O plantio convencional (semimecanizado) é ainda o sistema predominante, mas o plantio totalmente mecanizado tem
aumentado consideravelmente e, num futuro bem próximo, deverá prevalecer. Atenções
especiais devem ser dadas aos tratos culturais da cana-planta e cana-soca, com destaque
para o controle químico de plantas daninhas. O aumento da área plantada inevitavelmente proporcionará aumento de incidências de pragas e doenças, exigindo-se a adoção
de medidas eficientes de controle. A preocupação do produtor deve estar voltada não
só para os processos produtivos, mas também para o conhecimento e acompanhamento
de seus custos de produção.
Palavras-chave: Saccharum spp. Cana-de-açúcar. Trato cultural. Manejo cultural. Planta
daninha. Praga. Doença. Custo.

INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar é uma cultura semiperene. Sua implantação e condução revestemse de grande importância, pois constituem
fatores que podem elevar a vida útil do
canavial pelo aumento do número de cortes econômicos, proporcionando maiores
retornos financeiros ao produtor. Um bom
preparo do solo, com o plantio realizado na
época recomendada, o uso de mudas sadias
oriundas de viveiros, os tratos culturais da
cana-planta e da cana-soca no momento
adequado, com destaque para o controle
de plantas daninhas, constituem práticas
importantes para se conseguir boa pro-

dutividade na cana-planta (primeiro corte)
e nas soqueiras (cortes subseqüentes).
Este artigo traz uma contribuição acerca de recomendações técnicas para uma
boa implantação e condução da cultura da
cana-de-açúcar.
PLANEJAMENTO E ESCOLHA
DA ÁREA PARA CULTIVO
DA CANA-DE-AÇÚCAR
A elaboração de estimativas de produtividade para fins de planejamento não é
simples. Para projeções das áreas de lavoura, visando à quantificação da produção
ao longo de um horizonte de cinco a dez

anos, são utilizadas planilhas eletrônicas
de simulação de produção – um recurso
computacional relativamente simples – que
depende sobremaneira das estimativas de
produção de cada variedade, ao longo de
seu ciclo. Dessa forma, é preciso estimar
a produtividade em cada estádio de corte, dentro de cada ambiente de produção,
assim como sua evolução ao longo dos
anos, e qual o número de cortes economicamente viável, em cada caso (BEAUCLAIR,
2004).
Na escolha da área para cultivo de canade-açúcar, pelo menos dois fatores básicos
devem ser considerados: o clima e o solo.
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Em termos de exigência climática, a cana
apresenta uma particularidade importante:
na fase de brotação, perfilhamento e crescimento vegetativo, primeira fase do ciclo
da cultura, exige temperatura média do ar
maior que 20oC, sendo a ideal na faixa de
25oC a 30oC, e umidade disponível no solo.
Já na fase de maturação, segunda fase do
ciclo da cultura, a cana exige temperaturas
baixas, abaixo de 20oC e/ou déficit hídrico, para que entre em repouso fisiológico e
haja um maior acúmulo de sacarose nos
colmos (ANDRADE, 2006). De acordo com
Camargo et al. (1977), quanto ao clima, a
cana-de-açúcar pode ser cultivada em todo
o estado de Minas Gerais. No Norte, parte
do polígono da seca, onde existem restrições hídricas, é recomendável o emprego
de irrigações suplementares.
Por outro lado, no Sul do Estado, pode
haver ocorrência de geadas em algumas
áreas, envolvendo principalmente a cana
de ano e meio (plantada em janeiro/fevereiro/março), com idade média de quatro a
cinco meses. Nesse caso, de acordo com
Andrade (2006), se for uma geada fraca,
aquela que só atinge as folhas e não afeta
a gema apical, a cana retomará seu desenvolvimento normal, quando as condições
climáticas forem favoráveis, emitindo novas
folhas. Se for uma geada forte, quando a
gema apical e as folhas são atingidas, toda
a parte aérea da cana será afetada. Entretanto, as gemas que existem nos rizomas
não são normalmente atingidas pela geada e emitem novas brotações, que terão
desenvolvimento normal, quando as condições climáticas forem favoráveis. Nesse
caso, após a ocorrência de geada, se for
área pequena, pode-se utilizar a prática de
roçar, o que vai acelerar a nova rebrota do
canavial. Porém, se a área for grande, não
há necessidade de roçar, pois a cana rebrotará, sem haver perda total do canavial. Em
ambos os casos, roçando ou não, é aconselhável uma adubação nitrogenada em
cobertura com 60 kg de N por ha, quando a
umidade do solo for suficiente para favorecer o novo desenvolvimento vegetativo
da cultura. A cana de ano e meio poderá

ainda ser atingida pela geada, quando estiver adulta e madura. Se for uma geada forte, que atinja folhas e gemas, a cana sofrerá
um processo de deterioração que se inicia no ápice e caminha em direção à base.
O problema será potencializado se, após
uma geada, houver ocorrência de chuvas.
Assim, a cana que foi atingida pela geada
deverá ser cortada primeiro, em relação
àquela que não foi atingida. O desponte
deve ser feito mais baixo que o normal, para
eliminar a parte que apodrece primeiro, ou
seja, a ponta. Deve-se evitar o plantio de
cana em locais mais baixos, sujeitos à geada (ANDRADE, 2006).
Por causa da rusticidade natural da
planta e do trabalho de melhoramento genético, a cana-de-açúcar tem-se adaptado
a diferentes tipos de solos, desde solos
mais pobres, como, por exemplo, os de
Cerrado, até os mais férteis, como Latossolos Roxo e terra roxa estruturada. Para
cada condição de solo, entretanto, sempre
haverá uma variedade de cana-de-açúcar
mais adequada para plantio. As maiores
limitações são de natureza física, tais como: solos com profundidade efetiva menor
que 1,0 m limitam o crescimento das raízes
de cordões, que se aprofundam bastante
no solo e absorvem a umidade em períodos
de seca; solos com lençol freático alto, mal
drenados proporcionam menor aeração às
raízes; solos excessivamente arenosos com
lixiviação de nutrientes e baixa retenção de
umidade; solos com declives superiores a
15% são limitantes para tratores de pneus,
carregadoras de cana e colheita mecanizada (ANDRADE, 2006).
ÉPOCA DE PLANTIO
No estado de Minas Gerais, as épocas
de plantio de cana-de-açúcar recomendadas sem o uso de irrigação são aquelas
também indicadas para a região Centro-Sul:
janeiro a março, para a cana de ano e meio
e outubro a novembro, para a cana de ano.
De acordo com Coleti (1987), a cana de
ano e meio brota e seu desenvolvimento
inicia-se durante os três meses favoráveis

(jan./fev./mar.); permanece em repouso,
praticamente sem desenvolver, de abril a
agosto; em seguida, durante sete meses,
de setembro a março, vegeta com grande
intensidade, para, então, entrar no processo de maturação. A cana de ano brota em
outubro/novembro e desenvolve-se vegetativamente até março/abril, entrando, a
partir daí, em processo de maturação. Tanto
a cana de ano e meio, quanto a cana de
ano, após o corte, têm o ciclo das socas de
12 meses.
A cana de ano e meio é mais utilizada
do que a cana de ano, principalmente porque, dentre outras vantagens, proporciona
escalonamento da colheita e possibilita o
corte em maio/junho (variedades de maturação precoce), julho/agosto/setembro
(variedades de maturação média) e outubro/novembro/dezembro (variedades de
maturação tardia). Assim, se uma usina,
destilaria ou alambique forem trabalhar no
período de maio a dezembro, época de safra, sempre terão cana madura, proporcionando maiores rendimentos (ANDRADE,
2006).
Já o plantio de cana de ano, mesmo com
o uso de variedades de maturação precoce,
não possibilitará colheita no início da safra,
como demonstrado por Carvalho (1992),
que, ao plantar em outubro, obteve cana
madura, a partir do mês de agosto do ano
seguinte, na região Sul do estado de Minas
Gerais.
Outras vantagens da cana de ano e meio
sobre a cana de ano seriam: maior número
de meses para o desenvolvimento vegetativo, garantindo maior produção; melhor
distribuição da mão-de-obra (plantio e
colheita não coincidem); melhor controle
de plantas daninhas; menores problemas
fitossanitários, principalmente no início do
ciclo; possibilidade de rotação com culturas de ciclo curto por ocasião da reforma
do canavial, caso seja usada a mesma área
para um novo plantio. Já as principais vantagens da cana de ano sobre a de ano e
meio são: produção mais rápida de plantio ao primeiro corte e melhor brotação
das socas, já que o corte é realizado próximo
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de condições climáticas mais favoráveis
(ANDRADE, 2006).
CONSERVAÇÃO E PREPARO
DO SOLO
A conservação do solo na cultura da
cana-de-açúcar envolve diversos fatores,
que devem ser devidamente analisados,
antes de sua implantação. Dentre estes
estão: o tipo de solo, o tipo de corte, se mecânico ou manual; a época de plantio e de
colheita; o sistema de preparo; o tipo de
traçado, se em nível ou reto; a cobertura
do solo com outras culturas ou com palha;
tamanho dos talhões. A sulcação em nível,
associada ou não a terraços, tem sido o
sistema conservacionista mais comum
usado pela maioria das usinas, além da
associação com culturas secundárias, como soja, amendoim, crotalária, etc., em áreas
de reforma de canaviais, que mantêm o solo coberto no período de maior precipitação, o que reduz os perigos da erosão
e atenua os custos de implantação dessa
cultura (DEMATTÊ, 2004).
O preparo do solo para a cultura da
cana-de-açúcar deve ser bem executado,
uma vez que um canavial vai proporcionar
vários cortes econômicos e o solo vai ser
submetido, no período, apenas a tratos culturais de ação superficial.
Cada região, em função do tipo de solo,
da situação em que se encontra o terreno e
da disponibilidade de equipamento, apresenta um tipo de preparo diferente de outras
regiões (ANDRADE, 2006).
Devem-se considerar dois casos distintos de preparo do solo: o de um terreno
que será plantado pela primeira vez com
cana e o de um terreno já cultivado com cana (renovação de canavial).
No primeiro caso, inicialmente faz-se
a limpeza do terreno, eliminando-se o tipo
de cobertura vegetal existente ou os restos
culturais de colheitas anteriores que se
encontram sobre o solo (ANDRADE, 2006).
Num sistema convencional de preparo
inicial, o manejo envolve três fases: na primeira, que coincide com o período seco,

será realizado o controle de plantas daninhas de difícil erradicação (grama-seda, por
exemplo) e poderá ser feito com associação
mecânica (grades no período seco). Posteriormente, faz-se o manejo químico com
glifosato, no período úmido. Nesse período, é feita a instalação do sistema viário e
conservacionista, confecção dos talhões,
assim como a aplicação de corretivos, tais
como calcário e gesso. Na segunda fase,
quando iniciam as chuvas, é feita a operação profunda, ou seja, subsolagem ou
aração. Na terceira fase, é feita a fosfatagem, caso seja necessária, e gradeação de
pré-plantio e plantio. Após a segunda fase,
não é recomendável o uso de gradeações
pesadas, pois o solo poderá ficar compactado (DEMATTÊ, 2004).
No segundo caso, para a renovação de
canaviais, utilizam-se de arado e de grade
comum. Uma vez colhida a cana e antes de
esta rebrotar, pode-se fazer uma aração, para
cortar raízes e rizomas, trazendo este material para a superfície do solo, onde ficará
exposto ao sol pelo menos por uma semana, para que sofra desidratação. Depois
disso, é feita uma gradagem leve para picar
o material e incorporá-lo ao solo, facilitando sua decomposição. A destruição das
soqueiras poderá ser feita com uma única
passagem da grade pesada, que substitui
a aração e a gradagem leve do sistema de
preparo anterior, que corta raízes e rizomas,
incorporando-os a grandes profundidades,
quando não há possibilidade de rebrota da
cana-de-açúcar. Antes da gradagem pesada, devem-se aplicar o calcário e o gesso,
esparramados em área total. Na véspera
do plantio, faz-se uma gradagem leve para
nivelamento (ANDRADE, 2006).
Por ocasião da renovação do canavial,
a avaliação do estado de compactação do
solo faz-se necessária, para otimizar as
operações agrícolas de preparo ou cultivo.
Em relação aos penetrômetros de impacto
ou aos penetrógrafos, a vantagem referese à rapidez de obtenção dos resultados.
A principal desvantagem refere-se à necessidade de obter curvas de calibração
entre o teor de umidade do solo, além do

nível crítico da compactação. Caso contrário, pode-se chegar a resultados irreais.
Outra maneira mais segura de avaliar a
compactação é a abertura de pequenas trincheiras (faixa de 60 a 70 cm de profundidade), avaliando-se a presença de camadas
adensadas de subsuperfície. Isto definirá
a necessidade ou não da subsolagem da
área e a que profundidade deverá ocorrer
(DEMATTÊ, 2004).
Em terrenos arenosos, sem problemas
de compactação de subsuperfície e de ocorrência de pragas de solo, como Migdolus,
por exemplo, podem-se eliminar as soqueiras remanescentes quimicamente, utilizandose o glifosato. Nesse caso, após o último
corte econômico do canavial, espera-se a
rebrota da cana atingir de 0,60 a 1,00 m de
altura, fazendo-se uma aplicação dirigida
do produto com pulverizador de barra acoplado a trator e bicos posicionados acima
da rebrota ou lateralmente, molhando-se
bem as plantas. Na época do plantio, faz-se
a sulcação direta da entrelinha e realiza-se
o novo plantio, sem preparo prévio do solo.
O calcário, se necessário, deverá ser aplicado nos sulcos de plantio (ANDRADE,
2006).
PLANTIO
Plantio convencional
Para produção da cana-de-açúcar no
Brasil e em Minas Gerais, ainda predomina
o sistema de plantio convencional, semimecanizado, com uma grande demanda de
mão-de-obra.
A primeira etapa, após o preparo do solo,
consiste na sulcação. Normalmente, são
utilizados sulcadores-adubadores apropriados para cana-de-açúcar, com duas ou
três linhas, que, ao mesmo tempo que abrem
o sulco, promovem a adubação de fundo.
De acordo com Andrade (2006), na falta de
sulcadores, os pequenos produtores podem realizar a sulcação, utilizando arado
de aiveca ou disco, deixando-se um disco
apenas. Posteriormente, faz-se a adubação
de forma manual.
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Os sulcos devem ser abertos o mais
próximo possível do plantio, para conservar melhor a umidade, no caso de sol, e
para que não haja riscos de entupimento,
no caso de chuvas fortes.
Nos canaviais industriais, o espaçamento tem variado, normalmente, de 1,30 a
1,50 m, sendo o mais usual o de 1,40 m, que
se adapta melhor ao tráfego de tratores,
carregadoras e caminhões que transitarão
na área. No caso de colheita mecanizada, o
espaçamento mais utilizado tem sido o de
1,50 m. Para produtores que cultivam áreas
menores, onde a capina será feita de forma
manual ou com cultivador de tração animal,
sem tráfego de tratores e veículos, o espaçamento entrelinhas pode ser de até 1,0 m.
Nesse caso, os caminhões que farão o transporte da cana-de-açúcar colhida, para produção de cachaça ou forragem, não entram
no meio do canavial, ficando nos carreadores. Normalmente, nos menores espaçamentos, têm-se uma maior produtividade
de cana-de-açúcar e uma menor incidência
de plantas daninhas (ANDRADE, 2006).
Coleti (1987) sugere que a densidade de plantio seja de 12 a 15 gemas/m,
podendo-se usar uma cana e meia ou duas
canas no fundo do sulco, dependendo da
distância dos entrenós e da qualidade geral da muda. Uma maneira prática de adotar
uma ou outra opção seria, inicialmente,
marcar 10 m lineares de sulco. Em seguida,
distribuir as mudas no sistema de uma cana
e meia, de maneira que a metade apical de
um colmo fique traspassada com a metade
basal do outro, colocados lateralmente.
Conta-se o número de gemas total em 10 m
e caso seja maior ou igual a 120, adota-se
essa distribuição. Caso o número seja menor que 120, deve-se adotar o sistema de
duas canas, colocando-se sempre pé com
ponta, para prevenir eventuais falhas de
germinação, que, normalmente, ocorre na
parte basal dos colmos.
A distribuição das mudas é feita por
meio de caminhões, quando grandes produtores, e por carretas de tração animal ou
tratores, quando pequenos produtores.

São necessárias de 8 a 10 toneladas de
mudas com idade de 12 meses, oriundas de
viveiros, para plantio de um hectare, sendo
transportadas para o local de plantio com a
manutenção das folhas, porém despontadas. As folhas (palhas) têm a finalidade
de proteger as gemas durante o transporte
e o manuseio. Não há necessidade de fazer
a despalha da muda antes do plantio, pois,
com o manuseio, a maior parte das folhas
solta-se dos colmos e as que porventura
ficam não constituem impedimento à brotação das gemas (ANDRADE, 2006). Preferencialmente, as mudas devem ser colhidas e plantadas no mesmo dia, podendo,
entretanto, ser mantidas cortadas no campo por até uma semana, antes do plantio,
sem perdas significativas na brotação
(MOURÃO, 1991).
As mudas, distribuídas inteiras nos
sulcos, devem ser cortadas com podões
em toletes de duas a três gemas. Quintela
(1996), trabalhando com as variedades
RB72-454 e RB76-5418, em Lavras, MG, verificou que a brotação e o índice de velocidade de emergência foram maiores no
plantio com toletes de três gemas do que
no plantio de cana inteira, além de ter obtido um menor levantamento de pontas.
Após o seccionamento, os toletes são recobertos com terra por meio de implementos
apropriados, cobridores de cana, acoplados ao trator, que também faz a aplicação
de inseticida contra as pragas de solo. Normalmente, faz-se um repasse manual com
enxada, onde a cobrição mecânica não tenha ficado adequada. Os toletes podem ser
recobertos também com enxada, no caso
de pequenos produtores, colocando-se de
5 a 10 cm de terra sobre os toletes, para
promover melhor enraizamento e facilitar
a brotação (ANDRADE, 2006).
Plantio mecanizado
O plantio mecanizado da cana-deaçúcar, muito mais que uma tendência, é
uma necessidade do setor, impulsionado
pela expansão da produção para atender
à demanda nos próximos anos. O baixo

rendimento das operações de plantio, em
que um trabalhador planta, em média, 0,27
ha/dia (DIAS NETO et al., 2001), justifica o
uso do plantio mecanizado. Além disso,
proporciona vantagens, tais como qualidade do serviço, possibilidade de plantar
em período integral e redução dos custos
de formação do canavial.
A Usina São Martinho, com sede em
Pradópolis, SP, é pioneira no plantio mecanizado de cana-de-açúcar no País e, atualmente, adota essa técnica em cerca de 30%
de sua área de plantio anual. Entretanto,
foi a Cooperativa dos Produtores de Canade-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de
São Paulo (Copersucar) que importou, em
1989 e 1993, os primeiros dois modelos de
plantadoras da Austrália, para testes no
Brasil, mas por causa da danificação de gemas, falhas na brotação, outras inadequações técnicas e topográficas, não proporcionaram bons resultados. Em seguida, o
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC)
desenvolveu protótipos adaptados às condições brasileiras, que foram testados na
Usina São Martinho com resultados satisfatórios (RIPOLI, 2006).
Já existem, atualmente, fabricantes desses equipamentos de plantio no Brasil, como, por exemplo, Santal, DMB, Brastoft,
com vários modelos disponíveis no mercado. Entretanto, basicamente, têm-se dois
tipos de plantadoras de cana-de-açúcar:
plantadora de cana inteira (PCI) e plantadora de cana picada (PCP).
O primeiro tipo, PCI, é um equipamento
que utiliza cana inteira e, normalmente, faz
o plantio de uma linha de cada vez. Possui
um sulcador com regulagem de profundidade e uma adubadora de rosca sem fim
(capacidade de 300 kg), que distribui o adubo no fundo do sulco. A alimentação das
mudas é feita manualmente por duas pessoas que abastecem a plantadora com cana
inteira, armazenada em uma carreta acoplada atrás da plantadora (capacidade de 3 t
de mudas); possui um conjunto de facas
acionado pela roda da plantadora, que pica
a cana em toletes (pedaços de 30 a 40 cm)
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e são uniformemente distribuídos no sulco. A plantadora é equipada também com
cobridor, composto por dois discos côncavos e uma roda compactadora. Assim,
numa única operação, fazem-se o sulcamento, a adubação, a distribuição dos toletes e a cobertura, com um rendimento
médio de 3 ha/dia. Já existem modelos de
plantadora de duas linhas, com espaçamento regulável de 1,00 a 1,60 m, que, por serem
mais pesadas, exigem maior potência tratória e podem contribuir para uma maior
compactação do solo.
O segundo tipo, PCP, é um equipamento
que utiliza toletes e planta duas linhas de
cada vez. Os toletes são obtidos dos viveiros de mudas, por meio de colhedoras de
cana crua, que são as mesmas usadas na
colheita de canaviais industriais. Os toletes
colhidos são descarregados em carretas
dotadas de transbordo e repassados para
o depósito da plantadora com capacidade
de 4 t, que tem duas esteiras transportadoras de toletes para os sulcos. A plantadora possui dois sulcadores com regulagem de profundidade, duas adubadoras
com capacidade de 450 kg cada, um tanque
com capacidade de 450 L, com duas saídas
para aplicação de inseticida sobre os toletes
distribuídos nos dois sulcos. Possui ainda
dois cobridores (um para cada linha) dotados de discos côncavos e roda compactadora. Numa única operação, fazem-se a
abertura dos sulcos, adubação de fundo,
distribuição dos toletes, aplicação de inseticida e cobertura dos toletes, com rendimento médio de um hectare por hora.
Embora essas plantadoras atuais não
causem grandes danificações às gemas, é
sempre prudente, nesse caso, aumentar a
densidade de plantio, utilizando-se uma
média de 18 a 20 gemas por metro linear de
sulco.
TRATO CULTURAL
Cana-planta
O principal trato cultural a ser realizado
na cana-planta diz respeito ao controle de

plantas daninhas. Existem diferentes tipos
de controle, mas seja qual for, apenas vai
diminuir a incidência da comunidade infestante durante certo período.
Os métodos de controle que podem ser
utilizados são: preventivo, cultural, manual, mecânico e químico. O ideal seria a
combinação entre dois ou mais métodos,
adotando-se o chamado manejo integrado.
De acordo com Victória Filho e Christoffoleti (2004), medidas preventivas são
usadas para evitar a introdução, na área de
plantio, principalmente de plantas daninhas como a tiririca, grama-seda, capimcolonião, capim-massambará e capimcamalote, dentre elas destacam-se: utilizar
mudas livres de dissemínulas das plantas
daninhas; manter canais de vinhaça ou de
irrigação livres de plantas daninhas; limpar
equipamentos agrícolas; utilizar torta de
filtro ou composto orgânico livre de plantas
daninhas; limpar áreas adjacentes, inclusive carreadores que separam os talhões
que podem produzir sementes.
Medidas culturais são aquelas que
favorecem a cultura da cana-de-açúcar, no
aspecto competitivo como por exemplo,
escolha de variedades adaptadas às condições locais, as quais proporcionam rápido crescimento e ocupação de espaço;
espaçamento mais adensado; rotação, sucessão e culturas intercalares (consórcio)
que, de modo geral, evitam a predominância
de determinadas plantas daninhas, facilitando o controle.
De acordo com Andrade (2006), o mato
deve ser muito bem controlado nos primeiros 100 dias pós-plantio, período considerado crítico de competição do mato na canaplanta. Dependendo da área plantada, grau
de mecanização e mão-de-obra disponível,
o controle pode ser feito de forma manual,
mecânica ou química.
A capina manual com enxadas, só é
viável para pequenas áreas. Em média são
necessários 15 homens/dia/ha para uma
capina. Dependendo do grau de infestação,
três capinas são necessárias até que a cana

feche e abafe o mato. A capina mecânica,
por meio de cultivadores de tração animal
ou trator, pode ser realizada, mas uma só
operação não é suficiente, havendo necessidade de até três. As limitações desse método são o controle do mato somente na
entrelinha (na linha, às vezes, é preciso capinar manualmente ou aplicar herbicida) e
a eficiência apenas na fase inicial de desenvolvimento da planta daninha.
A capina química, usando herbicidas,
com pulverizadores de barra acoplados a
trator, é o método de controle mais utilizado atualmente. Os herbicidas utilizados
na cultura da cana são, de modo geral,
aplicados na pré-emergência ou na pósemergência da planta. Em pré-emergência,
são aplicados na superfície do solo, após
o plantio e na pré-emergência das plantas daninhas. Aqueles aplicados em pósemergência são utilizados após a emergência da cultura e das plantas daninhas.
Em algumas situações, há necessidade de
adicionar um adjuvante à calda. A seletividade ocorre devido a aspectos de absorção
foliar e à degradação do herbicida absorvido pela planta cultivada (VICTÓRIA FILHO
e CHRISTOFFOLETI, 2004). Como existem
vários herbicidas disponíveis no mercado
para ser empregados na cultura da canade-açúcar, cada um deles com diferentes
particularidades, torna-se necessário consultar um engenheiro agrônomo, para prescrição e orientação adequada (ANDRADE,
2006).
Os principais herbicidas registrados
para uso na cultura da cana-de-açúcar no
Brasil são apresentados no Quadro 1.
Além do controle de plantas daninhas,
outro trato cultural é aquele que deve ser
realizado próximo aos 60 dias após o plantio e antes do fechamento do canavial, ou
seja, passa-se um cultivador mecânico,
objetivando incorporar o adubo aplicado
em cobertura (nitrogênio e/ou potássio)
e rebaixar os camalhões formados pelo
sulcamento da área. Na fase inicial de desenvolvimento, outro trato cultural importante é o combate às formigas, que deve
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QUADRO l - Principais herbicidas registrados para uso na cultura da cana-de-açúcar no Brasil
Herbicida

Época de aplicação

Marca comercial

2,4-D

Pós e pré-emergência

DMA BR e outras

Ametrina

Pós e pré-emergência

Gesapax e outras

Atrazina

Pós e pré-emergência

Gesaprim e outras

Diuron

Pré e pós-emergência

Karmex e outras

Simazina

Pré-emergência

Gesatop e outras

Cyanazina

Pré e pós-emergência

Bladex

Metribuzin

Pré e pós-emergência

Sencor

Tebuthiuron

Pré-emergência

Combine

Atrazina + Simazina

Pré-emergência

Triamex

Ametrina + Diuron

Pré e pós-emergência

Ametron

Hexazinone + Diuron

Pré e pós-emergência

Velpar K e Advance

Trifluralina

Pré-emergência

Treflan e outras

Pendimethalin

Pré-emergência

Herbadox

Alachlor

Pré-emergência

Laço e outras

Halosulfuron

Pós-emergência

Sempra

Imazapyr

Pré-emergência

Contain

Imazapic

Pré-emergência

Plateau

Isoxafrutole

Pré-emergência

Provence

Clomazone

Pré-emergência

Gamit

Sulfentrazone

Pré-emergência

Boral

Oxyfluorfen

Pré-emergência

Goal

MSMA

Pós-emergência

Daconate e outras

MSMA + Diuron

Pós-emergência

Fortex

Flazasulfuron

Pré e pós-emergência

Katana

Enleiramento do palhiço
Mesmo com a queima prévia do canavial, após a colheita, restam sobre o solo
pontas de cana e folhas laterais que, por
estarem mais verdes, não são completamente queimadas, constituindo o palhiço,
que chega de 3 a 4 toneladas de matéria
seca por hectare. Faz-se então o enleiramento desse palhiço, para facilitar os tratos
culturais subseqüentes, por meio de enleiradoras ou ancinhos rotativos acoplados
ao trator. Esses elementos ativos são rodas
dentadas que giram em função do deslocamento do trator, riscando levemente o
solo para acompanhar todas as suas irregularidades. Essas rodas estão acopladas a
um chassi articulado que opera com sistema
flutuante.
O rendimento do enleiramento depende de vários fatores. Para as enleiradoras
convencionais em corte de cinco ruas, o
rendimento médio é de 1,0 a 1,2 hectare/
hora, enquanto que o tripalha em corte de
sete ruas pode chegar a 3,0 hectares/hora, utilizando-se tratores de 65 a 80 HP
(CORBINI, 1987).
Tríplice operação

FONTE: Dados básicos: Victória Filho e Christoffoleti (2004).

ser feito com bastante rigor por pessoas
treinadas na aplicação de formicidas. Atualmente, a termonebulização tem sido a técnica mais utilizada na cultura da cana-deaçúcar (ANDRADE, 2006).
Cana-soca
Como é sabido, após cada corte de colmos num canavial, a partir das gemas
existentes dos rizomas, parte subterrânea
dos colmos, ocorre emissão de novas bro-

Área de colheita manual
com cana queimada

tações, dando origem à cana-soca. À medida que se sucedem os cortes da soqueira, observa-se uma queda no rendimento
agrícola.
A adoção de técnicas culturais adequadas em soqueiras pode contribuir significativamente para o aumento da longevidade do canavial. É importante ressaltar
que a maior área cortada numa unidade
produtora diz respeito exatamente à canasoca.

Cultivadores específicos, desenvolvidos para soqueiras de cana, são utilizados
logo após o enleiramento, nas entrelinhas
sem palhiço, fazendo-se a subsolagem,
adubação e cultivo simultaneamente numa única passada. Esse implemento, normalmente de duas linhas, consta de uma
mesa, onde são fixadas as hastes subsoladoras, três hastes para cada entrelinha,
sendo a central mais profunda; duas adubadoras, uma para cada entrelinha, com
saídas junto às linhas de cana; quatro seções de discos, duas para cada entrelinha,
que fazem o cultivo. Quando se utiliza
fertilizante líquido, é interessante colocar
os tanques fixos no trator, enquanto que a
adubadora de fertilizante sólido, normalmente é colocada no implemento. O traba-
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lho de tríplice operação em soqueira exige
tratores com 90 a 120 HP, que variam com o
tipo de solo e número de hastes subsoladoras. O rendimento operacional oscila
entre 0,75 e 1,00 hectare/hora (CORBINI,
1987).
Aplicação de vinhaça
Após a tríplice operação, em algumas
áreas onde é viável economicamente, a adubação química da soqueira pode ser substituída ou complementada com a aplicação
da vinhaça, subproduto da fabricação do
álcool ou aguardente.
A vinhaça é um adubo orgânico líquido, rico em potássio, matéria orgânica e
nitrogênio, porém pobre em fósforo e
outros nutrientes, sendo mais compatível
com as exigências nutricionais das soqueiras, daí sua utilização após cada corte que é dado no canavial, até a dose de
150 m3/hectare (no caso de vinhaça proveniente da fermentação do caldo da canade-açúcar) (ANDRADE, 2006).
A vinhaça é depositada em lagoas de
decantação e, a partir daí, pode ser levada
até a lavoura por meio de sulcos de infiltração, aspersão ou caminhão-tanque.
Controle de plantas daninhas
Após a aplicação da vinhaça nas soqueiras, usam-se herbicidas aplicados com
pulverizadores de barra, acoplados a trator,
sendo recomendados para cana-planta.
Dá-se preferência àqueles que não necessitam tanto de umidade no solo para uma
ação eficiente, já que no período de maio a
agosto, início e meio de safra, normalmente
há condições inadequadas de umidade no
solo (ANDRADE, 2006). Dependendo do
tamanho da área, o cultivo mecânico e mesmo o uso de enxadas para controle de plantas daninhas poderão também ser utilizados.
Ressalta-se que o período crítico de
competição do mato na cana-soca corresponde aos primeiros 60 dias após cada
corte no canavial. Nesse período, o controle
de plantas daninhas deve ser bem-feito,

para não haver perdas significativas na
produção (ANDRADE, 2006).
Controle de formigas
Principalmente na fase inicial da rebrota do canavial o controle de formigas deve
ser eficiente e executado por pessoas treinadas para esse fim, as quais identificam
os olheiros e fazem o combate com formicidas em pó, grânulos ou líquido, que são
transformados em gases, por meio da termonebulização, processo atualmente mais
utilizado nas áreas canavieiras.
Área de colheita
mecanizada ou manual sem
queima prévia do canavial
Palhiço
Como não se faz a queima prévia do
canavial antes da colheita, a quantidade
de palhiço que fica esparramado sobre o
solo é muito grande, 12 a 15 toneladas de
matéria-seca por hectare, não sendo possível o seu enleiramento.
Ressalta-se que a presença do palhiço, mesmo sobre as linhas remanescentes
de cana, não afeta o desenvolvimento e a
produção das soqueiras, podendo ocorrer
tão-somente um pequeno atraso na rebrota
do canavial, já que a palha proporciona uma
temperatura do solo um pouco mais baixa
do que quando este solo está completamente exposto (CAMPOS; MARCONATO,
1994). Além disso, o palhiço sobre a área
conserva melhor a umidade do solo e exerce um controle muito bom sobre a maioria das plantas daninhas (QUINTELA,
2001).
Tríplice operação
Cultivadores de soqueiras comuns não
são capazes de realizar o trabalho, devido
à presença da grande quantidade de palhiço sobre a área. Entretanto, já existem,
disponíveis no mercado, cultivadores adaptados com mecanismos (discos) que realizam o corte prévio da palha, o que facilita a
penetração dos subsoladores para realiza-

ção do cultivo e adubação das soqueiras
em profundidade no solo.
Aplicação da vinhaça
ou da adubação química
sobre a palha
Quando se usa a vinhaça, esta é aplicada sobre o palhiço, na dose de até 150 m3/
hectare. Quando se faz a adubação química da soca, esta poderá ser aplicada sobre a palha que se encontra no solo. Tanto
os nutrientes contidos na vinhaça, como
os contidos no adubo químico atingem
o solo e serão absorvidos pela cana-deaçúcar.
Controle de plantas daninhas
Como o palhiço exerce um bom controle de plantas daninhas, a aplicação do herbicida é feita de forma dirigida, apenas nos
locais onde o mato aparece, utilizando-se
pulverizadores costais motorizados ou manuais. O controle do mato também poderá
ser feito por meio de enxadas, no caso de
pequenas áreas.
Controle de formigas
Embora a identificação de olheiros fique
mais difícil, devido à presença da palha sobre o solo, também nesse caso o controle
de formigas deve ser muito bem executado,
para não afetar o desenvolvimento inicial
da rebrota da cana-de-açúcar.
PRINCIPAIS DOENÇAS
DA CANA-DE-AÇÚCAR
E FORMAS DE CONTROLE
No Brasil, várias doenças são comumente encontradas na cultura da cana-deaçúcar. Algumas são consideradas de grande importância, mas de difícil quantificação
de prejuízos pela diversidade de cultivares
e pelas condições ambientais, em que são
cultivadas. Dentre as principais doenças,
Tokeshi (1980) e Sanguino (1987) destacam
as seguintes.
Mosaico
a) agente causal: vírus;
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b) sintoma: aparência mosaicada das
folhas, principalmente nas mais novas, com diferentes graus e proporções de manchas verde-normal e
verde-pálido. As touceiras afetadas
têm o seu desenvolvimento retardado em relação às plantas sadias,
os entrenós ficam curtos, os colmos
ficam finos, ocorrendo um superperfilhamento da touceira;
c) transmissão: toletes e pulgões;
d) controle: por meio de variedades resistentes ou tolerantes; rouguing
(erradicação de touceiras infectadas
nos viveiros e em áreas de plantio
comercial), realizado no período de
dois a seis meses pós-plantio, numa
freqüência de 30 dias.
Carvão
a) agente causal: fungo;
b) sintoma: aparecimento de um apêndice semelhante a um chicote, produzido no ápice dos colmos, que
libera um pó preto, que constitui os
esporos do fungo. Os colmos afetados são mais finos que os normais.
Ocorre a emissão de um grande número de rebentos, os colmos crescem
pouco e não têm valor industrial;
c) transmissão: toletes e ventos, chuvas, equipamentos, homens. Um único chicote é capaz de liberar milhões
de esporos, que podem infectar plantas sadias, e aqueles que caem no
solo atuam como inóculos para novos plantios ou soqueiras;
d) controle: variedades resistentes ou
tolerantes e rouguing, realizado como mencionado para controle do
mosaico, mas com o cuidado adicional de colocar um saco plástico sobre
o chicote, fazendo-se um amarrio,
para evitar que os esporos do fungo espalhem-se, quando for feito
o arranquio das touceiras infectadas.

Raquitismo-da-soqueira

palmente na parte inferior da folha.
As pústulas se rompem e liberam
esporos de cor ferruginosa. A cor
do canavial, de longe, fica amarronzada em variedades suscetíveis.
A ferrugem atinge principalmente
canaviais mais novos. Com o desenvolvimento da cana-de-açúcar, os
sintomas diminuem, chegando mesmo a desaparecerem;

a) agente causal: bactéria;
b) sintoma: externamente, não existem
sintomas visíveis. Internamente, nos
colmos infectados, ocorrem feixes
vasculares de cor laranja a vermelha,
próximos aos nós, causando obstruções dos vasos do xilema, com menor
translocação de seiva bruta para a
parte aérea, o que provoca um menor
desenvolvimento das touceiras;
c) transmissão: toletes e podões;
d) controle: tratamento térmico , 50,5ºC/
2 horas ou 52ºC/30 minutos (tolete,
minitolete ou gema); desinfecção de
podões com solução de creolina, lisol ou formol a 10% ou flambagem
(fogo) dos podões.
Podridão-vermelha
a) agente causal: fungo;
b) sintomas: externamente, na nervura
principal das folhas, há formação de
manchas alongadas de cor vermelhointensa. Internamente, associado ao
ataque da broca, encontram-se colmos avermelhados, manchados com
ilhas brancas (Colletotrichum) ou totalmente avermelhados (Fusarium);
c) transmissão: toletes; ventos e chuvas;
d) controle: variedades resistentes ou
tolerantes; tratamento térmico (como
mencionado para controle do raquitismo) e controle da broca. Como a
broca é o principal facilitador da penetração do fungo no colmo, desenvolvendo a podridão interna, medidas para seu controle também são
importantes no controle da podridãovermelha.
Ferrugem
a) agente causal: fungo;
b) sintoma: formação de pústula de
cor marrom e halo amarelo, princi-

c) transmissão: ventos e chuvas;
d) controle: variedades resistentes ou
tolerantes.
Escaldadura-das-folhas
a) agente causal: bactéria;
b) sintoma: brotação lateral dos colmos.
Cortando-se os colmos longitudinalmente, observam-se vasos avermelhados na região nodal. As folhas
apresentam-se enroladas e engruvinhadas no cartucho, total ou parcialmente secas;
c) transmissão: toletes e podões;
d) controle: variedades resistentes;
rouguing e desinfecção de podões,
como descrito para o controle do
raquitismo-da-soqueira.
Outras doenças comuns, mas de menor
importância ou de importância localizada,
são as manchas foliares, tais como manchaocular, mancha-parda, estrias-cloróticas,
estrias-pardas, estrias-vermelhas, manchaanelar, mancha-vermelha-da-bainha e
algumas podridões, como, por exemplo, a
podridão-abacaxi, que ataca os toletes plantados.
PRINCIPAIS PRAGAS
DA CANA-DE-AÇÚCAR
E FORMAS DE CONTROLE
Das principais pragas que atacam a cultura da cana-de-açúcar, aproximadamente,
85 espécies diferentes de insetos já foram
identificadas no Brasil como causadoras
de prejuízos à cultura. Entretanto, algumas
merecem destaque.
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Além das formigas que requerem um
controle contínuo, como mencionado nos
itens referentes à cana-planta e à canasoca, de acordo com Macedo e Macedo
(2004), as pragas de maior incidência e
prejuízos causados à cana-de-açúcar nos
canaviais brasileiros, atualmente, são a
broca-comum, a cigarrinha-das-raízes e
os cupins subterrâneos. Também merecem
destaque o Migdolus e o gorgulho-da-cana
(DINARDO-MIRANDA, 2005).
Broca-comum
a) espécie e descrição: a espécie de
broca que predomina nos canaviais
do Brasil é a Diatrae saccharalis.
O adulto é uma mariposa de cor
amarelo-palha, cuja fêmea faz a postura nas folhas. Após a eclosão dos
ovos, as larvas de cor amarelo-palha
e cabeça marrom, caminham em direção aos colmos, perfurando-os e
abrindo galerias no sentido ascendente. Quando o ataque se dá em
cana nova, pode ocorrer morte da
gema apical, com seca da última folha, aparecendo o sintoma conhecido
como coração morto. Quando a larva
vai-se transformar em pupa, abre
outro orifício para garantir sua saída. As pupas transformam-se em
adultos que, após o acasalamento,
vão reiniciar o ciclo. O ciclo evolutivo completo da broca é de, aproximadamente, 70 dias;
b) tipo de dano: podem ser diretos,
proporcionando perda de peso da
cana, pelas galerias construídas,
morte da gema apical, coração morto,
e quebra da cana, pela ação de ventos e menor resistência; ou indiretos,
pois através dos orifícios abertos
nos colmos, ocorre a penetração de
fungos, Fusarium ou Colletotrichum,
que causam a podridão-vermelha e
invertem a sacarose armazenada nos
colmos;
c) necessidade de controle: nos levantamentos no pátio, devem ser retira-

dos o equivalente a cinco canas por
carga, tomadas casualmente nos
veículos de transporte, que chegam
ao pátio da indústria. Quando feitos
nas áreas de campo, amostram-se
cinco pontos casualizados de 25
canas, totalizando 125 canas, que
representam até 50 ha (MACEDO;
MACEDO, 2004). Em ambos os métodos, as canas são abertas longitudinalmente, contando-se o total de
entrenós e aqueles atacados pelo
complexo broca/podridão-vermelha,
anotando-se os dados. De posse
destes, calcula-se o índice de infestação (I.I.), pela relação número de
entrenós brocados/número de entrenós total x 100. Consideram-se 3%
de I.I., como nível de dano econômico, a partir do qual medidas de
controle devem ser adotadas;
d) controle: o método de controle mais
usado, por ser de grande eficiência,
é o biológico. Para isso utiliza-se um
inimigo natural específico – Cothesia
flavipes, que é multiplicado em laboratórios das usinas e liberado nos
canaviais, onde parasitam as larvas
da broca. A fêmea da C. flavipes caça
a larva da broca, inclusive entram
pelas galerias construídas nos colmos pela larva. Ao encontrar a broca, a fêmea da C. flavipes introduz o
ovipositor, fazendo a postura, e daí
eclodem larvas que se alimentarão
da parte interna da broca, provocando sua morte.
Cigarrinha-das-raízes
a) espécie e descrição: cigarrinha-dasraízes, Mahanarva fimbriolata – o
ataque desta praga vem aumentando
nos canaviais colhidos sem a queima
prévia, principalmente nas épocas
das chuvas. Sob a palha e com umidade, o inseto encontra condições
ideais para se multiplicar. A primeira
geração dá-se, geralmente, de forma
discreta e desapercebida. A popu-

lação aumenta na segunda geração,
que ocorre no Centro-Sul do Brasil,
nos meses de novembro a fevereiro
(época de maior precipitação). Em
geral, são observadas de três a quatro gerações por ano (MACEDO;
MACEDO, 2004).
As formas jovens de cigarrinhada-raiz, conhecidas por ninfas, atacam as raízes superficiais da cana,
liberando uma espuma branca, semelhante à de sabão, que se acumula no pé da cana, no nível do solo.
As ninfas, ao sugarem as raízes,
ocasionam distúrbios fisiológicos
na planta, impedindo ou dificultando o fluxo de água e de nutrientes.
Há morte de raízes, chochamento e
afinamento dos colmos e seca das
folhas;
b) tipo de dano: os danos diretos dizem respeito à redução da produtividade do canavial. Os indiretos
referem-se à perda de qualidade da
cana, com aumento no teor de fibras,
de impurezas e de contaminantes no
caldo e redução nos teores de açúcar;
c) necessidade de controle: deve ser
feita uma amostragem no campo,
identificando-se a presença de espumas brancas junto ao pé da cana, no
nível do solo. Há indicações de que
o nível de controle está próximo de
três a cinco ninfas (espumas), por
metro linear de cana, ou seja, valores
superiores a este justificam a adoção
de medidas de controle;
d) controle: pode-se usar o controle
biológico, com o emprego do fungo Metarhizium anisopliae
(MENDONÇA, 1996). Entretanto,
produtos comerciais disponíveis no
mercado têm apresentado baixa eficiência de controle em nível de campo. O controle químico tem-se mostrado, até o momento, a alternativa
mais eficiente, destacando-se o pro-
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duto comercial Actara, na dose de
800 g/hectare, com pulverizações
dirigidas à parte basal da cana, no
nível do solo. O afastamento da
palha do pé da cana, quando possível, tem aumentado a ação do produto.
Cupim subterrâneo
a) espécies e descrição: as principais
espécies de cupins subterrâneos são
Heterotermes tenuis e Heterotermes
longiceps. Atacam toletes plantados, raízes, rizomas e até mesmo parte aérea de canas adultas;
b) tipo de dano: na cultura da canade-açúcar, os danos são reconhecidos por falhas na brotação por
ocasião do plantio, morte de touceiras que não rebrotam mais, pois os
cupins atacam raízes e rizomas, parte
subterrânea, provocando a morte de
touceiras. Os prejuízos médios são
na ordem de 10 t/ha/ano (MACEDO;
MACEDO, 2004);
c) controle: a principal medida de controle dos cupins subterrâneos, em
áreas onde ocorrem, tem sido o uso
do inseticida Regent, aplicado via
pulverização sobre os toletes nos
sulcos de cana, por ocasião do plantio, antes do recobrimento com o
solo.
Migdolus
a) espécie e descrição: a espécie mais
comum é o Migdolus fryans. Este
inseto é de hábito subterrâneo. Os machos ativos voam, enquanto que as
fêmeas possuem asas atrofiadas e,
portanto, não voam. Após o acasalamento, as fêmeas entram no solo
e colocam os ovos em diferentes
profundidades. As larvas, eclodidas dos ovos, alimentam-se das raízes e rizomas das plantas em qualquer idade (DINARDO-MIRANDA,
2005);

b) tipo de dano: em conseqüência do
ataque de Migdolus à parte subterrânea da cana, raízes e rizomas,
ocorrem falhas na rebrota, morte de
colmos, com reduções significativas da produtividade e longevidade
do canavial;
c) controle: é de difícil controle, tendo
sido utilizados métodos integrados
de controle cultural, arações mais
profundas, armadilhas com feromônios, para captura dos machos
durante a revoada, e químico, com
aplicação de inseticidas do solo, como Regent, Evidence, Endossulfan
ou Thiodan (DINARDO-MIRANDA,
2005).
Gorgulho-da-cana
a) espécie e descrição: é um besouro (coleóptero), identificado como
Sphenophorus levis. Tem hábitos
subterrâneos e, após o acasalamento, as fêmeas perfuram os rizomas, parte subterrânea dos colmos,
inserindo os ovos. Destes eclodem
larvas branco-leitosas, castanhoavermelhadas, que escavam galerias
no interior dos rizomas. Estas galerias
permanecem cheias de serragem fina,
característica do ataque da praga
(DINARDO-MIRANDA, 2005);
b) tipo de dano: em conseqüência das
galerias abertas na base dos colmos,
ocorre amarelecimento das folhas,
seguido pelo secamento e morte de
perfilhos, que podem ser facilmente
destacados da touceira. Sob infestações severas, as touceiras morrem e
são observadas muitas falhas na
rebrota, favorecendo altas infestações de plantas daninhas;
c) método de controle: embora seja
uma praga importante, há poucos
estudos sobre medidas de controle. O controle químico parece o mais
viável, com aplicação de inseticidas por ocasião do plantio, tais

como: Furadan, Regent e Evidence
(DINARDO-MIRANDA, 2005).
Outras pragas de ocorrência nos canaviais, mas de importância localizada, seriam
a broca-gigante, pão-de-galinha, lagartaelasmo, lagarta-militar, lagarta-medepalmos, pulgões, cochonilhas e gafanhotos (MENDONÇA, 1996).
CUSTOS DE PRODUÇÃO
Em um mundo globalizado, onde as
margens de lucro no setor primário são cada
vez menores, a profissionalização e a busca
de novos padrões de qualidade, por parte
do produtor, são necessidades prementes.
Portanto, a preocupação do produtor deve
estar voltada não somente para os processos produtivos, mas também para as
ações gerenciais e administrativas de sua
propriedade.
Alguns dos quesitos mais importantes
para o produtor são o conhecimento e o
acompanhamento dos custos de produção
dentro da propriedade. Ao ignorar o que
está acontecendo com os custos, o produtor não saberá se está efetivando ou não
os lucros e tampouco terá subsídios para
tomar decisões acertadas para atingir os
melhores resultados (RICHETTI, 2006).
O momento atual vivido pelo agronegócio cana-de-açúcar é de euforia e de expansão. Novas áreas vêm sendo incorporadas
no processo produtivo e a grande vantagem do Brasil está no fato de que pode
competir com os demais países produtores
em situação vantajosa. Mas o produtor de
cana-de-açúcar não se deve deixar levar
pelo momento e descuidar do gerenciamento efetivo dos custos de produção da
cana-de-açúcar. Este custo é extremamente
variável de região para região, dependendo
de uma série de fatores, tais como, preço
da terra, grau de mecanização, preparo,
plantio, tratos culturais e colheita, nível
tecnológico, necessidade e preço de insumos, custo do homem/dia, número de cortes
econômicos, produtividade do canavial,
etc.
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Apenas para se ter uma idéia, segundo o Agrianual (2007), em São Paulo, no
ano de 2006, considerando-se cinco cortes
econômicos no canavial, com uma média
de produtividade de 77 toneladas de colmos/ha, o custo de produção foi de R$ 29,78
por tonelada de colmos, com uma lucratividade média de R$ 1.220,00/ha/ano, sendo apresentada uma planilha discriminada
com os diferentes itens que compõem os
custos, as receitas obtidas e a lucratividade que envolve cada corte.
Um detalhe que deve ser destacado, é
que a procura por novas áreas para plantio de cana-de-açúcar tem feito o preço do
hectare de terra aumentar consideravelmente. Se, há cerca de dois anos, pagavase de 10 a 15 toneladas de cana por hectare em regiões tradicionais de cultivo de
cana-de-açúcar em São Paulo, hoje não
se encontra mais terra para arrendar com
valores inferiores a 20 toneladas/ano
(TAVARES et al., 2007). Essa inflação de
custos de terra também tem sido verificada
em outras regiões para onde a cana tem
avançado, como é o caso do estado de Minas Gerais.
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Irrigação da cana-de-açúcar
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Resumo - Dentro do agronegócio nacional, a cana-de-açúcar destaca-se como uma
importante atividade econômica, capaz de promover e viabilizar o desenvolvimento
de diversas regiões. A irrigação, em certas regiões como no Semi-Árido, é um fator
decisivo no processo de desenvolvimento da agricultura local, sem a qual tornar-se-ia
economicamente inviável o cultivo da maioria das culturas. Atualmente, em função da
constante preocupação com a gestão dos recursos hídricos, é imperativo o aperfeiçoamento de métodos de manejo de solo e água, bem como o aprimoramento de sistemas
de irrigação que garantam a produção desejada com máxima eficiência no consumo de
água. A irrigação é uma prática ainda em estudo para a cultura da cana-de-açúcar, no
entanto, quando aliada às condições climáticas como temperatura e luminosidade,
pode aumentar a produtividade e melhorar a qualidade, garantindo bons rendimentos
ao produtor.
Palavras-chave: Recurso hídrico. Água. Manejo. Evapotranspiração.

INTRODUÇÃO
A necessidade de busca da otimização
dos recursos produtivos, o aumento da
competividade no mercado produtivo, a
necessidade de aumento de produtividade
e a redução de custos levam a uma tendência de adoção de tecnologias capazes de
tornar a exploração agrícola cada vez mais
competitiva e rentável.
A irrigação exerce papel fundamental
no agronegócio como um dos principais
instrumentos para a modernização da agricultura brasileira, permitindo enormes benefícios, em especial no caso do cultivo da

cana-de-açúcar, tais como: incremento na
produtividade pela redução do custo unitário de produção; uso do solo durante todo
o ano; maior oferta de produto ao longo do
ano; redução da sazonalidade de produção;
incorporação de novas áreas no complexo
agrícola no Cerrado e Semi-Árido, com
maior garantia de colheita para o produtor
rural pela redução do fator risco; maior qualidade dos produtos agrícolas; aplicação
de novas tecnologias como a quimigação;
produção de mudas de alta qualidade que
contribuem para o aumento da produtividade em geral; conservação do solo e da

água; possibilidade de criação de pólos
agroindustriais para o aproveitamento dos
produtos das áreas irrigadas.
Em algumas regiões, a irrigação é uma
prática essencial para o cultivo da canade-açúcar, entretanto, o déficit e/ou excesso
de água aplicada, bem como o modo de
aplicação, podem propiciar condições desfavoráveis ao desenvolvimento da cultura
e levar à queda na produtividade, além de
aumentar os custos com energia de bombeamento e fertilizantes ao se trabalhar com
baixa eficiência de irrigação e de fertirrigação. Dessa forma, é necessário ressaltar a
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importância do manejo da irrigação, a fim
de alcançar elevada eficiência de irrigação
com maximização econômica do negócio e
sustentabilidade ambiental.
Assim, ações que levem ao agricultor e
ao futuro irrigante o conhecimento sobre a
importância socioeconômica da atividade,
bem como formas para melhor irrigar a
cultura, a determinação do momento ideal
de irrigação e da lâmina a ser aplicada,
aliados a um gerenciamento de toda uma
cadeia produtiva, garantirão o sucesso do
produtor.
ASPECTOS AGRONÔMICOS
DE IMPORTÂNCIA PARA
IRRIGAÇÃO
A cana-de-açúcar pode ser cultivada
em diferentes condições de clima e de solo.
Há variedades que não apresentam restrições quanto à fertilidade do solo, isto é,
produzem tanto em solos de baixa quanto
de alta fertilidade. No entanto, quanto melhores forem as condições oferecidas melhor será o resultado alcançado.
Os dois fatores mais importantes para
o seu desenvolvimento são calor e umidade. Na brotação da muda, a umidade do
solo deve estar entre 15% e 25%. Em dois
terços do seu período vegetativo, a cana
necessita de chuvas freqüentes e calor,
a fim de favorecer a perfilhação e o desenvolvimento, sendo que o terço restante
deve ser de baixa pluviosidade, para facilitar a maturação e a colheita.
A cana-de-açúcar perde muita água pelas folhas, por exsudação e transpiração,
dependendo do grau higrométrico do ar.
Um colmo juntamente com as folhas perde, diariamente, de 200 a 1.000 mL de água
(MALAVOLTA, 1964).
De maneira prática, para saber se a cultura carece de irrigação, é necessário observar o aspecto da folhagem, que se torna
escura, diferenciando-se do verde normal.
As folhas ficam enroladas e pendentes.
Em caso de restrição hídrica prolongada, a
planta paralisa o crescimento e a folhagem
se torna amarelada. Ao contrário, quando

existe excesso de água no solo, a ponta da
cana toma uma coloração amarelo-verdosa,
com manchas claras, apresentando, também, sintomas de murchamento (PRATA,
1983).
O crescimento do colmo é lento no início e aumenta gradualmente até que seja
alcançada a taxa máxima de crescimento,
diminuindo em seguida, à medida que a cana
começa a sazonar e a amadurecer. A floração da cana-de-açúcar é controlada pela
duração do dia, sendo ainda influenciada
pelo suprimento de água e nitrogênio, com
efeito prejudicial progressivo sobre o teor
de sacarose. Assim, normalmente, evita-se
a floração ou utilizam-se variedades que
não florescem.
O sistema radicular é um parâmetro
importante a ser considerado na irrigação
das culturas. Em cana-de-açúcar, as raízes
desenvolvem-se logo após o plantio, utilizando para isso as reservas contidas no
tolete, formando, primeiramente, as raízes
de fixação que suprirão os rebentos que
brotarão das gemas. É desejável que as variedades apresentem rápido desenvolvimento inicial (bom perfilhamento) e adequado fechamento de entrelinhas para
minimizar a competição com plantas daninhas. Para tanto, o sistema radicular precisa desenvolver-se rapidamente, a fim de
evitar acamamento. As raízes da cana-deaçúcar são fasciculadas e relativamente
superficiais. A metade do sistema radicular
distribui-se nos primeiros 30 cm de profundidade.
Segundo Sampaio et al. (1987), deve-se
dar importância ao sistema radicular, porque
é ele que serve de reserva de nutrientes
para a rebrota das socas. Esses mesmos
autores identificaram que 75% da massa
radicular localiza-se nos primeiros 20 cm
superficiais e 55%, a menos de 30 cm do
centro da touceira.
De acordo com o trabalho de Alvarez
(2000), as raízes de cana crua distribuemse mais superficialmente no primeiro ano,
com 75% nos primeiros 40 cm, do que no
segundo ano, com 70%. Em cana queima-

da, a porcentagem de raízes até 40 cm foi
de 72%, no primeiro ano, e de 68%, no
segundo ano.
Praticamente inexistem trabalhos específicos sobre o efeito dos períodos de déficit
hídrico sobre a produtividade e/ou mesmo
a qualidade da cana-de-açúcar. De acordo
com Doorenbos e Kassam (1994), os períodos críticos de déficit hídrico ocorrem
na germinação e emergência.
Os períodos em que os déficits hídricos são mais prejudiciais à cultura são
descritos a seguir:
a) período de estabelecimento e vegetativo inicial (perfilhamento): retarda a germinação e o perfilhamento. É uma fase crítica;
b) vegetativo (alongamento do caule)
e início da formação da colheita:

ocorre redução na taxa de alongamento da cana;
c) déficit hídrico severo durante a
última parte de formação da colheita: força o amadurecimento;

d) maturação: nesta fase é necessário
um teor baixo de água no solo. Entretanto, se o déficit for severo, a perda
do teor de açúcar pode ser maior que
a própria formação, trazendo prejuízos à qualidade do produto.
A freqüência de irrigação também pode
ser trabalhada de forma que favoreça o
desenvolvimento e a qualidade da canade-açúcar, nos diferentes estádios de desenvolvimento, como a seguir:
a) estabelecimento: irrigações leves e
freqüentes;
b) vegetativo inicial: o perfilhamento é
diretamente proporcional à freqüência de irrigação. As irrigações devem
ser mais freqüentes;
c) alongamento do caule e início de
formação da colheita: o intervalo
pode ser ampliado. Porém, o consumo de água nesse período é maior
que o anterior, em razão da maior área
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foliar e, por isso, a lâmina deve ser
aumentada;
d) maturação: nessa fase os intervalos
de irrigação devem ser ampliados ou
a irrigação deve ser suspensa, para
que a cultura atinja a maturação com
a máxima concentração de sacarose.
A cana-de-açúcar é moderadamente
sensível à salinidade. A diminuição de rendimento da cultura em relação à condutividade elétrica do extrato de saturação do
solo (CEes), para valores de 1,7; 3,3; 6,0;
10,4 e 18,6 dS/m é, respectivamente, de 0%,
10%, 25%, 50% e 100%.
MANEJO DA IRRIGAÇÃO
Nas mais variadas condições de cultivo
da cana-de-açúcar (variedade, clima, solo,
etc.), o consumo diário de água está entre
2 e 6 mm/dia. Na região Norte de Minas Gerais, nos anos de 2005/2006, a lâmina total
nesse período foi de 1.213 mm (chuva +
irrigação), sendo a evapotranspiração total
da cultura de 587 mm e uma lâmina aplicada
de 701 mm, correspondendo a uma média
de 3,6 mm/dia, com produtividade média
da cana-planta acima de 100 t/ha.
Basicamente, os métodos de manejo de
irrigação consistem em manter a planta
exposta a uma determinada quantidade de
água no solo necessária para suas atividades fisiológicas. O controle dessa quantidade pode ser feito com base no balanço
de água no solo, pelo monitoramento da
umidade do solo na zona explorada pelas
raízes das plantas, usando, por exemplo, o
tensiômetro; pelo método do turno de rega fixo; pelo balanço hídrico climatológico.
A escolha do critério a ser seguido vai depender principalmente da disponibilidade
de informações relacionadas com o sistema
solo-água-planta-clima, de equipamentos
para medições, e também do grau de conhecimento do irrigante.
As preocupações da maioria dos irrigantes são os questionamentos de quando e quanto irrigar. Saber o momento certo
de iniciar as irrigações e quanto de água

aplicar é um dos objetivos do manejo racional da irrigação. Nos dias atuais, tem-se
verificado não somente uma elevação dos
custos da energia, mas também a escassez
do recurso água, o que obriga o irrigante a
assumir posturas diferenciadas acerca desse assunto. Portanto, o manejo racional
da irrigação passa necessariamente pelos
aspectos econômicos envolvidos no processo. Outro componente importante é que
tanto o excesso, quanto a falta de água podem ter reflexos expressivos na produtividade da cultura. Daí surge a necessidade
de conhecer a fisiologia da cultura e saber
quais os períodos críticos de consumo de
água e seus reflexos na produtividade. Portanto, o manejo da irrigação requer a interação de diversos conhecimentos.
A quantidade de água do solo que pode
ser consumida, sem prejuízo ao desenvolvimento da cultura, está ligada à demanda
climática da atmosfera, e ao estádio de desenvolvimento da cultura (idade da planta). Como referência têm-se, no Quadro 1,
os valores do fator (f) de disponibilidade
de água do solo. Este fator representa a
fração da água disponível no solo que pode
ser consumida sem prejuízo à produção.
Como a cultura da cana-de-açúcar possui pequena profundidade de sistema radicular, o que resulta em baixa disponibilidade de água para planta, considerando
todo perfil de solo explorado, a redução da
água permitida não poderá ser muito grande, sendo de até 70%, quando a demanda atmosférica for pequena (< 4 mm). Em
regiões com elevada demanda atmosférica
(ETo > 6 mm/dia), há necessidade de trabalhar com valores inferiores de f, o que leva
a adotar irrigações mais freqüentes. O mes-

mo ocorrerá com solos que possuem baixa
capacidade de armazenamento de água
(solos de textura arenosa). De forma geral,
em regiões com demanda atmosférica de
7 mm/dia, a freqüência das irrigações varia
de três a cinco dias, em solos arenosos, e
de seis a dez dias em solos argilosos com
alta capacidade de armazenamento de água.
Considerando a água disponível total
do perfil do solo (AD – mm), a determinação do consumo máximo de água permitido
para a cultura (FAD – mm) entre dois ciclos
de irrigação, sem que ela sofra com déficit
hídrico e produza potencialmente, é determinada com a curva de retenção de água
do solo representativa da área ou gleba
plantada. Essa curva é o parâmetro básico
para qualquer projeto de irrigação e deve
ser obtida de amostras de solo retiradas na
zona de exploração radicular (até 0,40 m),
nas condições preparadas para cultivo.
As amostras de solo deverão ser encaminhadas para o laboratório de física do
solo, onde se determina a relação entre
umidade do solo (θ – cm3/cm3 ou g/g) e potencial matricial (Ψm – kPa). A partir das
informações do teor de água na capacidade de campo (θCC) e do teor de água no
ponto de murcha permanente (θPMP) obtêmse o teor de água crítico (θct) e o valor
correspondente de potencial matricial
crítico (Ψmc – kPa), considerando o valor
de f recomendado para a cultura (Gráfico 1). Sendo FAD = f (θCC – θPMP).
O manejo da irrigação com base na tensão da água retida no solo também utiliza a
curva apresentada no Gráfico 1. O teor de
água no solo é estimado a partir da tensão
com que a água está retida no solo, medida
por equipamentos como o tensiômetro,

QUADRO 1 - Porcentagem de água do solo que pode ser consumida pela cultura em função da
evapotranspiração de referência máxima da região
EToMax
(mm/dia)
F

2

3

4

5

6

7

8

0,85

0,80

0,70

0,60

0,55

0,50

0,45

FONTE: Doorenbos e Kassam (1994).
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blocos de gesso e outros. A partir do valor da tensão medida, utiliza-se o Gráfico 1
para obter o teor de água no solo. A quantidade de água a ser reposta será a diferença entre o teor de água na capacidade
de campo e o teor de água atual.
De acordo com o Programa Nacional
de Melhoramento da Cana-de-açúcar (Planalsucar) (INSTITUTO DO AÇÚCAR E
DO ÁLCOOL, 1986), os valores de tensão
de água no solo devem estar entre 100 e
250 kPa, sendo que valores de potenciais
de -50 kPa promovem redução na produção.
Outra forma de realizar o manejo da irrigação é com base em informações climáticas, a fim de determinar a evapotranspiração da cultura. Assim, a evapotranspiração
de referência (ETo) é parâmetro básico para
estimativa da evapotranspiração da cultura
(ETc). Este parâmetro deve ser determinado diariamente pelo irrigante, que poderá
estimar a demanda de água diária pela cultura (mm).
A determinação da ETo pode ser realizada por muitos métodos climatológicos de
estimativa como o de Thornthwaite; o de
Camargo; o de Hargreaves e Samani; o de

tanque classe A; o de Penman-Monteith e
o de Priestley-Taylor.
A escolha do método de estimativa deverá ser com base na disponibilidade de
elementos meteorológicos disponíveis
(estação meteorológica automática, tanque
classe A, termômetros de máxima e de mínima); escala requerida; melhor método de
estimativa para região trabalhada, considerando as características climáticas.
O método de Priestley-Taylor exige
duas variáveis meteorológicas (radiação
líquida e temperatura do ar). O método do
tanque classe A exige três (incluindo a própria evaporação do tanque). Dois outros
aspectos devem ser considerados: métodos que usam somente uma variável, como os de Thornthwaite, de Camargo e de
Hargreaves e Samani, apresentam melhores estimativas para períodos mais longos
(semanas, mês), enquanto que um método
analítico como o de Peman-Monteith pode ser empregado em escala diária ou, com
os cuidados recomendados, até em escala
horária. Finalmente, métodos empíricos,
como os que se baseiam na temperatura
do ar (o de Thornthwaite; o de Camargo;

o de Hargreaves e Samani), geram melhor
estimativa para climas iguais ou próximos
àqueles em que foram obtidos, como o de
Thornthwaite e o de Camargo, que apresentam melhores estimativas em climas úmidos. Já o de Hargreaves e Samani apresenta
desempenho melhor em clima Semi-Árido
(PEREIRA et al., 2006).
Nesse caso, uma vez determinada a ETo,
calcula-se a evapotranspiração da cultura
(ETc), multiplicando-se ETo pelo coeficiente de cultivo (Kc) (Quadro 2). A ETc corresponde à reposição real de água a ser
usada pelas plantas. Para isso, é necessário
aplicar uma quantidade de água, que deixe
no meio poroso do solo água disponível
às raízes, equivalente à ETc. A lâmina bruta
(Lb) de água a ser aplicada será então:
Lb =

ETc
Ea

em que Ea é a eficiência de aplicação de
água pelo sistema (avaliação a ser feita no
campo).
Para os diferentes períodos de desenvolvimento da cana-de-açúcar, são sugeridos, no Quadro 2, coeficientes de cultivo
(Kc), utilizados para estimativa do consumo de água pela cultura. Como a necessidade hídrica da cultura é afetada pelo
desenvolvimento da planta, que varia em
diferentes condições edafoclimáticas, é recomendado que os valores sugeridos, nos
diferentes estádios de desenvolvimento,
sejam verificados em ensaios regionais.
MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO

Gráfico 1 - Curva de retenção de água do solo, água disponível do solo (AD), teor de
água crítico (θct) e potencial matricial crítico (Ψmc)

A cana-de-açúcar pode ser irrigada por
qualquer sistema de irrigação: superfície,
aspersão ou localizada. Não existe um sistema mais indicado e sim vantagens e desvantagens, as quais precisam ser superadas. Para cada situação deverá existir um
sistema adequado.
Em virtude da preocupação, em nível
mundial, com a questão do gerenciamento, conservação e economia dos recursos
hídricos, tem sido recomendado, para a
grande maioria das culturas, o uso de sistemas de irrigação pressurizada. Dentre
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QUADRO 2 - Valores do coeficiente de cultivo (Kc) em função dos estádios de desenvolvimento
da cana-de-açúcar
Período de desenvolvimento

Dia

Kc

Do plantio até 25% de cobertura do solo

30-60

0,40-0,60

De 25% a 50% de cobertura

30-40

0,75-0,85

De 50% a 75% de cobertura

15-25

0,90-1,00

De 75% à cobertura completa do solo

45-55

1,00-1,20

Utilização máxima

180-330

1,05-1,30

Início da senescência

30-150

0,80-1,05

Maturação

30-60

0,60-0,75

FONTE: Doorenbos e Kassam (1994).

O sistema de irrigação superficial mais
adotado é o de sulcos (Fig. 1), onde, dependendo da distribuição radial da água, o
espaçamento entre os sulcos permite irrigar duas linhas de plantas por vez. De modo
geral, esse sistema de irrigação é adotado
em solos de textura areno-argilosa, argilosa
e muito argilosa, como os Argilossolos,
Cambissolos e Vertissolos. Esse sistema,
por conduzir a água sobre a superfície do
solo, tem maior consumo que os sistemas
pressurizados, nos quais a água é conduzida em tubos.

Édio Luiz da Costa

estes, destaca-se o sistema localizado, tanto para novas áreas, quanto para a substituição dos de superfície e de aspersão, por
ser mais eficiente na aplicação de água e
de fertilizantes (fertirrigação), nas mais diversas condições ambientais (NOGUEIRA
et al., 1998).
A escolha do sistema de irrigação deve
ter como base a análise de fatores como
tipo de solo, clima, topografia, custo do
sistema, uso de mão-de-obra e energia,
incidência de pragas e doenças, quantidade e qualidade de água disponível.

Figura 1 - Método de irrigação por sulcos

No sistema de irrigação por aspersão
os métodos mais utilizados são o pivô
central (Fig. 2), a aspersão convencional e
o autopropelido (Fig. 3). Esses métodos
caracterizam-se por aplicar água sobre a
copa da cultura simulando uma chuva.
A irrigação localizada destaca-se como
um dos sistemas de maior sintonia com a
nova lei de Recursos Hídricos, pois utiliza
a água com maior eficiência, permitindo um
melhor controle da lâmina aplicada. Sua
economia caracteriza-se pela significativa
redução das perdas por evaporação, percolação e escoamento superficial. A água
aplicada diretamente sob a copa das plantas
reduz as perdas e propicia eficiência de,
aproximadamente, 90%, representando um
uso mais racional (COSTA et al., 1994).
Outras vantagens são a possibilidade de
aplicar nutrientes via água de irrigação
junto à planta, onde há maior concentração
das raízes; o baixo consumo de energia
(relação cv/ha menor) e não provocar umidade excessiva na parte aérea, o que reduz
a incidência de doenças. Como desvantagens, apresentam-se a necessidade de um
bom sistema de filtragem, o custo inicial
alto por tratar-se de um sistema fixo e a necessidade de mão-de-obra especializada.
Dentre os métodos da irrigação localizada, tem-se utilizado o gotejamento subsuperficial (enterrado), que tem como características importantes a aplicação de água
abaixo da superfície do solo, reduzindo
perdas de água por evaporação, na região
de maior concentração das raízes (0,40 m),
além de proporcionar economia de água e
de energia (Fig. 4).
Quando se usa o método de irrigação
por gotejamento subsuperficial, pode-se
utilizar uma linha lateral para cada linha de
plantio com gotejadores espaçados de
modo que haja uma sobreposição do bulbo
úmido na linha, formando uma faixa úmida
ao longo da linha de plantio. Quando se
adotam espaçamentos duplos, as configurações mais utilizadas são: A (m) – 1,20;
1,30 ou 1,40 por B (m) – 0,30; 0,40 ou 0,60,
respectivamente, de acordo com o esquema
mostrado na Figura 5.

I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v. 2 8 , n . 2 3 9 , p . 5 6 - 6 3 , j u l . / a g o . 2 0 0 7

Artigo 7.p65

60

17/08/2007, 10:50

61

Édio Luiz da Costa

Cana-de-açúcar

Figura 3 - Método de irrigação por autopropelido

Édio Luiz da Costa

Édio Luiz da Costa

Figura 2 - Método de irrigação por pivô central

Figura 4 - Método de irrigação por gotejamento
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por Soares et al. (2003), na região de Juazeiro, BA, onde consideram custo de implantação, produtividade e eficiência de uso
de água (produção (kg) por consumo de
água (m3)).

Paulo Eduardo da Silveira

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 5 - Esquema de montagem do método de irrigação por gotejamento subsuperficial
em plantio com espaçamento duplo

De acordo com Pizarro (1986), os sistemas de irrigação localizada de alta freqüência são indicados para ser operados
automaticamente, pois são constituídos
por redes de tubulações fixas, operados
com baixas vazões. Suas subunidades de
rega são relativamente grandes, não sofrem
influência de fatores ambientais, como o
vento, e não interferem na maioria dos tratos culturais.
Contudo, independente do método ou
sistema de irrigação utilizado, cuidados
devem ser tomados para não permitir que
as plantas sejam submetidas a estresse
hídrico e nem a excesso de umidade. O teor
de água do solo deve ser mantido próximo
da capacidade máxima de água disponível.
Após instalado o projeto de irrigação,
é necessário verificar se as condições pre-

vistas inicialmente se confirmam em campo.
Para tanto, é necessário fazer uma avaliação
em que se levantam as condições de pressão, vazão e lâminas aplicadas nas condições de campo. Em relação à lâmina de água
aplicada, o Coeficiente de Uniformidade de
Christiansen (CUC) ou então o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD)
são os índices mais utilizados para verificar
como está a distribuição de água na área
irrigada.
A estimativa do custo do sistema de
irrigação, na cultura da cana-de-açúcar, depende de fatores como variedade (em especial a altura da planta), topografia, método
de irrigação, nível de automação utilizado
e tipo de solo.
No Quadro 3, observa-se o custo de diferentes sistemas de irrigação levantados

A prática da irrigação deve ser entendida não somente como um seguro contra
secas ou veranicos, mas como uma tecnologia que pode dar condições para que a
cultura expresse todo o seu potencial produtivo. Além disso, se bem utilizada, a
irrigação é um instrumento muito eficaz no
aumento da rentabilidade dos empreendimentos, permitindo a racionalização dos
insumos, por exemplo, por meio da fertirrigação.
No entanto, para que o processo seja
eficiente, é imperativo que o sistema de
irrigação tenha uma alta uniformidade de
aplicação da água, isto conseguido com
bons projetos, feitos a partir de materiais
de qualidade, obtidos em empresas idôneas
e com cálculos hidráulicos precisos.
A escolha correta do sistema de irrigação e o suprimento de água às plantas no
momento oportuno e na quantidade adequada, aliados a boas práticas de gerenciamento, são aspectos decisivos para o
sucesso da cultura.
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Colheita da cana-de-açúcar
Gilson Gonçalves Xavier 1

Resumo - Dentre as etapas do cultivo da cana-de-açúcar a colheita é a que mais exige
cuidados especiais de planejamento e execução, pois a rentabilidade pode variar muito
em função da sua condução. A principal meta da colheita é entregar à unidade industrial uma matéria-prima de melhor qualidade e com menor custo, além de manter as
melhores condições de desenvolvimento e produção dos próximos ciclos da cultura.
Podendo ser manual ou mecânica, crua ou queimada, para indústria ou mudas, com os
prós e contras, cabe a cada unidade de produção escolher o processo mais viável de
colheita, que atenda às suas necessidades e também às exigências ambientais do setor.
O uso de inibidores de floração e o de maturadores são técnicas para melhorar a qualidade
da matéria-prima e fazem parte do planejamento estratégico da colheita. Colhedoras
modernas, de alta performance, carregadoras e transbordos estão no mercado para atender
à crescente necessidade de mecanização, devido à expansão acelerada do setor nos
últimos anos.
Palavras-chave: Colheita manual. Colheita mecânica. Maturador. Inibidor de floração.

INTRODUÇÃO
O planejamento da colheita é uma atividade determinante, para obter bons resultados no processo industrial, uma vez
que a qualidade da matéria-prima é a chave
para que isto aconteça.
O momento ideal para iniciar a colheita da cana-de-açúcar é quando a planta
encontra-se com a maior concentração de
açúcares (sacarose, glicose e frutose). Este
momento depende de diversos fatores, tais
como: região de cultivo, condições climáticas, idade da cultura, variedade, tipo de
solo, pragas e doenças.
A colheita pode ser manual ou mecânica, de cana crua ou queimada, porém,
todos os procedimentos adotados durante
a operação devem proporcionar condições
de obter a melhor qualidade da matériaprima.

Pode-se lançar mão de artifícios capazes de ajudar na maturação da cana-deaçúcar, tais como inibidores de florescimento e maturadores.
O gerenciamento da maturação é realizado por meio de pré-análises, feitas nos
laboratórios das próprias indústrias, as quais
determinam valores que indicam o momento ideal para a realização da colheita (Quadro 1).
COLHEITA
Colheita manual
Para a colheita manual, realiza-se a queimada do canavial, a fim de promover a eliminação das palhas, conseqüentemente
aumentar o rendimento de corte, e eliminação de palhiços na matéria-prima.
As desvantagens da queima devem-se
a poluição, perdas de açúcares pela exsu-

dação, tempo limitado para corte/moagem,
perdas de matéria orgânica e umidade no
solo e maior presença de plantas daninhas.
O corte manual de cana crua para moagem é inviável em conseqüência do baixo
rendimento obtido, do alto custo operacional e dos problemas industriais causados
pelo excesso de palha durante o preparo
da matéria-prima.
A prática da queima é realizada com
autorização e licença do órgão ambiental,
que, no caso de Minas Gerais, é o Instituto
Estadual de Florestas (IEF). Esta licença é
concedida mediante situação de regularidade com as normas estabelecidas para a
cultura e controlada com equipes treinadas
e equipadas para tal finalidade.
O rendimento do corte manual muda em
função da variedade, idade de corte, cana
em pé ou deitada, topografia do terreno,

1

Zootecnista, Especialista Gestão Agrícola no Setor Sucroalcooleiro, Gerente Agrícola da Usina WD Ltda., CEP 38770-000 João Pinheiro-MG.
Correio eletrônico: gilson@grupodetoni.com.br
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QUADRO 1 - Indicadores da qualidade da cana-de-açúcar e valores recomendados pela Fermentec(1)
Valor recomendado

Indicador
POL

> 14

Pureza (POL/Brix)

> 85%

ART (sacarose, glicose, frutose)

> 15% ( maior possível )

AR (glicose, frutose)

< 0,8%

Fibra

11 a 13%

Tempo de queima/corte

< 35 horas para cana com corte manual

Terra na cana (minerais)

< 5 kg/t cana

Contaminação da cana

< 5,0 x 105 bastonetes/mL no caldo

Teor de álcool no caldo da cana

< 0,06% ou 0,4%Brix

Acidez sulfúrica

< 0,80

Dextrana

< 500 ppm/Brix

Amido na cana

< 500 ppm/Brix

Broca na cana

< 1,0%

Índice de Honig-Bogstra

> 0,25

Palhiço na cana

< 5%

Ácido aconítico

< 1500 ppm/Brix

Colheita mecânica

NOTA: POL – Porcentagem de sacarose aparente contida no caldo de cana; ART – Açúcares
redutores totais; AR – Açúcares redutores.
(1) Empresa de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) em tecnologia industrial do setor sucroalcooleiro, localizada em Piracicaba-SP.

cana crua ou queimada, esteirada ou em
montes, com desponte ou sem desponte,
bem como em função das condições climáticas.
Em média, considera-se, no corte de cana crua para mudas, o rendimento em torno
de 3 a 4 toneladas/homem/dia e em cana
queimada para indústria, média de 7 a 10
toneladas/homem/dia.
O tipo de corte varia em função das necessidades de cada unidade industrial, sendo a remuneração dos cortadores por tonelada cortada.
O corte é efetuado em eitos de cinco
linhas para espaçamentos entre 1,3 e 1,5 m
ou quatro linhas para espaçamento de 1,7
a 1,8 m. Em nível de campo, para que o cortador no fim de sua jornada saiba quanto
será remunerado, transformam-se as toneladas em metros cortados por eito, após
avaliação do rendimento da produtividade
do talhão.

dade do operador, sincronismo com o caminhão, programação de abastecimento e
manutenção, fatores estes que também determinam a qualidade da matéria-prima e
perdas no carregamento. O rendimento médio de uma carregadora gira em torno de 30
a 40 t/h.
Após a operação de carregamento, fazse a catação de bitucas, ou seja, canas inteiras e/ou pedaços que caem durante o carregamento que, após serem amontoadas, são
enviadas à indústria. Esta operação deve
ser realizada dentro do menor tempo possível para evitar deterioração na qualidade.
Todo esse trabalho é denominado Corte, Carregamento e Transporte (CCT) e,
quanto menor seu valor, mais rentabilidade
proporciona ao produtor.

Durante o corte, a cana pode ser depositada no solo na forma esteirada ou em
montes distanciados de 2 metros um do
outro, com ou sem desponte, de modo que
se obtenham rendimento de carregamento
e melhor eliminação de terra (Fig. 1).
A etapa seguinte ao corte, o carregamento, tem que ser realizado com precisão
para minimizar a contaminação mineral,
vegetal e perdas durante a operação e o
transporte até a indústria.
O carregamento é realizado com carregadoras mecânicas convencionais montadas em tratores, para terrenos com declive
de até 12%, também denominadas guinchos
(Santal, Motocana, etc.) e autopropelidas
(Implanor, Bell), utilizadas em terrenos com
declive superior a 12%, comumente usadas
em Pernambuco e Alagoas.
O rendimento efetivo de carregamento
depende da topografia do terreno, disposição da cana no solo após o corte, capaci-

A colheita mecânica pode ser realizada com cana crua ou queimada, utilizandose transbordos ou diretamente nos caminhões.
A colheita mecanizada de cana-deaçúcar é uma realidade e está cada vez
mais desenvolvida em conseqüência dos
trabalhos de pesquisa e desenvolvimento
que integram rendimento das máquinas
com qualidade de corte, visando também
produtividade agrícola e longevidade dos
canaviais.
O momento que o setor está passando
é determinante para este crescimento, uma
vez que a expansão dos canaviais está além
da mão-de-obra necessária para atender tal
demanda e da necessidade de cumprir normas ambientais em vigor, que proíbem e/ou
limitam a queima em determinadas regiões
e, muito em breve, em todo o País.
A qualidade da matéria-prima cortada
mecanicamente é superior, quando o corte
é em cana crua, porém, em todo o processo
de colheita tem que seguir procedimentos
corretos para que isto aconteça.
As desvantagens da colheita de cana
crua são: maior aparecimento de pragas,
principalmente da cigarrinha-das-raízes,
risco de incêndio nas palhadas e dificuldade de brotação de algumas variedades.
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Figura 1 - Cana queimada, com corte manual

Como vantagens destacam-se: maior
teor de matéria orgânica, menor compactação do solo, maior retenção de umidade,
menor aparecimento de plantas daninhas,
condições de desenvolvimento de inimigos
naturais, etc.
Dentre vários itens observados durante os trabalhos de seleção varietal está o
comportamento da variedade em relação à
colheita mecânica (brota de soqueira e longevidade).
O rendimento operacional está em função de um planejamento prévio de espaçamento, dimensionamento de talhões, sistematização de solo, variedades apropriadas,
velocidade adequada de trabalho e manobras corretas e precisas, sincronismo com
o caminhão e/ou transbordo, além da boa
manutenção das colhedoras.
Quanto ao espaçamento de plantio para
a colheita mecânica, existem varias opções
que são defendidas pelos usuários, porém
a finalidade é sempre evitar o pisoteio, que
é o grande responsável pela diminuição

do estande, e a conseqüente queda de produtividade nas safras seguintes.
De modo geral, os principais espaçamentos utilizados são sulcos simples, de
1,4 e 1,5 m entrelinhas, ou o espaçamento
duplo ou combinado (“W” ou abacaxi), que
consiste no plantio de duas linhas duplas

paralelas espaçadas de 40 a 50 cm e distantes 1,3 m uma da outra, totalizando 1,7 a
1,8 m entrelinhas (Fig. 2).
Atualmente, existem no mercado várias
marcas de colhedoras modernas (Cameco,
Santal, Case ) e com desempenho cada vez
mais satisfatório com relação à altura e

Figura 2 - Principais espaçamentos de plantio para colheita mecânica
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operação, os toletes (mudas) são transportados por transbordos direto para as plantadoras mecânicas.
Com a busca de longevidade e produtividade dos canaviais, a colheita mecânica
tem que ser trabalhada com sabedoria e
interação de todos os fatores que contribuem positivamente para a meta proposta.
Algumas variedades, que são ricas e
produtivas, porém apresentam dificuldade
de brotação na soqueira com corte mecânico, têm que ser manejadas apenas nas
condições propícias, ou seja, com o uso de
irrigação pós-corte, cortadas manualmente
ou até substituídas na reforma.
Outra medida favorável é adotar o corte
mecanizado a partir do segundo corte, pois
as touceiras estarão mais estabilizadas e o
solo mais nivelado.
O conhecimento do comportamento
varietal em relação à colheitabilidade é
importante para o planejamento, principalmente, quando a meta é colher 100%
com máquina.
O uso de caminhões acompanhando as
colhedoras é comum, no entanto não é o

correto, pois seu peso é elevado e, após o
carregamento, o caminhão sempre terá que
passar sobre a soqueira até o próximo
carreador. Apesar disso, com o transbordo
(trator/carreta) a compactação é bem menor, pois o trator possui pneus grandes e
largos e o transbordo, pneu de alta flutuação, dimensionados para carga de 4 a 12
toneladas.
Na verdade, para adotar a colheita mecânica com sucesso, tem que haver bom
planejamento de implantação da lavoura e principalmente associar colhedoras
com transbordos. Isto é fato já em diversas
unidades produtoras, cujos resultados
mostram os benefícios dos investimentos
(Fig. 3 e 4).
MATURADORES
Os maturadores são substâncias químicas que interferem nos processos fisiológicos e bioquímicos da planta, alterando
seu ciclo normal e promovendo a maturação, quando aplicado na época correta
para esta finalidade.

Gilson Gonçalves Xavier

qualidade do corte, desponte e limpeza de
impurezas vegetais e minerais e rendimento
operacional.
De acordo com a necessidade, pode-se
optar por máquina de pneu ou esteira, sendo que esta última promove menos compactação do solo e possibilita a colheita
em terrenos mais acidentados, porém sua
locomoção a distâncias maiores necessita
de transporte em pranchas.
Em cana queimada, o rendimento de
colheita é de 12% a 15% superior à cana
crua, devido ao melhor processamento corte/limpeza e melhor visualização do operador para execução de manobras.
O rendimento efetivo de colheita varia de 700 a 800 t/cana/dia por colhedora,
dependendo das condições mencionadas
anteriormente, em período de vinte e quatro
horas.
Algumas colhedoras estão sendo utilizadas para corte de mudas, mas para isso
é necessário fazer certas modificações que
têm a finalidade de minimizar os impactos
das gemas nas paredes da máquina durante o processo de colheita. Neste tipo de

Figura 3 - Cana crua com corte mecânico
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Figura 4 - Cana queimada, sendo realizado corte mecânico

A ação destas substâncias promove ganhos variáveis de acordo com as variedades e época de aplicação, num período
compreendido em média de 30 a 60 dias
após a aplicação, dependendo também do
produto utilizado.
O uso de maturadores tem a finalidade
de antecipar ou proporcionar mais riqueza no início de safra e também de manter o
teor de sacarose no seu final.
Os produtos mais comumente utilizados
são o Ethrel (0,67 L/ha), Moddus (0,8 L/ha)
e Curavial (20 g/ha).
A aplicação é aérea, utilizando-se de
30 a 40 L/ha obedecendo a critérios técnicos de uso, recomendados para cada produto, principalmente com relação ao pH da
água.
É importante deixar as testemunhas para verificar a eficiência da aplicação e realmente poder quantificar os ganhos.
INIBIDORES DE FLORESCIMENTO
O florescimento de determinadas variedades de cana-de-açúcar significa perda de

sacarose e também de peso, em conseqüência da sua isoporização.
A característica de florescimento é trabalhada no melhoramento varietal, porém
não é fator determinante de exclusão, desde
que a variedade seja rica e produtiva, pois
pode ser trabalhada com o uso de inibidores de florescimento.
Em geral a indução floral ocorre no período compreendido entre o início de fevereiro e meados de março, em função das
variedades e condições climáticas (temperatura e umidade), as quais variam de acordo com a região e de ano a ano.
Os inibidores de florescimento são substâncias químicas que, quando aplicadas no
período propício à indução floral, promovem sua inibição.
A expansão de canaviais em diferentes
regiões antes não utilizadas com a cultura
tem mostrado variedades com intenso florescimento, o que está sendo motivo de
pesquisas para melhor conhecer e poder
trabalhar com os inibidores com maior segurança e eficácia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Independente do sistema de colheita a
ser utilizado, todos têm a mesma finalidade,
ou seja, procuram atender à indústria com
a matéria-prima de melhor qualidade.
As melhores técnicas, máquinas e produtos disponíveis para este objetivo existem e estão sendo cada vez mais pesquisados, visando cada dia o aperfeiçoamento
para a complementação da mão-de-obra da
colheita da cana-de-açúcar.
Vale lembrar que a remuneração da cana
é em função do açúcar total recuperado
(ATR), que está diretamente relacionado
com a qualidade da matéria-prima, a qual
deve ser fresca, livre de impurezas minerais
e vegetais, pragas e doenças e colhida no
pico de riqueza de sacarose.
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Industrialização da cana-de-açúcar
Mário Barreto Júnior 1

Resumo - No início da colheita, define-se qual o canavial está com maior índice de maturação e faz-se o corte. Em seguida, a cana é transportada para a unidade industrial,
onde é feita a pesagem e a identificação. O descarregamento é realizado direto na mesa
alimentadora que, por sua vez, alimenta a esteira de cana. A cana é picada, desfibrada e
conduzida ao sistema de extração que pode ser por esmagamento (moendas) ou difusor.
Nesta fase, obtém-se o caldo que pode ser processado tanto para produção de açúcar,
quanto para álcool. O bagaço servirá como combustível para as caldeiras na produção
de vapor, que acionará equipamentos diversos, como: gerador de energia, moendas.
Na produção de açúcar, o caldo passa por várias etapas, como sulfitação, calagem,
aquecimento, decantação, filtração, evaporação, flotação, cozimento, centrifugação,
secagem e armazenamento e, na produção de álcool, segue as etapas de preparo de
mosto, fermentação, centrifugação, pré-fermentação, destilação e armazenamento.
Palavras-chave: Processo industrial. Produção de açúcar. Produção de álcool.

INTRODUÇÃO

QUADRO 1 - Composição química da cana-de-

Este trabalho visa dar uma noção do
processo de industrialização da cana-deaçúcar para produção de açúcar e álcool.
As etapas desse processo basearam-se em
procedimentos de uso geral, lembrando que
algumas unidades industriais possuem
tecnologias diferenciadas para obtenção
inclusive de outros produtos como levedura seca, bagaço hidrolisado, álcool fino,
neutro e outros.

açúcar

(%)

Água

65 a 75

Fibra

8 a 18

Açúcares ( ART )

12 a 20

Sacarose

10 a 18

Glicose

0,20 a 1,30

Frutose

0,00 a 0,70

ATR

MATÉRIA-PRIMA

Variação

Componente

110 a 160 kg/t

Colheita

NOTA: ART - Açúcares redutores totais;
ATR - Açúcar teórico recuperável.

Cana-de-açúcar
Originária do sudeste da Ásia, a canade-açúcar ao longo de sua existência passou por profundos trabalhos de melhoramentos, que persistem até os dias atuais.
Segue no Quadro 1, a composição química média encontrada nas canas processadas.

de forma que representem o talhão, ou seja,
a coleta é feita em vários pontos, tendo
que, obrigatoriamente, cobrir as extremidades e a área central do talhão. As amostras
são levadas ao laboratório, onde são processadas as análises. De acordo com o controle varietal, é possível fazer uma prévia
avaliação dos talhões a serem amostrados,
para evitar um número muito grande de
amostras no laboratório. Tal procedimento
se dá, uma vez que as variedades são classificadas como precoce, média e tardia.

Maturação
Antes que ocorra o corte de cana, são
realizadas análises de avaliação, para averiguar seu índice de maturação satisfatório
para a colheita. As amostras são coletadas

Uma vez definido o talhão, processase o corte. Este poderá ser feito de duas
maneiras: manual ou mecanizado. Manualmente faz-se por meio do trabalho braçal e
tem como prática normal a queima da cana, a qual será extinta num futuro próximo.
E mecanizada, por meio de máquinas colhedoras (Fig. 1), que, em uma única operação,

1
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Esteira de cana

Figura 1 - Colhedora de cana-de-açúcar

faz o corte e o carregamento dos caminhões, com a vantagem de não necessitar
promover a queima, o que traz inúmeras
vantagens ao meio ambiente e ao próprio
canavial.
RECEPÇÃO DA CANA
Pesagem
A pesagem é feita em balança rodoviária, geralmente com capacidade de 120 t e
plataforma com 36 m de comprimento por
3,20 m de largura. Nesta etapa, além da
pesagem, os caminhões são identificados
com informações vindas do campo, como:
identificação do talhão, a variedade, o carregamento, o transportador, as horas de
queima, as colhedoras e outras.

fazer com que passe por um processo de
lavagem para remoção de impurezas minerais. Isso ocorre com a cana inteira, oriunda do corte manual. O equipamento é dotado de correntes, tracionadas por um eixo
com engrenagens e acionado por motor e
redutor com sistema de variação de velocidade, a fim de permitir dosar a quantidade
de cana a ser moída.

Também chamada de esteirão de cana,
tem como finalidade conduzir a cana pelo
picador e desfibrador até a esteira rápida.
O controle desta é feito com a variação da
velocidade de acordo com a necessidade
de alimentação das moendas e do sistema
de proteção de sobrecarga no acionamento. Atua sobre este comando um controlador automático tipo – controlador lógico
programável (PLC) – que, por meio de sensores adaptados no chute Donely (caixa
metálica instalada sobre a entrada de cana
na moenda), determina a velocidade da alimentação.
Picador de cana
Composto de um eixo apoiado sobre
mancais de rolamento e suporte para fixação
das facas, é normalmente acionado por
turbina a vapor ou motor elétrico. Tem como
finalidade iniciar o preparo, picando a cana.
Desfibrador de cana
Também composto por um eixo apoiado sobre mancais de rolamento e suporte
para fixação dos martelos oscilantes, rolo
alimentador e placa desfibradora (Fig. 2).
A cana já picada alimenta o desfibrador por
meio do rolo alimentador, que, por sua vez,

Descarregamento

Mário Barreto Júnior

No geral, descarrega-se com guincho
Hyllo, tombador lateral ou ponte rolante.
Nesta fase, a cana é depositada direto na
mesa alimentadora ou no depósito de cana.
PREPARO E ALIMENTAÇÃO
DE CANA
Mesa alimentadora
Este equipamento possibilita dosar
a alimentação de cana na esteira, além de

Figura 2 - Desfibrador de cana-de-açúcar
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pressiona a cana na placa desfibradora,
com o objetivo de abrir as células para facilitar posterior operação de esmagamento.
Um bom preparo atinge índices de 83% a
85% de células abertas (open cell).
Espalhador de cana
Tem a forma de um eixo, com palhetas
em movimento giratório com o propósito
de uniformizar a alimentação de cana desfibrada para esteira rápida.

É uma esteira transportadora de borracha, que se desloca a uma velocidade
entre 12 e 50 m/min. Com isso, a camada de
cana desfibrada transportada fica bem baixa, o que possibilita melhor desempenho
do eletroímã.

Mário Barreto Júnior

Esteira rápida

Figura 3 - Conjunto de moendas

Eletroímã
É um equipamento magnetizado de
formato quadrado, que se localiza sobre a
esteira rápida em, aproximadamente, 40 cm
da superfície da esteira, com a finalidade
de reter materiais ferrosos para que não
cheguem às moendas, o que causaria quebras.
Chute Donelly

Mário Barreto Júnior

É uma espécie de caixa de passagem
que guia a cana desfibrada para alimentar
a moenda. Nele fixam-se os sensores que
permitem o controle da automação.
PROCESSO DE EXTRAÇÃO
DO AÇÚCAR
Atualmente, têm-se duas opções para
extração do açúcar da cana, a moenda e o
difusor.
Moenda
A moagem consiste em um processo
de esmagamento, por meio de rolos com as
perfeitas regulagens de aberturas, onde a
cana desfibrada sofre uma pressão para se
extrair o caldo. Um conjunto de moendas
(Fig. 3) é geralmente composto por seis
ternos e cada terno é constituído de um
rolo superior, um rolo de pressão (Fig. 4),
um rolo de entrada e um rolo de saída.

Figura 4 - Rolos de moenda

PRODUTOS OBTIDOS

Difusor
O processo por difusão consiste em
extrair o açúcar por meio de uma reação de
percolação. Sobre a camada de cana preparada, aplica-se uma embebição com água
e o próprio caldo da cana (quente). Após a
passagem pelo difusor, o bagaço sai muito
úmido, havendo necessidade de secagem,
para a queima na caldeira. Nesta operação,
usa-se um rolo desaguador e um terno de
moenda.

Da cana, após o processo de moagem
ou difusão, obtêm-se dois produtos: o caldo de cana e o bagaço.
Bagaço
Resíduo composto de fibra, água e
açúcares. É conduzido por meio de esteiras até a caldeira, onde é utilizado como
combustível no processo de obtenção de
vapor.
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O bagaço sai do processo de extração
com, aproximadamente, 50% de umidade, o
que possibilita sua utilização imediata nas
caldeiras. O excedente de bagaço é estocado em pátio próprio, a fim de ser reaproveitado nas partidas da usina e eventuais
paradas para manutenção. Em média, 1 kg
de bagaço produz 2,1 kg de vapor, valor este
somente para referência, uma vez que o rendimento depende da eficiência da caldeira.
Caldeira

álcool. O vapor que entra na turbina é chamado de vapor direto ou vivo e, quando
passa pelo rotor desta, é chamado de vapor de escape. Este vapor perde a pressão, quando passa pelo rotor, chegando a
pressão para 1,5 kg/cm2, que é o utilizado
no processo. Esse tipo de equipamento
chama-se turbina de contrapressão. Existem outros tipos de turbinas mais eficientes no mercado, como os de extração e
condensação, porém, têm-se restrições de
seus usos, em função do processo de produção de açúcar e álcool.
Geração de energia
É importante ressaltar que as usinas
e destilarias geram sua própria energia e
com potencial para comercializar a energia
excedente. Como foi dito anteriormente, o
vapor produzido pelas caldeiras impulsiona as turbinas que, por sua vez, geram
energia elétrica por meio dos geradores
(Fig. 5).

Mário Barreto Júnior

Equipamento composto basicamente
de tubos interligados entre o balão de vapor (tubulão de vapor), balão de água/lama
e fornalha para queima de bagaço. O bagaço
oriundo do processo de extração é conduzido por esteiras até as bicas de acesso
à fornalha, possibilitando dessa forma a
dosagem da quantidade de bagaço a ser
queimado na caldeira. A água introduzida
na caldeira por meio de bombeamento circula pelas tubulações internas, aonde ocor-

re uma troca térmica, que gera como conseqüência a transformação da água em
vapor. As caldeiras mais utilizadas atualmente são as do tipo aquatubular, com pressões de trabalho entre 21 e 42 kg/cm2, existindo ainda caldeiras instaladas em usinas,
que chegam até a 90 kg/cm2 de pressão.
O vapor produzido pelas caldeiras pode
ser do tipo saturado, com temperatura de
216oC ou superaquecido com temperatura
de até 440oC. Quanto maior for a pressão e
a temperatura, maior será a eficiência das
turbinas a vapor e, conseqüentemente, menor será o consumo. É importante ressaltar
a qualidade da água utilizada neste processo, levando em conta a necessidade de
seu tratamento.
Esse vapor é conduzido por tubulações
isoladas termicamente até as turbinas de
acionamento de equipamentos como: gerador de energia, moendas, picador, desfibrador, que, após sua utilização, é conduzido ao processo de produção de açúcar e

Figura 5 - Gerador de energia
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Caldo de cana
O caldo de cana é composto de água,
açúcares e sólidos. O caldo a ser utilizado
no processo contém, aproximadamente, um
Brix de 14%, podendo ser destinado para
obtenção de açúcar cristal ou de álcool.
PROCESSO DE FABRICAÇÃO
DE AÇÚCAR
Peneiramento
O caldo passa primeiro por peneiras
rotativas; em seguida, sofre uma segunda
peneiragem, que pode ser em peneiras estáticas, vibratórias ou mesmo rotativas.
Sulfitação
Nesta fase da sulfitação é introduzido
enxofre em forma gasosa em equipamentos adequados, como multijato ou coluna
de sulfitação em contracorrente, a fim de
provocar um branqueamento nas moléculas de sacarose. Em razão disso ocorre
um rebaixamento de pH no caldo e, após
esta etapa, obtém-se o caldo sulfitado.
Calagem
A calagem consiste em adicionar leite
de cal hidratada com a finalidade de
neutralizar o caldo. Com essa medida, evitase o processo de invertase da sacarose na
decantação e facilita a sedimentação, formando ainda uma reação em que se obtém
o fosfato de cálcio. Essa reação acontece
em conseqüência do fósforo (P2O5) contido no caldo e da precipitação parcial de
matérias corantes. Normalmente, esse processo se faz a frio.
Aquecimento
É necessário aquecer o caldo a uma temperatura de 105oC a 108oC, com a finalidade de esterilizar e facilitar o processo de
decantação.
Decantação
A decantação tem como finalidade retirar as impurezas contidas no caldo. Dividese em três fases: coagulação, floculação e

sedimentação. São utilizados, basicamente,
dois tipos de decantadores: o convencional
e o decantador rápido. No convencional, o
caldo tem uma retenção aproximada de três
horas e é composto de bandejas que são
compartimentos internos, as impurezas
(lodo) são retiradas por meio de raspas mecânicas. No decantador rápido a retenção
do caldo é de 50 minutos, aproximadamente, e não contém bandejas, o lodo é retirado
por raspas mecânicas e sistemas de bombeamento. Após a decantação, obtêm-se
o caldo decantado ou clarificado e o lodo.
O lodo, que é um resíduo líquido bastante
viscoso, contém muito açúcar, daí a necessidade de filtrá-lo em equipamentos específicos, como filtros rotativos a vácuo ou
filtro prensa.
Filtragem
Nesta fase de filtragem, o lodo é distribuído em uma bacia, de forma que o tambor
com as telas suguem o caldo e, conseqüentemente, o açúcar que está diluído neste
caldo sofre um processo de lavagem (embebição), com o objetivo de reduzir ao máximo a perda. Obtêm-se, assim, o caldo filtrado que retorna no processo de calagem e a
torta de filtro que é utilizada na lavoura
como fertilizante.
Evaporação
O caldo clarificado, oriundo da decantação, passa por um processo de evaporação para eliminar a água contida no caldo.
O Brix, que é a porcentagem de sólidos
dissolvidos em uma solução, inicia-se no
processo com 14 e sai com, aproximadamente, 60 graus Brix. A evaporação dá-se
pelo aquecimento por meio de um feixe
tubular, onde o vapor circula por fora do
tubo e, o caldo, na parte interna. Um conjunto evaporador é composto basicamente
de um pré-evaporador e quatro caixas de
evaporação. Na quarta caixa, ou seja, na
última, é instalado um sistema de sucção
que dá maior eficiência ao sistema. Ao caldo clarificado após a concentração dá-se o
nome de xarope.

Flotação
O xarope recebe tratamento num equipamento denominado flotador, que promove a limpeza para a retirada de impurezas
que ainda ficaram no decantador. Esse tratamento faz-se com a adição de polímeros
sintéticos e a introdução de ar no líquido
(aeração), para formar microbolhas e, com
isso, precipitar uma camada flutuante na
parte superior que, em seguida, é removida.
Cozimento
A etapa de cozimento é quando se cristaliza a sacarose. Os cozedores são dotados
de feixe tubular e sistemas de sucção na parte superior, onde fica constante uma pressão negativa na faixa de 26 pol/mmHg.
À medida que a sacarose vai desidratando,
começa a cristalizar-se espontaneamente.
Uma vez formado um minúsculo cristal, ele
se alimenta da própria sacarose, fazendo
com que cresça até o tamanho suficientemente adequado para sua separação e comercialização. Nesta fase, após a cristalização, obtém-se a massa. É importante lembrar
que na composição da cana têm-se açúcares diferentes, que são classificados como
monossacarídeos e dissacarídeos. Somente os dissacarídeos (sacarose) cristalizam.
Os monossacarídeos formam um subproduto do processo, denominado melaço de
cana, que, na maioria dos casos, é conduzido ao processo fermentativo, para que
os açúcares residuais possam ser transformados em álcool.
Centrifugação
A massa obtida no cozimento contém
os cristais de açúcar e mel (melaço). Usase o processo de centrifugação para separar
o mel dos cristais. A massa fica depositada
no cesto da turbina de açúcar, onde drena
o mel por uma tela e, em seguida, na mesma
operação, aplica-se água para lavagem e
vapor para secagem. O mel é conduzido à
fermentação.
Secagem
Após a centrifugação, o açúcar contém
ainda um alto teor de umidade e há neces-
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sidade de secá-lo. Para isso, usa-se um
secador, que conduz o açúcar no seu
interior por movimento giratório, aonde se
introduz ar quente e, em seguida, ar frio, de
forma que reduza sua umidade, para
posterior armazenamento.

cialmente a multiplicação celular. Como foi
dito anteriormente, na reação de transformação de açúcar em álcool ocorre uma liberação de calor, daí a necessidade de refrigerar o processo. O tempo de fermentação
gira em torno de 4 a 12 horas.
Centrifugação

Ensaque
O açúcar já seco passa por um sistema
de peneiramento e uma grade magnética
para remoção de partículas metálicas, em
seguida fica depositado em silos, onde, de
acordo com a comercialização, pode ser
empacotado em embalagens plásticas de
1 a 5 kg, saco de 50 kg, a granel, etc.

A centrífuga de vinho utilizada corretamente nas destilarias consiste num rotor
com boquilhas (Fig. 7). O vinho é alimentado continuamente pelo centro do rotor,

sendo então distribuída a sua periferia
pelos pratos de distribuição. A força centrífuga conduz o vinho a se separar em duas
frações: uma menos densa, composta pelas células de levedura denominada creme
de levedura e outra, que se chama de vinho
delevedurado. O rotor encontra-se dentro
de invólucro metálico que atua como coletor de creme. Este creme, ou seja, a levedura
é conduzida ao pré-fermentador para tratamento e o vinho delevedurado é conduzido à dorna volante.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
DE ÁLCOOL

Toda solução açucarada está sujeita à
fermentação por meio da ação da levedura. Nesta fase, ajusta-se o Brix em torno de
14 a 16 graus para melhor desempenho da
fermentação. O mel ou melaço contém um
Brix que varia de 70 a 86 graus. Por isso,
deve ser diluído com água ou com o próprio
caldo de cana ou, ainda, misturar água, caldo e mel até atingir o Brix ideal de acordo
com a condução da fermentação.
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Preparo de mosto

Figura 6 - Dornas de fermentação

Denomina-se fermentação alcoólica
(Fig. 6) a transformação de açúcares em
álcool por ação de microorganismos. O processo de fermentação mais adotado é o de
Melle-Boinot, em que após o mosto ter-se
transformado em vinho, é centrifugado, a
fim de separar o fermento (levedura) para
reutilizá-lo. Ou seja, o processo consiste
em utilizar a levedura para nova rodada de
fermentação e, assim, sucessivamente. Esse
processo apresenta como vantagem a inibição parcial da multiplicação celular da
levedura e, como conseqüência, há uma
economia de açúcares, que seriam utilizados para alimentar essa multiplicação.
Dessa forma, pelo sistema Melle-Boinot,
a fermentação sempre inicia com uma concentração de levedura tal, que inibe par-
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Fermentação

Figura 7 - Separadora centrífuga
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A levedura recuperada pela centrífuga é conduzida aos pré-fermentadores também chamados pé-de-cuba, passa por um
tratamento e, em seguida, retorna à fermentação. O tratamento consiste em diluição
com água, adição de ácido sulfúrico para
controle de pH em torno de 2,5 e, após esses
procedimentos, a mistura fica em agitação
por, aproximadamente, 2,5 a 3 horas, para
depois retornar à fermentação.
Destilação

por uma coluna de retificação “B” e daí
obtém-se o álcool hidratado. Para fabricar o álcool anidro, utiliza-se um processo
físico-químico que consiste em adicionar
um desidratante no meio (ciclo-hexano ou
MEG – monoetilenoglicol), para seqüestrar
água existente no álcool hidratado. Para isso,
usa-se uma coluna “C” (desidratação) e uma
“P” para recuperação do agente seqüestrante (processo que utiliza o ciclo-hexano).
Controle de qualidade
O álcool produzido é conduzido a um
tanque medidor, onde é feito o controle de
qualidade por um laboratório para comprovar os parâmetros de especificação.
Tancagem
O álcool fica em depósitos apropriados
(Fig. 9), obedecendo às normas de legislação específica, até o momento do carregamento para a comercialização.
Carregamento
Para todo e qualquer carregamento efetuado pela destilaria, é emitido um certificado de qualidade do produto, com um
documento fiscal para comprovação dessa
qualidade, em atendimento às especificações em vigor.
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O álcool produzido na fermentação
encontra-se com concentração em média
de 6% a 9%, além de outros produtos que
também se formam na fermentação. A destilação é um processo de separação de misturas líquido-líquido homogêneas por possuir ponto de ebulição diferente. Na grande
maioria das destilarias produzem-se dois

tipos de álcool: o hidratado e o anidro, para
fins carburantes. O álcool hidratado sai da
destilaria pronto para ser consumido pelos
veículos a álcool ou flex, enquanto o álcool
anidro é utilizado somente para ser adicionado à gasolina. Esta operação de mistura
só é feita nas distribuidoras de combustíveis. Um aparelho de destilação geralmente é composto de colunas (torres), condensadores e resfriadeiras, além de acessórios
como bombas, válvulas, tubulações e instrumentos (Fig. 8). O vinho delevedurado
entra na coluna “A”, na sua parte superior,
e inicia-se o processo de destilação nas
bandejas. Nesta fase, o etanol (álcool) é
separado do vinho, que arrasta um volume
considerável de água em sua forma gasosa. O vinho separado pela coluna “A” do
álcool (flegma) sai na parte inferior e recebe o nome de vinhaça ou vinhoto, que é
um subproduto da fabricação do álcool,
e que é utilizado na lavoura como fértil irrigação. Na sua composição contém nutrientes importantes para a
cana. O flegma, que é
um álcool com aproximadamente 45% de
concentração, passa

Figura 8 - Colunas de destilação
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Pré-fermentação

Figura 9 - Depósito de álcool
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Processamento artesanal da cana-de-açúcar
Maria da Graça Lima Bragança 1

Resumo - A fabricação de produtos derivados da cana-de-açúcar, como a rapadura, o
açúcar mascavo e o melado, é tradicional em Minas Gerais. As atividades são desenvolvidas, principalmente, pelos agricultores familiares para consumo próprio e abastecimento de pequenas localidades. O movimento mundial pelo consumo de alimentos considerados naturais, surgido na década de 70, e, mais recentemente, a globalização
da economia deram novo impulso e maior valorização a esses produtos que hoje se
apresentam como promissoras oportunidades de investimento para os agricultores
familiares. Com o crescimento da demanda, veio também o aumento das exigências
dos consumidores por alimentos seguros e de qualidade. Assim, o produtor tradicional,
bem como aquele que deseja ingressar na atividade, deve estar atento às sinalizações
do mercado e buscar formas de fabricação de produtos que atendam às exigências da
legislação de alimentos e aos anseios dos consumidores. Para isso, devem-se seguir as
etapas recomendadas para a fabricação de cada produto, observando, sobretudo, as
boas práticas de fabricação, durante todo o processo de produção, que abrange desde a
qualidade da matéria-prima até a forma de armazenamento.
Palavras-chave: Rapadura. Açúcar mascavo. Melado. Xarope. Cristalização. Acidificação.

INTRODUÇÃO
Minas Gerais é um Estado conhecido
em todo o País por sua história, sua cultura, suas tradições e, também, por seus
produtos agroartesanais. Entre os de maior
tradição destacam-se os provenientes da
cana-de-açúcar, ou seja, a cachaça, a rapadura e o açúcar mascavo, que tiveram
origem no período colonial, quando a produção de açúcar disseminou-se por todo o
Estado.
A partir daquela época, o desenvolvimento tecnológico provocou grandes
transformações no setor. Novas técnicas
foram incorporadas aumentando os rendimentos industriais, aprimorando os sistemas de produção e elevando a escala produtiva. Uma dessas transformações foi a

substituição dos tradicionais engenhos
pelas usinas de açúcar. A tecnologia moderna gerou um novo produto que acabou
dominando o mercado, em detrimento dos
produtos tradicionais, como a rapadura e o
açúcar mascavo, que somente voltaram a
ser valorizados a partir da década de 70,
com o advento do movimento mundial pelo consumo de alimentos considerados naturais, ou seja, aqueles produzidos sem
aditivos químicos. Nesse contexto, iniciouse, também no Brasil, uma volta ao passado, com o resgate de tecnologias utilizadas
nos antigos engenhos.
Um fato relevante, constatado nesse
setor da agroindústria em Minas Gerais, foi
a preservação de grande número de fábricas de rapadura e de açúcar mascavo.

As tradições de fabricação e de consumo
dos produtos artesanais, com base na mãode-obra familiar, aliadas à importância econômica e social que a atividade representa
no Estado, são apontadas como as principais razões dessa sobrevivência. O desenvolvimento da atividade artesanal, tendo a
cana-de-açúcar como matéria-prima, gera
emprego e é fonte de alimento em um elevado número de propriedades rurais, que
se concentram, principalmente, na categoria
da agricultura familiar.
Com a globalização da economia, produtos como a rapadura e o açúcar mascavo, resultantes de um processo artesanal
e natural de fabricação e que se diferenciam pelas suas características regionais,
constituem promissoras oportunidades de
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investimento para os agricultores familiares. A demanda por esses produtos tem
crescido muito, tanto no mercado interno,
como no externo.
A rapadura, produto com grande demanda no mercado institucional e de consumo mais tradicional, é comercializada,
tanto no formato tijolo, como em tabletes
(rapadurinha).
Com relação ao açúcar mascavo, pelas
suas características e qualidades nutricionais, é muito procurado pelo mercado de
produtos naturais e também para exportação.
Para a fabricação de produtos de qualidade, que atendam às normas sanitárias e
às exigências dos consumidores, é necessário observar os procedimentos básicos
recomendados quanto ao processamento
de alimentos. Esses procedimentos baseiamse, principalmente, na utilização de medidas rigorosas de higiene dos trabalhadores; limpeza diária do engenho, das moendas, dos reservatórios e dos tachos; utilização de matéria-prima de boa qualidade;
tecnologia apropriada de processamento, embalagem e armazenamento adequados.
PROCESSAMENTO
DE CANA-DE-AÇÚCAR
O fluxo de processamento é o mesmo
para a rapadura e o açúcar mascavo, até o
momento da determinação do ponto, e
abrange desde o corte da cana, passando
pela recepção, limpeza e moagem da cana;
decantação, filtragem, purificação, limpeza
e concentração do caldo; determinação do
ponto, resfriamento, mexedura e cristalização da massa; enformamento da rapadura
ou esfarelamento e peneiragem do açúcar
mascavo; empacotamento, pesagem e, finalmente, o armazenamento.
Para a fabricação do melado, deve acontecer a acidificação do caldo, como etapa
intermediária entre a decantação e a purificação e limpeza do caldo, conforme Figura 1.

Processamento
A idade da cana-de-açúcar é fator que
influencia diretamente a qualidade e o
rendimento dos produtos. A cana deve ser
cortada, quando estiver no pico de sua maturação, época em que atinge o teor máximo
de sacarose. O processamento (moagem)
deve acontecer até 24 horas após o corte,
por isso é importante observar a capacidade de produção da fábrica. Cana que fica
por longo tempo no pátio ou exposta ao
sol, acarreta grandes prejuízos, porque há
perda de água e transformação da sacarose
em açúcares redutores, resultando o seguinte: baixo rendimento, produto escuro,
dificuldade na obtenção do ponto e mela
dos produtos durante a estocagem. Outro
cuidado importante que deve ser tomado é
a eliminação das folhas e pontas da cana.
Para facilitar a entrada na moenda, o corte
deve ser feito em bisel.
Ao chegar à unidade de processamento ou à fábrica, a cana deve ser limpa,
retirando-se a palha, pois a sua presença
aumenta a sujidade do caldo, afetando a
qualidade dos produtos, além de reduzir o
desempenho do engenho pelo aumento da
quantidade de fibras. Deve-se também retirar a cera e outras sujidades por meio de
jatos de água.
Como já foi dito, a moagem deve acontecer no tempo máximo de 24 horas após o
corte. As moendas devem ser lavadas antes
e depois da moagem. Abaixo das moendas,
antes do tanque de decantação, deve ser
colocado um ralo ou tela grossa para separar os bagacilhos. Todo caldo deve ser
trabalhado no mesmo dia em que a cana
foi moída. Após a separação dos bagacilhos, o caldo deve ser conduzido a um decantador com chicanas para a retirada das
impurezas sólidas, como terra e areia, mais
pesadas que o caldo. Para uma boa limpeza do caldo, usar telas intermediárias (média, fina e finíssima) entre o decantador e
a tacha. Quanto mais limpo o caldo, mais
fácil será a etapa de purificação e melhor
será a qualidade e aparência do produto
fabricado.

A purificação e limpeza do caldo consistem na retirada das impurezas na forma de
espuma e é feita com o caldo quente, antes
do início da concentração. Nessa etapa, é
necessário utilizar fogo forte. A espuma
deve ser retirada com escumadeira, repetindo esta operação até a limpeza total do
caldo, para garantir um produto mais puro
e mais claro.
A fornalha tem um papel de destaque,
por isso é importante que possua alto grau
de eficiência térmica, pois disso depende
a qualidade dos produtos e economia de
custo.
Com a evaporação da água, o volume
do líquido diminui gradativamente e o caldo vai ficando mais denso (concentrado).
A partir desse momento é que começa a diferenciação entre o processo de fabricação
da rapadura e do açúcar mascavo.
Rapadura
Ao se aproximar do ponto de rapadura, o caldo transforma-se em xarope mais
denso e a fervura toma a forma de borbulhamento. Nesse momento, é necessário
diminuir o fogo e agitar o xarope continuamente para evitar a caramelização e o escurecimento do produto. Nessa fase, retirase uma amostra colocando-a numa vasilha
com água fria, moldando-a com os dedos
até formar uma bala de consistência média,
o que identifica o ponto da rapadura. Outra
forma de identificar o ponto é pela verificação da temperatura do xarope que deverá
estar entre 114ºC e 118ºC.
Ao atingir o ponto de rapadura, o xarope
denso é transferido para a masseira ou gamelão, onde acontece a cristalização pelo
resfriamento e agitação ou mexedura. Para
garantir um produto mais claro e homogêneo,
a massa deve ser agitada constantemente
até o momento da colocação nas fôrmas.
A agitação da massa garante a formação
de uma liga, que proporciona uma rapadura com estrutura mais firme e homogênea.
Quando a mexedura é incompleta, a rapadura, ao ser partida, apresenta manchas de
cores diferentes e fica com textura áspera.
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Figura 1 - Fluxograma do processamento da cana-de-açúcar
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O momento de enformar ou moldar a
rapadura é reconhecido pelo aspecto da
massa que fica espessa, mais brilhante e
mais clara. A rapadura permanece nas fôrmas o tempo necessário para seu endurecimento, variando entre 20 e 60 minutos,
conforme a firmeza do ponto.
Após a retirada da fôrma recomendase deixar a rapadura em local limpo, seco e
arejado por algumas horas para completar o resfriamento. Após este, a rapadura
é embalada individualmente, em filme de
policloreto de vinila (PVC), termo encolhível. Esse cuidado evita que o produto
absorva umidade, o que provocaria a mela; reduz a possibilidade de contaminação,
em conseqüência do manuseio; melhora a
aparência; facilita a estocagem e prolonga
a vida de prateleira.
O produto, já embalado, é pesado, rotulado e colocado em caixas para facilitar o
armazenamento e o transporte. O armazenamento deve ser feito sobre estrados ou
grades, em local seco e ventilado, com as
caixas empilhadas, deixando um espaço
entre elas.
Açúcar mascavo
Para a identificação do ponto de açúcar
mascavo, os cuidados são os mesmos da
rapadura: reduzir o fogo e agitar o xarope
continuamente. O ponto é um pouco mais
forte do que o da rapadura e pode ser identificado colocando-se uma pequena porção
do xarope numa vasilha com água fria,
moldando-a com os dedos até que se forme uma rede com a massa fria. Essa rede,
ao ser lançada contra a parede da tacha,
estilhaça como se fosse um vidro. Outra
forma de identificação do ponto é colocar
uma porção de xarope em forma de fio numa
vasilha com água fria e a massa se torna
vítrea e quebradiça. Nesse ponto, a temperatura do xarope atinge de 123ºC a 125ºC.
Ao atingir o ponto de açúcar mascavo,
o xarope é transferido para a masseira ou
gamelão, onde é agitado constantemente
até acontecer a total cristalização. Após
esta cristalização, por meio do resfriamento

e agitação, a massa esfarela e seca, quando
então será peneirada para separar os torrões.
A qualidade do açúcar mascavo é determinada também pelo grau de umidade,
ou seja, quanto mais seco melhor a qualidade e maior será o tempo de armazenamento.
Após a peneiragem, o açúcar é embalado em sacos de plástico polipropileno
para a comercialização, pesado e rotulado.
O armazenamento deve ser feito sobre
estrados ou grades, em local seco e ventilado, com as caixas empilhadas com um
espaço entre elas.
Melado
O melado pode ser uma alternativa interessante de diversificar a produção para
aqueles que já fabricam a rapadura e/ou o
açúcar mascavo, uma vez que os equipamentos utilizados são os mesmos. É um
alimento muito nutritivo e, pelo seu alto
teor em sais minerais, assim como a rapadura e o açúcar mascavo, é recomendado
na alimentação diária das famílias e na merenda escolar, em substituição ao açúcar
industrializado.
Os cuidados para a fabricação de melado de boa qualidade são os mesmos observados para a rapadura e o açúcar mascavo,
e o fluxo é semelhante aos dos demais
produtos até a decantação e filtragem do
caldo, quando deve acontecer a acidificação.
A acidificação do caldo é importante
para permitir uma boa concentração do
melado, sem que ocorra a cristalização durante o armazenamento. A acidificação provoca a inversão da sacarose, ou seja, a sua
transformação em glicose e frutose, o que
impede a cristalização. Para acidificação
do caldo podem-se usar dois processos
artesanais: moer a cana e deixar o caldo em
repouso em reservatório de aço inoxidável ou de plástico branco por um período aproximado de 12 horas, até que atinja
um pH entre 4,5 e 4,0. Outro processo, consiste na utilização da “quira”, que é o caldo

ácido, cuja cana foi moída no dia anterior.
Nesse caso, substitui-se 20% a 25% do
caldo do dia, pela “quira”, antes de ser levado para o aquecimento.
O passo seguinte é a purificação, ou
seja, a limpeza do caldo com a retirada das
impurezas na forma de espuma, feita com
o caldo quente, antes do início da concentração. Na concentração acontece a
evaporação da água e, conseqüentemente,
a redução do volume do líquido. Ao aproximar do “ponto”, é necessário diminuir o
fogo para evitar o escurecimento do produto.
O ponto do melado é atingido, quando
o caldo torna-se denso, transformando-se
em xarope de espessura média, com a temperatura entre 110ºC e 112ºC.
O melado deve ser resfriado à temperatura próxima de 90ºC e envasado em
frascos de vidro ou de plástico resistentes
à alta temperatura, com fechamento hermético. A armazenagem deve ser em local
seco e ventilado, sobre estrados ou grades.
Um melado de boa qualidade deve ser
denso e não apresentar cristais nem fermentação.
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Produção de cachaça de alambique
Waldyr Pascoal Filho 1

Resumo - O agronegócio da cachaça, apesar de apresentar altos índices de informalidade,
vive um momento especial, com o crescimento da aceitação do produto. A demanda
por um produto de qualidade, tanto no mercado interno, quanto no externo, e as instituições públicas e privadas, no apoio à atividade, estão exigindo, cada vez mais, que o
produtor mineiro adote um processo moderno de fabricação. Novos conceitos de
produção exigem que a cachaça seja cientificamente padronizada e que o fluxo de
produção, iniciado com o preparo da matéria-prima, seguido dos processos da moagem,
decantação e diluição do caldo de cana-de-açúcar, fermentação, destilação com separação
dos destilados, armazenamento e envelhecimento em tonéis adequados, seja submetido a rigoroso controle de higiene, não só quanto ao processo, mas também quanto às
instalações e aos equipamentos. É necessário ficar atento, às questões ambientais e
legais, quanto à organização, ao planejamento e ao controle. É de fundamental importância que os produtores se adaptem e assegurem a qualidade da cachaça de alambique
às necessidades do mercado.
Palavras-chave: Agronegócio. Fermentação. Destilação. Armazenamento. Envelhecimento.

INTRODUÇÃO
A produção de cachaça é uma atividade
desenvolvida em todo o Brasil. Ao longo
dos quatro últimos séculos, a cachaça marcou, de forma significativa, sua presença
na cultura brasileira. Incorporou os segredos e a tradição de Minas Gerais, inspirando produtores a incrementar a produção,
de forma tal que, cada alambique produza
uma cachaça especial, diferente de todas
as outras.
Entre os diversos empreendimentos
rurais, a produção da cachaça associa-se a
outras atividades agropecuárias, exercendo
papel relevante na composição e aumento
da renda da propriedade e na manutenção
do emprego no meio rural, principalmente
na entressafra agrícola.

Com sua contribuição econômica e
social, a cachaça é considerada atividade
econômica importante para o estado de
Minas Gerais, apesar do alto índice de
informalidade. No entanto, alguns aspectos
relacionados com a produção são ainda
deficientes com, problemas estruturais,
institucionais e tecnológicos. Isso faz com
que a produtividade e a qualidade do produto sejam insatisfatórias o que impede a
obtenção de melhores resultados.
O setor mineiro da cachaça envolve
mais de 8.500 alambiques, distribuídos por
todo o Estado, gerando cerca de 240 mil
empregos, diretos e indiretos, com estimativa de produção de, aproximadamente,
230 milhões de litros e de renda anual de
R$ 1,5 bilhão (SEBRAE-MG, 2001). Esses

números demonstram a importância significativa e sinaliza como um dos mais
promissores campos de desenvolvimento
da agroindústria de Minas.
O objetivo deste artigo é apresentar o
fluxograma do processo de produção de
cachaça (Fig. 1), suas etapas, com distinção
das operações de moagem, ajuste do teor
de açúcar do caldo de cana, fermentação,
destilação, armazenamento, envelhecimento, seus equipamentos e suas instalações.
PRODUÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
A cana-de-açúcar (Saccharum spp.),
é a matéria-prima básica utilizada na fabricação da cachaça, fator primordial para a
obtenção de produto com qualidade e produtividade (RIBEIRO, 2002).

1
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Figura 1 - Fluxograma da produção da cachaça

O produtor deve escolher as variedades que melhor se adaptem ao solo, período
de safra e clima de sua região, levando-se
em consideração as características, principalmente de produtividade, riqueza de
açúcar e facilidade de manejo (RIBEIRO,
2002).
A cana-de-açúcar adapta-se a uma
ampla faixa de clima, solo e altitude. Em Mi-

nas Gerais é plantada em todas as regiões,
entretanto é necessário orientação técnica
especializada (RIBEIRO, 2002), na seleção
da variedade, escolha, preparo, correção e
adubação do solo, plantio, tratos culturais
e colheita.
A cana-de-açúcar deve ser colhida ao
completar seu ciclo vegetativo, quando os
índices de sólidos solúveis (teores de açú-

car) atingirem 18º Brix, determinado por meio
de refratômetro de campo ou sacarímetro
(aerômetro) de Brix.
A cana-de-açúcar nunca deve ser queimada para a colheita. Após o corte, deve
ser processada imediatamente, não ultrapassando de 24 horas o intervalo entre o
corte e a moagem (RODRIGUES FILHO;
OLIVEIRA, 1999).
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Outro importante fator é a área de cana
a ser cortada por dia, que depende da capacidade da fábrica e das produtividades
agrícola e industrial. Com essas informações e conhecendo-se o teor de açúcar da
cana, calcula-se a área a ser cortada por dia
para o processamento na fábrica mediante a seguinte fórmula (RIBEIRO, 2002):
A=

CF
RI

÷ RA

em que:

Após o dimensionamento do corte da
cana de acordo com as necessidades de
moagem, para um período normal de trabalho, e efetuada a colheita, alguns cuidados devem ser tomados:

Waldyr Pascoal Fiho

A = Área a ser colhida;
CF = Capacidade da fábrica;
RI = Rendimento industrial;
RA = Rendimento agrícola.

Figura 2 - Cana sendo lavada

a) não utilizar cana bizada (cana velha,
sobra de um ano para outro);
b) não utilizar a ponta da cana (palmito);
c) proceder à limpeza e à lavagem da
cana (Fig. 2);
d) armazenar a cana em local próprio,
coberto e limpo;
e) moer a cana dentro do prazo (24 horas).

EXTRAÇÃO DO CALDO DE CANA
POR MOAGEM
Realizada por meio do esmagamento em
engenhos ou moendas (Fig. 3), a cana-deaçúcar apresenta diferentes condições de
dureza, o que dificulta a extração do caldo
(RODRIGUES FILHO; OLIVEIRA, 1999) e,
associada ao baixo desempenho do conjunto de extração, atribui elevadas perdas
de açúcar.

Waldyr Pascoal Fiho

Na colheita e carregamento manuais,
práticas usadas pela totalidade dos produtores de cachaça, deve-se dispensar
atenção especial à higiene no corte e à condução da cana até a seção de moagem
(VEIGA, 2004).
Figura 3 - Moagem da cana

PURIFICAÇÃO DO CALDO
No processo de moagem, é necessário
proceder à limpeza do caldo com o objetivo
de eliminar impurezas como terra, pedras e
o bagacilho que afetam, de forma significativa, o processo de fermentação. Para
tanto, devem-se utilizar coadores de tela,
associados a um decantador, preferencial-

mente de aço inoxidável, com capacidade
de 1/3 da produção por hora da moenda
(RODRIGUES FILHO; OLIVEIRA, 1999).
HOMOGENEIZAÇÃO DO CALDO
Depois de decantado, o caldo de cana
deve passar por dornas para ajustar o açúcar (Brix). Antes de proceder à fermentação,
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faz-se a padronização mediante diluição
com água. A concentração de açúcar no
caldo depende de uma série de fatores,
como: maturação da cana, variedades e
condições climáticas. Assim, é comum a
obtenção de caldo com Brix diferente em
uma mesma seqüência de moagem. Elevados teores de açúcar no mosto conduzem
à fermentação mais demorada, incompleta, defeituosa e interferem no processo
fermentativo das leveduras, podendo leválas à morte, proporcionando alteração da
qualidade final do produto (RODRIGUES
FILHO; OLIVEIRA, 1999).
Como padrão de referência, recomendase a diluição do caldo de cana para 14º a
16º Brix. A homogeneização deve ser realizada em uma dorna apropriada de aço inoxidável, com capacidade compatível com o
volume das dornas de fermentação, que,
por sua vez, deverão atender à capacidade do alambique (RODRIGUES FILHO;
OLIVEIRA, 1999).
FERMENTAÇÃO
A base para a produção de bebidas
alcoólicas é a fermentação. Ela consiste na
transformação do açúcar em álcool etílico,
pela ação de microorganismos específicos,
por meio de reações químicas. Os microorganismos responsáveis pela fermentação
do açúcar do caldo-de-cana em álcool são
as leveduras fermentativas, principalmente as do gênero Saccharomyces cerevisae,
por resistirem às altas concentrações de
álcool e também pela sua capacidade de produção (RODRIGUES FILHO; OLIVEIRA,
1999).
Todo líquido passível de fermentação
é denominado mosto. Assim, o caldo de
cana-de-açúcar é um mosto natural e excelente meio para desenvolvimento de microorganismos responsáveis pela fermentação, visto que possui de 75% a 82% de
água, 15,5% a 24% de açúcares (sacarose,
glicose e frutose), além de sais minerais e
substâncias nitrogenadas. Dessa forma,
verifica-se que o caldo de cana é pobre em
nutrientes (proteínas e sais minerais) e rico

em energia. Nesse caso, para a fermentação
ocorrer de forma satisfatória, é necessária
a adição complementar de uma fonte de
proteína, sendo as mais indicadas a do fubá de milho integral e a do farelo de arroz
(RODRIGUES FILHO; OLIVEIRA, 1999).
Fatores que afetam negativamente na
fermentação alcoólica:
a) queima da cana;
b) moagem da cana fora do prazo;
c) impurezas no caldo de cana;
d) água de má qualidade;
e) falta de higiene das instalações e dos
equipamentos;
f) transbordamento das dornas;
g) tipo e qualidade do fermento inadequados;
h) falta de aeração e agitação;
i) concentração inadequada de açúcares;
j) acidez fora do padrão (o pH ótimo,
para a produção de álcool pelas leveduras, é em torno de 4,5);
k) temperatura ideal é de 26ºC a 30ºC.
Existem várias formas para a multiplicação do fermento natural, também chamada pé-de-cuba. Na maioria dos alambiques
mineiros a produção de fermento é realizada de forma empírica (fermento caipira)
(CARDOSO, 2006).
Geralmente, todo produtor tradicional
de cachaça possui sua fórmula de fermento. Nesses métodos, utilizam-se leveduras
fermentativas naturais, principalmente as
pertencentes aos gêneros Saccharomyces,
Pichia, Cândida dentre outras, sendo o
Saccharomyces cerevisiae o que mais se
destaca pela capacidade de produção e
tolerância à concentração de etanol (RODRIGUES FILHO; OLIVEIRA, 1999). Estas
leveduras estão naturalmente presentes no
meio ambiente. Podem ser preparados os fermentos de diversas maneiras alterando-se
a quantidade dos ingredientes (CARDOSO,
2006). A seguir, uma forma de fermento:
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Preparo de fermento ou pé-de-cuba
Considerando-se uma dorna com capacidade para 500 litros de mosto, usar:
- 50 L de caldo de cana em cada etapa (1/10 de capacidade da dorna);
- 30 kg de fubá e 5 kg de farelo de arroz (6% e 1% em peso do volume útil da dorna, respectivamente).

1 a etapa:
Diluir o caldo de cana-de-açúcar para 6o Brix e medir 50 L desse caldo. Colocar na dorna, 15 kg de fubá e 2,5 kg de
farelo de arroz (metade do recomendado). Aquecer os 50 L de caldo a 30oC e misturar ao fubá e ao farelo de arroz. Fazer
o arejamento desse mosto agitando com uma escumadeira ou mesmo com cuias furadas, por 10 minutos. Cobrir a dorna
com uma tela e esperar que o teor de açúcar se reduza para 3o Brix.

2 a etapa:
Adicionar ao mosto com teor de açúcar 3o Brix, 50 L de caldo de cana-de-açúcar a 8o Brix. Em seguida, proceder à
aeração desse mosto, conforme descrito na 1a etapa. Cobrir com a tela e aguardar até que o teor de açúcar abaixe para 4o
Brix.

3 a etapa:
Adicionar o restante do fubá e do farelo de arroz ao mosto com 4o Brix, mais 50 L de caldo de cana-de-açúcar a 10o
Brix, procedendo à aeração desse mosto, conforme descrito na 1a etapa. Cobrir com a tela e deixar até que o teor de
açúcar se reduza a 5o Brix.

4 a etapa:
No mosto com teor de açúcar de 5o Brix, adicionar 50 L de caldo de cana-de-açúcar a 12o Brix. Proceder à aeração,
como na 1a etapa. Cobrir com a tela e aguardar até que o teor de açúcar se reduza a 6o Brix.

5 a etapa:
No mosto com teor de açúcar a 6o Brix, adicionar 50 L de caldo de cana a 14o Brix. Proceder à aeração, conforme
descrito na 1a etapa. Cobrir a dorna e aguardar a redução do teor de açúcar a 7o Brix.

6 a etapa:
Ao mosto com 7o Brix e já com 50% do volume útil da dorna atingido, adicionar 50 L de caldo de cana a 15o Brix.
Agora, com a graduação de açúcar de trabalho, proceder à aeração como na 1a etapa. Cobrir com a tela e aguardar até que
o teor de açúcar se reduza a 7o Brix. Quando este for atingido, completar o volume da dorna com 200 L de caldo de cana
a 15o Brix.
Nesse caso, esperar que o teor de açúcar se reduza a zero e destilar o vinho (RODRIGUES FILHO; OLIVEIRA, 1999).
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DESTILAÇÃO

vinho é colocado todo de uma só vez na
panela e destilado. Logo após, esgota-se o
vinho e lava-se o alambique para, então,
enchê-lo novamente.
O sistema contínuo não será admitido
para a produção da cachaça de alambique.
Esse sistema é característico da cachaça
industrial (RODRIGUES FILHO; OLIVEIRA,
1999).

A destilação é um processo físico que
permite separações químicas. Consiste na
passagem da fase líquida de uma substância ou mistura, sob aquecimento, ao estado
gasoso (ebulição), que em seguida, retorna
ao estado líquido por meio de resfriamento
(condensação) (Fig. 4), (DIAS, 2004).

Waldyr Pascoal Fiho

Conversão do vinho
em cachaça

Figura 4 - Separação de destilado

Ao término da fermentação, separa-se
o fermento do caldo fermentado que passa
a ser chamado vinho ou mosto fermentado,
que se deposita no fundo da dorna por
decantação natural (RODRIGUES FILHO;
OLIVEIRA, 1999).
O vinho originário ou sobrenadante é
constituído de produtos de natureza gasosa, ou seja, gás carbônico (CO2) e gases
amoniacais. Quanto à parte líquida, 88% a
93% são constituídos de água e 7% a 12%,
de volume de álcool.
A parte sólida é constituída de açúcares
não fermentados, terra, bagacilho, células
das leveduras alcoólicas e sais minerais
(RIBEIRO, 2002).
O sistema de destilação utilizado nas
fábricas mineiras é o de batelada, ou seja, o

O vinho proveniente da fermentação
alcoólica do mosto de cana-de-açúcar, que
contém de 7% a 12% em volume de etanol,
ao ser destilado, transforma-se em cachaça – graduação alcóolica de 38% a 48% v/v,
a uma temperatura de ebulição entre 92,6ºC
e 96,0ºC. A separação das frações do destilado em cabeça, coração (aguardente) e
cauda, durante a destilação, é de fundamental importância na produção de bebidas
destiladas em alambiques de pequeno porte, uma vez que são as responsáveis pelo
sabor, odor e aroma característicos do produto (DIAS, 2004).
Segundo (DIAS, 2004), os critérios para
os fracionamentos do destilado são os seguintes:
a) destilado de cabeça: corresponde
aos primeiros vapores. O teor alcoólico dessa fração é elevado, devido à
volatibilidade do álcool presente no
vinho. A separação da fração é feita
por meio do recolhimento de 1% do
volume total do vinho ou 5% do total
destilado. Essa fração deve ser des-

Volume teórico =

prezada, pois contém altos teores de
compostos secundários indesejáveis, dependendo do quantitativo;
b) destilado de coração: corresponde
ao destilado desejado, representa
16% do volume total do vinho, dependendo da graduação alcoólica
que se deseja obter para o produto
ou 80% do volume do destilado,
caso todo o álcool contido no vinho
tenha sido convertido em cachaça;
c) destilado de cauda ou água fraca:
corresponde a 3% do volume total do
vinho ou 15% do volume do destilado. Esta fração, que contém ácidos
voláteis e parte de álcoois superiores, também não deve ser aproveitada para consumo, devendo, portanto, ser desprezada.
A precisão com que são efetuados os
cortes tem influência na qualidade final
da cachaça (CARDOSO, 2006). As frações
cabeça e cauda poderão ser armazenadas
e misturadas, podendo ser destiladas em
alambiques com coluna apropriada e transformados em álcool combustível.
O resíduo remanescente na panela do
alambique é o vinhoto ou vinhaça.
O rendimento da destilação é um parâmetro importante para a produção da
cachaça. Permite relacionar o volume de
cachaça obtido ao volume máximo teórico,
calculado com base no teor alcoólico e no
volume de vinho (DIAS, 2004).
O cálculo do rendimento da produção
de cachaça deve ser feito como a seguir:

Volume do vinho x teor alcoólico do vinho
Teor alcoólico da cachaça (sem cortes)

Eficiência da destilação =

Volume da cachaça (sem cortes)
Volume teórico
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O componente da fermentação alcoólica
passa pelo desdobramento dos açúcares
do caldo de cana com formação de dois
produtos principais: álcool etílico e dióxido
de carbono. Além destes, há, normalmente,
a formação de pequenas quantidades de
outros componentes, que recebem a denominação de produtos secundários da fermentação alcoólica (CARDOSO, 2006) e que
vão influenciar na qualidade da cachaça.
Compostos secundários
Na destilação do vinho, além do álcool
etílico e do dióxico de carbono (CO2), há
também a produção de outros componentes que vão influenciar na qualidade da
cachaça, que são: acidez, aldeídos, ésteres,
álcoois superiores, metanol e cobre.
Acidez
Proveniente da cana ou do mosto contaminado por bactérias acéticas.
Os fatores que influenciam a acidez
são:

Ésteres
Esta substância proporciona um aroma
típico à cachaça, adquirido com o envelhecimento. Os ésteres aromáticos contribuem
para a formação do buquê. O principal éster
é o acetato de etila, que, em pequenas quantidades, incorpora um aroma agradável de
frutas. Em grandes quantidades é prejudicial, pois confere à bebida um sabor indesejável e enjoativo.
Álcoois superiores
São responsáveis diretos pelo odor da
bebida.
Os principais álcoois superiores são o
amílico e o propílico. São depressores do
sistema nervoso central e lembram fortemente o aroma de flores. Sua presença em
excesso (chamado óleo fúsel) diminui a
qualidade da cachaça e, conseqüentemente, seu valor comercial.
Fatores que influenciam no aroma são:
a) fermentação, com leveduras de baixa
atividade;

a) raça da levedura predominante;
b) pureza da fermentação;
c) tempo e temperatura de fermentação;
d) manejo do mosto;
e) aeração do mosto durante a fermentação;
f) prazo entre a fermentação e a destilação.
Aldeídos
Os aldeídos são compostos muito voláteis. Possuem odor penetrante que afeta
o aroma das bebidas alcoólicas. A presença
dessas substâncias na bebida pode causar
intoxicação e sérios problemas à saúde das
pessoas, relacionados com o sistema nervoso central.
Os fatores que influenciam a presença
dos aldeídos são:
a) cana queimada (desidratação da sacarose);
b) a não separação do destilado de cabeça.

b) fermentos fracos;

sucos ou polpas de frutas ricas em pectina,
tais como: laranja, limão, maçã, abacaxi.
Cobre
É indesejável na cachaça. Sua presença
provém da constituição do material utilizado na construção dos destiladores. Contribui para a eliminação de determinados
odores desagradáveis. A presença de elevados teores indica falta de higienização
do alambique e forma o azinhavre ou zinabre (carbonato básico de cobre) – (Cu
CO3Cu(OH)2). Para evitar a contaminação
da cachaça por cobre, principalmente no
início da safra, deve-se destilar uma solução à base de 5 L de suco de limão, para
cada 100 L de água. Após a realização dessa
destilação, efetuar outra, usando apenas
água em quantidade igual ao volume útil
do alambique.
Durante a safra, recomenda-se encher
o alambique e as serpentinas com água, nos
intervalos prolongados das destilações.
A presença do cobre em excesso no organismo está associada a doenças (CARDOSO
et al., 2004) como:

c) temperatura alta, acima de 32oC, por
muito tempo;

a) epilepsia;

d) pH baixo (3,5 - 4,0);

c) artrite reumatóide;

e) cana com mais de 24 horas de cortada;
f) ponta da cana (olhadura). Essa parte
da cana possui grande quantidade
de aminoácidos, que é prejudicial à
produção da cachaça.

b) melanoma;
d) perda do paladar.
LEGISLAÇÃO
De acordo com o artigo 92 do Decreto
no 4.851 de 2 de outubro de 2003 da Presidência da República:
cachaça é a denominação típica e exclusiva

Metanol

da aguardente produzida no Brasil, com

É indesejável na cachaça, devido à sua
alta toxidez. Sua ingestão, mesmo em doses reduzidas, por longos períodos de consumo, ocasiona uma acidose (diminuição
do pH sangüíneo), que afeta o sistema respiratório e pode levar a pessoa ao coma e
até mesmo à morte. O problema tem origem
com a degradação da pectina presente na
cana. Da mesma forma, a maioria das frutas
é rica em pectina. Portanto, deve-se evitar
a fermentação conduzida na presença de

graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida pela destilação do
mosto fermentado de cana-de-açúcar com
características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis
gramas por litro, expressos em sacarose.
(BRASIL, 2003).

Em decorrência desse Decreto, a cachaça é denominação da bebida típica e
exclusiva do Brasil, que se tornou patri-
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mônio nacional, fruto da perseverança e
dedicação de produtores que sempre acreditaram e lutaram pela caracterização do
produto (BOTELHO, 2004).
REQUISITOS DE QUALIDADE
A cachaça deve atender aos seguintes
requisitos (BOTELHO, 2004) de qualidade:
a) normalidade dos caracteres organolépticos próprios da sua natureza:
- cor,
- sabor,
- odor,
- limpidez;

b) quantidade e qualidade dos componentes próprios da sua natureza
(padrões de identidade e qualidade);
c) ausência de elementos estranhos, de
indícios de alterações e de microorganismos patogênicos;
d) ausência de substâncias nocivas.
Padrão de identidade e
qualidade da cachaça
Os padrões de identidade e qualidade
vigentes para a cachaça estão estabelecidos na Instrução Normativa no 13, de 29 de

junho de 2005 (BRASIL, 2005), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ressalvando os limites
para graduação alcoólica, conforme disposto no Quadro 1.
ARMAZENAMENTO
O acondicionamento da cachaça pode
ser em tonéis de madeira ou de material
inerte, que não influencie no aroma e no
paladar da bebida, nesse caso a dorna de
aço inox é a mais recomendada. Recomendase também o controle da temperatura entre
15o e 20oC e umidade entre 70% e 90% no

QUADRO 1 - Padrões de identidade e qualidade da cachaça
Item

Especificação

Componentes

Máximo

Mínimo

48

38

Acidez volátil, expressa em ácido acético (mg/100 mL de álcool anidro)

150

–

Ésteres totais expressos em acetato de etila (mg/100 mL de álcool anidro)

200

–

30

–

5

–

360

–

650

200

Grau alcoólico (% vol.)

Aldeídos totais em acetaldeído (mg/100 mL de álcool anidro)
Soma de Furfural e Hidroximetilfurfural (mg/100 mL de álcool anidro)
Álcoois superiores: álcoois isobutílico (2-metil propanol), isoamílicos (2-metil -1-butanol
+ 3 metil-1-butanol) e n-propílico (1- propanol), em mg /100 mL de álcool anidro

Soma dos coeficientes de congêneres: Acidez volátil, aldeídos totais, ésteres totais, álcoois
superiores e furfural + hidroximetilfurfural (mg/100mL de álcool anidro)
Contaminantes orgânicos

Álcool metílico, mg/100 mL de álcool anidro

0,20

Carbamato de etila, µg/L

150

–

5

–

10

–

Álcool n-butílico (1-butanol), mg /100 mL de álcool anidro

3

–

Cobre (mg/L)

5

–

Chumbo (µg/L)

200

–

Arsênio (µg/L)

100

–

6

–

30

6

Acroleína (2-propenal), mg/100 mL de álcool anidro
Álcool sec-butílico, (2-butanol), mg/100 mL de álcool anidro

Contaminantes inorgânicos

Ingredientes opcionais

–

Açúcar/Sacarose, que pode ser substituída total ou parcialmente por açúcar invertido,
glicose ou seus derivados reduzidos ou oxidados
Cachaça não adoçada
Cachaça adoçada
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Destino dos efluentes

ambiente de armazenamento, para evitar
perdas de volume e de etanol por evaporação (OLIVEIRA, 2005).

Ponta de cana
É de conhecimento geral que na criação de bovinos, no período da seca (maio/
setembro), a pastagem fica escassa e de
qualidade ruim. Nesse período, é comum
confinar animais ou suplementá-los a pasto, o que pode ser feito com a utilização da
ponta de cana (EVANGELISTA, 2006), fornecida fresca ou ensilada.

ENVELHECIMENTO
A cachaça recém-destilada, incolor,
apresenta um paladar agressivo e levemente amargo, identificador de bebida nova
(RIBEIRO, 2002).
Para que a cachaça adquira boas propriedades sensoriais, deve passar por um
processo de envelhecimento, que, além de
melhorar o aroma e o paladar, modifica sua
coloração tornando-a macia e aveludada
(RIBEIRO, 2002).
O envelhecimento natural é feito em tonéis de madeira, que possuem uma influência significativa no aspecto sensorial da
cachaça. Algumas madeiras já utilizadas em
grande proporção para o armazenamento
são: carvalho, umburana, bálsamo, jequitibá e a castanheira.
Para ser considerada envelhecida, a
cachaça deve permanecer por um período mínimo de um ano em tonéis de madeira, com capacidade máxima de 700 litros,
que deverão ser lacrados pelo Serviço
de Inspeção de Produto Agropecuário do
MAPA.
A Instrução Normativa no 13 do MAPA
(BRASIL, 2005) classifica a cachaça envelhecida, conforme o Quadro 2.

Vinhoto ou vinhaça
O vinhoto quente é coletado em rede
de cerâmica, com diâmetro de 100 mm até o
tanque ou represa de efluentes. Esse local
deve ser impermeabilizado e ter capacidade
suficiente para armazenar o vinhoto por
cinco dias consecutivos. Posteriormente,
à temperatura ambiente, o vinhoto será
bombeado para áreas de lavouras ou pastagens, como fertilizante, em quantidade
de até 100 m3/ha/ano e diluído em água na
proporção de 1:1.
É utilizado também na alimentação animal na quantidade de 18 a 20 L/Unidade
Animal/dia, misturado com água na proporção 1:1 e distribuído diretamente aos animais. Poderá ser utilizado também na elaboração de composto orgânico misturando-o
ao bagaço triturado.
Cada litro de cachaça produzido dá origem de 5 a 6 litros de vinhoto.
Bagaço

EFLUENTES

O bagaço da cana pode ser utilizado
como combustível no alambique. É fornecido seco, diretamente na fornalha do
alambique ou na caldeira. O consumo é de,
aproximadamente, 40% do total de bagaço
produzido.

A indústria de cachaça é uma atividade
que gera abundante oferta de subprodutos,
sendo os principais: ponta de cana, também
chamada olhadura, bagaço, vinhoto ou
vinhaça e água servida.

Na alimentação animal, o bagaço é fornecido triturado, diretamente ao rebanho,
podendo ser enriquecido com uréia, até 1%
do total fornecido, ou misturado ao vinhoto
e com fornecimento à vontade.
Pode ser utilizado também na produção
de composto orgânico ou na utilização
como cobertura morta em áreas de lavoura.
Água servida
A água de resfriamento do vapor de
cachaça, no alambique, poderá ser resfriada
e novamente utilizada. Se esse processo
não for de interesse, a água poderá ser
esgotada diretamente nos mananciais.
A água de limpeza dos equipamentos,
das seções de moagem, fermentação, da
destilação e dos pisos das instalações da
unidade de produção de cachaça deverá
ter o mesmo destino do vinhoto.
A água oriunda do esgotamento de
sanitários deverá ser direcionada para uma
fossa séptica.
O consumo de água na agroindústria,
com a lavagem da matéria-prima, é de,
aproximadamente, 1 mil litros/tonelada de
cana. O consumo total de água em uma
fábrica de cachaça é em torno de 40 litros
de água/litro de cachaça produzida.
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
O estabelecimento de bebidas é o espaço delimitado que compreende o local e a
área que o circunda, onde se efetiva um
conjunto de operações e processos, que
tem como finalidade a obtenção de bebida, seguindo um fluxograma, que abrange
desde o transporte e acondicionamento e
moagem da matéria-prima, limpeza e ajuste
do caldo de cana, fermentação, destilação,

QUADRO 2 - Classificação da cachaça envelhecida
Classe

Descrição

Cachaça Envelhecida

Deve conter, no mínimo, 50% de cachaça envelhecida, por um período não inferior a 1 ano

Cachaça Premium

Deve conter 100% de cachaça envelhecida, por um período não inferior a 1 ano

Cachaça Extra Premium

Deve conter 100% de cachaça envelhecida, por um período não inferior a 3 anos
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bem como o armazenamento, envelhecimento e envase.
As exigências básicas para construção
e funcionamento de estabelecimentos de
bebidas são as seguintes:
a) localização em áreas longe de odores indesejáveis e que não estejam
sujeitas a inundações;
b) as instalações devem impedir a entrada ou alojamento de pragas (insetos
e roedores), aves e animais domésticos;
c) a área, onde se localiza o prédio, deve
ser cercada, com os arredores urbanizados. Evitar o acúmulo de poeiras
ou lamas;
d) as vias de trânsito dentro e nas áreas
próximas devem ter uma superfície
compacta e/ou pavimentada, apta ao
tráfego de veículos; devem possuir
escoamento adequado, assim como
meios que permitam sua limpeza;
e) o material empregado na construção
deve ser próprio para a finalidade;
f) as instalações devem ser projetadas
de forma que permitam a separação
por dependência, com divisórias, o
que evita operações suscetíveis de
causarem contaminação;

i) escritório administrativo, conforme
a necessidade;
j) as instalações, os equipamentos, os
utensílios e o pessoal devem observar as normas higiênico-sanitárias
estabelecidas;
k) as pessoas que trabalham nas áreas
de manipulação dos produtos devem
dispor de vestimentas apropriadas;
l) dispor de local apropriado para a
deposição dos resíduos industriais,
de forma que o meio ambiente seja
preservado e insetos, roedores, pássaros, etc. não sejam atraídos;

zação do MAPA, sob pena de infração.
Instalações e
equipamentos mínimos
exigidos para o produtor e
acondicionador de cachaça
Seção de moagem
Destinada às operações de recebimento, limpeza e moagem da cana-de-açúcar
(Fig. 5). As instalações e equipamentos
devem atender às seguintes recomendações:
a) instalações:
- ser cobertas,

m) estar em área própria e isolada, atendendo às condições de segurança,
quando o estabelecimento trabalhar
com caldeiras a vapor;

- ter piso resistente ao trânsito e ser
impermeável - não se deve usar
ardósia ou material similar,

n) dispor de laboratório próprio para
controle de qualidade do produto ou
contratar serviços de terceiros para
esta finalidade;

- possuir área compatível com o fluxo de produção,

o) dispor de um responsável técnico
com competência profissional para
a função;

- possuir pé-direito de no mínimo
3 metros;

p) o estabelecimento registrado só poderá modificar sua instalação ou equipamentos mediante prévia autori-

- dispor de proteções laterais de alvenaria,

b) equipamentos:
- engenho ou moenda,
- decantador para caldo,
- peneiras.

h) as instalações sanitárias devem estar
localizadas fora da área de produção
e de engarrafamento;

Waldyr Pascoal Fiho

g) todos os equipamentos e utensílios
das áreas de manipulação, que possam entrar em contato com a matériaprima e o produto, deverão ser constituídos de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores
ou sabores e sejam impermeabilizados, bem como resistentes à corrosão
e a repetidas operações de limpeza e
desinfecção. Deve ser evitado o uso
de madeira e outros materiais que
não possam ser limpos e desinfetados adequadamente, a menos que
não constituam comprovada fonte
de contaminação;

Figura 5 - Moenda ou engenho
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Seção de homogeneização
do caldo de cana
Destinada à operação de ajuste do Brix
do caldo.
As instalações e equipamentos devem
seguir as recomendações:

Seção de destilação

de açúcar (Brix) diluído, também chamado
mosto.
Quanto às instalações e aos equipamentos seguir as recomendações:

Destinada às operações de destilação
do mosto fermentado (vinho).
Quanto às instalações e aos equipamentos seguir as recomendações (BOTELHO,
2004):

a) instalações:
- ter paredes de alvenaria, revestimento liso (se abertas nas laterais
devem ser protegidas com tela),

a) instalações:
- ser cobertas,
- ter piso resistente ao trânsito e ser
impermeável (não se deve usar
ardósia ou material similar),
- ter paredes de alvenaria, com revestimento liso (se forem abertas
nas laterais, devem ser protegidas
com tela),
- possuir pé-direito de no mínimo,
3 metros,
- área compatível com o fluxo de produção;
b) equipamentos:
- dorna para homogeneização do
caldo,
- propagador de fermento.
Seção de fermentação
Destinada às operações de fermentação do caldo de cana-de-açúcar com teor

a) instalações:
- ter área compatível ao abrigo dos
equipamentos de destilação, com
espaço suficiente para a realização
das operações de modo satisfatório,

- ser cobertas, e forradas com material de fácil limpeza,
- possuir pé-direito de no mínimo
3 metros,

- ter paredes de alvenaria, com revestimento liso,

- ter área compatível ao abrigo das
dornas de fermentação, com espaço suficiente para realização das
operações, de modo satisfatório,

- possuir pé-direito de no mínimo
3 metros,
- ter piso impermeável, com inclinação suficiente ao escoamento
das águas (não se deve usar ardósia ou material similar),

- ter piso impermeável, com inclinação suficiente para o escoamento
das águas (não se deve usar ardósia ou material similar),

- ser cobertas;

- as portas e janelas devem ser de
material não absorvente e de fácil
limpeza;

b) equipamentos:
- fornalha ou caldeira,
- aparelho de destilação ou alambique (Fig. 7),

b) equipamentos:
- dornas de fermentação de caldo
(Fig. 6).

- caixa de separação de destilado.
Seção de armazenamento
de produto a granel
e envelhecimento
Destinada ao armazenamento e envelhecimento do produto destilado.
Quanto às instalações e aos equipamentos seguir as recomendações:
a) instalações:

Waldyr Pascoal Fiho

- ter área compatível com a necessidade, com espaço suficiente ao
abrigo dos vasilhames de estocagem e à realização das operações,
de modo satisfatório,

Figura 6 - Dornas de fermentação

- ter paredes de alvenaria, com simples acabamento,
- ter altura compatível com o dimensionamento dos vasilhames de
estocagem,
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Figura 7 - Aparelho de destilação ou alambique

- ter piso constituído de material
resistente ao trânsito,
- ser cobertas;
b) equipamentos:
- dornas e barris (Fig. 8 e 9),
- tonel de mistura e padronização.
Além dos já citados os equipamentos
mínimos exigidos são:
a) tubulações apropriadas para a finalidade;

Waldyr Pascoal Fiho

b) sacarímetro;
c) alcoômetro;
d) termômetro;
e) balança;
f) kit para análise de cobre e acidez.

Figura 8 - Dornas de armazenamento
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h) respeitar o meio ambiente;

OLIVEIRA, C.R. Cachaça de alambique:

i) ser comprometido com o produto.

manual de boas práticas ambientais e de produção. Belo Horizonte: SEMAD; FEAM, 2005.
72p.

Waldyr Pascoal Fiho
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Resíduos da agroindústria canavieira
no estado de Minas Gerais:
usos e conservação ambiental
Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida 1
Guilherme de Faria Barreto 2
Carlos Mauro Novais Gonçalves 3

Resumo - É abordada a questão ambiental inerente aos resíduos gerados nas indústrias
sucroalcooleiras do estado de Minas Gerais. Abrange a quantidade média gerada de
cada resíduo e a metodologia adotada para o seu gerenciamento. Os procedimentos de
manejo, controle, tratamento e disposição final são amplamente utilizados pelas unidades mineiras, visando à minimização dos impactos ambientais advindos da geração
de resíduos sólidos e efluentes líquidos, oriundos do processo de produção de açúcar
e álcool. Os dados apresentados foram obtidos de 17 unidades produtoras de açúcar e
álcool em operação no estado de Minas Gerais, com diferentes capacidades de processamento de cana-de-açúcar, e informações técnicas colhidas de projetos industriais de 23
novas unidades sucroalcooleiras, atualmente em fase de projeto e/ou implantação.
Palavras-chave: Cana-de-açúcar. Destilaria. Álcool. Setor sucroalcooleiro. Efluente
líquido. Resíduo sólido. Gestão ambiental. Usina. Açúcar.

INTRODUÇÃO
A questão dos resíduos gerados pelas atividades industriais de uma empresa
pressupõe muito mais do que a adoção de
técnicas avançadas de tratamento. Uma
concepção moderna e sustentável de gerenciamento de resíduos implica na formação de uma nova cultura e no estabelecimento de uma relação entre diretoria
e funcionários, promovendo a participação efetiva das partes, para alcançarem
resultados satisfatórios em relação à ges-

tão de resíduos, utilizando-se, para isto, a
educação ambiental e a mobilização social.
Estas medidas vêm sendo desenvolvidas e adotadas há alguns anos em várias empresas sucroalcooleiras do estado
de Minas Gerais (BARRETO et al. (1994)
De acordo com a Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, em
seu Capítulo 21 (NOVAES, 2000), o manejo
ambientalmente saudável dos resíduos só-

lidos encontra-se entre as questões mais
importantes para a manutenção da qualidade do meio ambiente da Terra.
Seguindo esta premissa, o setor sucroalcooleiro, por se apresentar como gerador de grandes quantidades de resíduos
de diferentes características e tipologias,
apresentou, nas últimas décadas, diversas soluções para o tratamento e disposição final dos seus efluentes líquidos e
resíduos sólidos, abordados neste trabalho.

1
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RESÍDUOS SÓLIDOS
Segundo a definição de Mazzini (2004)
para resíduos sólidos:
Diz-se de todo e qualquer tipo de resíduo,
no estado sólido e semi-sólido, produzido
e descartado pela atividade humana de origem doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, industrial, de serviços e de varrição.

A atividade de produção de açúcar e
álcool, assim como qualquer outra atividade
industrial, gera diversos resíduos sólidos,
alguns deles em grandes quantidades, o
que exige, por parte dos empreendimentos,
a adoção de medidas mitigadoras que visam
evitar e/ou minimizar os impactos ambientais passíveis de ocorrer, caso não recebam
um gerenciamento adequado.
Segundo Freire e Cortez (2000):
[...] 99,6% dos resíduos sólidos gerados nas usinas, ou seja, 681,7 kg/t.cana
(COPERSUCAR, 1994), são resíduos não
perigosos, reutilizados racionalmente na
lavoura ou para outros fins [...].

A seguir, encontram-se relacionados os
principais resíduos sólidos gerados pelas
indústrias sucroalcooleiras, suas características, estimativa da taxa de geração,
tratamento e disposição final adotados para cada um.
Bagaço de cana-de-açúcar
Considerado também como subproduto, o bagaço é gerado no processo de
extração do caldo da cana-de-açúcar, obtido por meio de difusor ou moenda. É constituído por material fibroso composto principalmente de água (48% a 52%) e sacarose
(MARQUES et al., 2001).
Devido ao seu alto poder calorífico, é
de suma importância para o funcionamento
da indústria sucroalcooleira, sendo principalmente utilizado como combustível na
caldeira, que, por sua vez, gera vapor, que
conduz a energia térmica necessária para
evaporar a água contida no caldo da cana
na obtenção do açúcar ou para evaporar e
separar o álcool nas colunas de destilação,
além de movimentar as turbinas a vapor
para a geração da energia elétrica.

Dessa forma, toda a energia elétrica utilizada na indústria durante a safra, é gerada
pela própria empresa. Em alguns casos,
ocorre ainda a comercialização do excedente da energia elétrica (co-geração).
Outra utilização do bagaço é a realização de hidrólise, transformando-o em
ração animal. Há outros usos para o bagaço, porém em menor escala, tais como complementação de compostos orgânicos utilizados na agricultura (incorporação ao
solo), forragem de cama para currais, fabricação de artesanatos ou produção de
isopor, plásticos e autopeças biodegradáveis (MARQUES et al., 2001).
O excedente do bagaço gerado é colocado em um pátio de armazenamento,
normalmente locado ao lado da caldeira, e
utilizado para alimentar esta no caso de a
fábrica parar e, ainda, dar partida à safra
seguinte.
Considerando a variação de fibra das
variedades de cana-de-açúcar existentes,
tem-se uma geração média de 200 a 300 kg
de bagaço para cada tonelada de matériaprima processada. Dependendo da variedade utilizada, podem-se obter valores
maiores.
Torta de filtro
A torta de filtro, resíduo proveniente
do tratamento do caldo pelo processo de
filtragem, é rica em fósforo, chegando a ter
de 1% a 2% do elemento disponível. Possui
elevada umidade, concentração de matéria
orgânica da ordem de 50% a 60% e uma
relação C/N de 1:20, com altos teores de
Ca e P e baixos teores de K. Sua produção
varia de 20-40 kg por tonelada de cana processada. A taxa de geração está relacionada
diretamente com a eficiência do tratamento do caldo e com a qualidade da matériaprima, que, por sua vez, depende dos procedimentos de corte, colheita e lavagem da
cana-de-açúcar.
Nota-se que, quando realizada a colheita mecanizada, tem-se uma quantidade
menor de torta de filtro, se comparada com
a matéria-prima colhida por meio do corte
manual.

A torta de filtro é utilizada como adubo,
sendo sua aplicação realizada com caminhão provido de caçamba, o qual distribui
em cobertura na soqueira ou em área total
nos canaviais em renovação, podendo também, na maioria das vezes, ser aplicada com
carreta sulcadora/distribuidora.
Dependendo da necessidade do canavial, aplica-se de 15 a 30 toneladas de torta
de filtro por hectare.
Cinza de caldeira
Resíduo gerado a partir da queima de
bagaço nas caldeiras no processo de geração de vapor e, conseqüentemente, de
energia elétrica.
Suas características e taxa de geração
variam de acordo com as fibras do bagaço
de cana utilizado como combustível e na
eficiência operacional da caldeira.
De acordo com os dados obtidos em
diversas unidades sucroalcooleiras e em
balanços de massa elaborados por empresas especializadas no setor, estima-se que
este resíduo represente, em peso, cerca de
5% do bagaço queimado na caldeira.
Dependendo do tipo de equipamento
utilizado na geração de vapor, pode ser
retirado por meio de grelhas basculantes,
por via úmida (lavagem dos cinzeiros da
caldeira) ou retirado manualmente no seu
estado normal (seco).
A exemplo da torta de filtro, as cinzas
de caldeira são utilizadas como adubo em
áreas de canaviais em renovação.
A taxa de aplicação varia de acordo
com as condições físico-químicas do solo,
devendo-se realizar previamente sua análise, para posterior utilização.
Sedimento (material terroso)
Resíduo resultante do processo de decantação das águas utilizadas na lavagem
da cana-de-açúcar na mesa alimentadora e
no lavador de gases da caldeira. É retirado durante a limpeza das células de sedimentação, sistema utilizado no tratamento
dessas águas. É composto basicamente por
material particulado (fuligem contida nos
gases), terra e impurezas carreadas do campo juntamente com a matéria-prima.
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Considerando uma taxa de umidade de
70%, estima-se uma geração média de 25 a
50 kg desse resíduo, para cada tonelada de
cana processada. A taxa de geração está
relacionada diretamente com a eficiência
do sistema de lavagem dos gases e com a
qualidade da matéria-prima vinda do campo que, por sua vez, depende dos procedimentos de corte, colheita e lavagem da
cana-de-açúcar.
Esse resíduo é utilizado como adubo
em áreas de reforma de canavial, seguindo
os mesmos preceitos de aplicação das cinzas de caldeira e torta de filtro.

adequadamente e dar destinação ambientalmente correta aos resíduos sólidos.
EFLUENTE LÍQUIDO
As unidades sucroalcooleiras geram
basicamente três tipos de efluentes líquidos industriais: águas residuárias, efluentes sanitários e vinhaça, este último exclusivo da atividade de produção de álcool.
Esses efluentes, se destinados de forma
incorreta, podem provocar a contaminação
de solos e coleções hídricas (superficiais e
subterrâneas).
Vinhaça

Resíduo sólido comum
ou domiciliar
Os resíduos sólidos comuns são aqueles gerados na atividade industrial, porém
com características de resíduo domiciliar.
Esses resíduos originam-se das atividades
de limpeza, varrição, restos de alimentos,
lixo sanitário, plásticos, papéis e papelões
descartados dos escritórios.
Com características bastante diversificadas, a taxa de geração usualmente é
estimada em função do número de funcionários do pátio industrial, podendo variar
entre 0,5 e 0,8 kg por pessoa/dia.
A parte reciclável dos resíduos sólidos
de características domiciliares, em algumas
unidades, é submetida à segregação para
posterior comercialização com agentes recicladores. Com relação à parte não reciclável/reaproveitável, observa-se uma grande
tendência para sua disposição em aterros
sanitários construídos nos empreendimentos em consonância com a NBR 8419/
1992 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1992) e com a legislação ambiental vigente.
O projeto do aterro industrial abrange
todos os sistemas de controle ambiental,
tais como dreno de gases, impermeabilização da célula, dreno do chorume e seu
tratamento.
Outra medida observada é o desenvolvimento de campanhas educativas internas,
tais como programas de coleta seletiva, com
o intuito de reduzir, segregar, acondicionar

A vinhaça, conhecida também como
vinhoto, é oriunda do vinho fermentado
nas dornas. O vinho, após ser centrifugado
para retirada do fermento, é encaminhado
às colunas de destilação, onde ocorre a separação do álcool hidratado e vinhaça.
Este efluente possui cor marrom-escuro,
sendo de natureza ácida, que sai das colunas de destilação a temperaturas próximas
a 100ºC.
A geração de vinhaça varia em função
das diversas variedades de cana-de-açúcar
e de particularidades adotadas em cada destilaria.
Tendo como base as indústrias mineiras
do setor, observa-se uma geração média
entre 12 e 15 m³ de vinhaça por m³ de álcool
produzido.
Segundo Freire e Cortez (2000):
a vinhaça in natura possui um teor de sólidos muito baixo, mas que varia de 2 a
10%, conforme a matéria-prima utilizada.

Se comparada com o bagaço e a torta
de filtro, a vinhaça é o resíduo orgânico
mais rico em nutrientes, principalmente em
potássio, possuindo também cálcio, magnésio, fósforo, manganês e nitrogênio
orgânico. Sua relação C/N é igual a 15, o
que a caracteriza como um material rico em
proteínas. A matéria orgânica e o potássio
destacam-se entre os demais elementos. Por
esse motivo, a aplicação da vinhaça sobre
a lavoura de cana-de-açúcar tornou-se prática corriqueira e indispensável nas desti-

larias, principalmente por suprir parcialmente o déficit hídrico e de nutrientes da
cultura, substituindo total ou parcialmente
a adubação química.
Após analisarem a composição química
de diferentes tipos de vinhaça produzida em diferentes regiões do Brasil, Freire e
Cortez (2000) constataram que a composição da vinhaça apresenta-se muito heterogênea, em função do tipo de matériaprima empregada no preparo do mosto, da
procedência ou localização da destilaria, da
época de amostragem e do tipo de processo industrial utilizado.
A análise físico-química, realizada em
uma indústria sucroalcooleira do Triângulo
Mineiro, apresentou o seguinte resultado:
pH ....................................... 4,5
Sólidos totais ....................... 6,58%
Matéria orgânica .................. 4,89%
Matéria mineral ................... 1,73%
Nitrogênio total ................... 0,37%
Cálcio ................................... 0,06%
Magnésio ............................. 0,02%
Potássio ............................... 0,33%
Temperatura ........................ 88ºC
Demanda bioquímica
de oxigênio (DBO) ............... 28.600 mg/L

Estudos apontam que canaviais irrigados com vinhaça apresentam produtividade superior àqueles irrigados somente
com água, no que se refere à concentração de açúcar e produtividade por hectare
(FREIRE; CORTEZ, 2000).
A legislação ambiental estadual que
trata da taxa de aplicação da vinhaça no
solo é a Deliberação Normativa no 12/86 do
Conselho Estadual de Política Ambiental
(COPAM, 1987b), a qual proíbe a aplicação
de vinhaça em taxas superiores a:
a) 450 m³/ha/ano para vinhoto proveniente da fermentação de caldo direto;
b) 300 m³/ha/ano para vinhoto proveniente da fermentação de caldo misto;
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c) 150 m³/ha/ano para vinhoto proveniente da fermentação do melaço.
A referida Deliberação Normativa no 12/
86 (COPAM, 1987b) destaca ainda que a
aplicação de vinhoto em taxas iguais ou
inferiores às definidas anteriormente, devem ser precedidas de estudos referentes
à sua caracterização, às necessidades nutricionais da cultura e aos seus efeitos sobre as características físicas, químicas e
biológicas do solo, à luz de preceitos agronômicos. Ainda de acordo com a Deliberação Normativa no 12/86 (COPAM, 1987b),
fica proibida a aplicação de vinhaça:
a) em áreas situadas a menos de 200
metros de cursos d’água;
b) em áreas alagadas ou sujeitas a inundações;
c) em áreas cujo lençol freático situase a uma profundidade inferior a
2 metros.
Ressalta-se que, atualmente, a Deliberação Normativa 12/86 (COPAM, 1987b)
encontra-se em fase de revisão pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), com
vistas à sua adequação às mudanças ocorridas no setor sucroalcooleiro, de forma a
abranger a atual realidade das usinas e
destilarias.
Água residuária
Estes efluentes são provenientes do
descarte de água de diversas operações
industriais e sistemas de tratamento, tais
como lavagem de pisos e equipamentos,
purga da caldeira, sistemas de lavagem da
cana-de-açúcar, descarte de torres de resfriamento e purga da estação de tratamento de água (ETA), dentre outros.
Tais descartes são necessários para
a manutenção da qualidade da água mantida usualmente em circuito fechado na
indústria.
Após descartado, o efluente líquido,
denominado águas residuárias, é geralmente encaminhado a uma caixa específica
para este efluente, podendo ser misturado
à vinhaça.

As águas residuárias são encaminhadas às lavouras de cana-de-açúcar, com a
principal finalidade de suprir a demanda
hídrica da cultura.
O sistema de irrigação das lavouras de
cana-de-açúcar, no qual utilizam-se a vinhaça e as águas residuárias, é denominado fertirrigação. Para a operação desse sistema, os empreendimentos contam com
canais de irrigação, tubos de engate rápido,
rolões autopropelidos e conjuntos motobomba, que têm a finalidade de conduzir o
efluente líquido às áreas que serão fertirrigadas, promovendo, assim, sua disposição
final no solo.
Diferentemente dos demais resíduos
e efluentes, a taxa de geração das águas
residuárias apresenta uma maior variação
entre as unidades produtoras, estando
relacionada com a eficiência dos diversos
sistemas de tratamento e recirculação (circuito fechado), às perdas por evaporação
e à capacidade nominal de produção.
Esgoto sanitário
Este efluente é gerado a partir da utilização das instalações sanitárias na indústria, nos laboratórios, nos refeitórios e nos
escritórios administrativos.
Conforme a NBR 7229 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
1993), para o caso de ocupantes temporários de fábricas em geral, considera-se uma
taxa de geração de esgotos sanitários da
ordem de 70 litros/pessoa/dia.
Segundo Sperling (2005), as características físico-químicas do efluente sanitário
são:

Geralmente, o esgoto gerado nas instalações sanitárias é recolhido e transportado por meio de rede subterrânea e encaminhado ao sistema de tratamento do efluente
sanitário.
Atualmente, para tratamento desse
efluente líquido, verifica-se uma preferência pela implantação de uma estação de
tratamento de esgotos (ETE), composta por
lagoa fotossintética facultativa.
A utilização desse sistema de tratamento em unidades sucroalcooleiras no estado
de Minas Gerais apresenta-se bastante
difundido e com comprovada eficiência,
aliado à disponibilidade de área, baixo custo
operacional e viabilidade de disposição
final do efluente tratado, o qual pode ser
infiltrado no solo por escoamento superficial ou encaminhado ao canal de irrigação,
para se misturar ao montante de vinhaça e
águas residuárias destinadas à fertirrigação.
A montante da lagoa facultativa, é implantado um tratamento preliminar composto por:
a) gradeamento: objetivando a retenção de sólidos grosseiros carreados
pelo fluxo hidráulico;
b) caixa de areia: para a retenção de
sólidos finos sedimentáveis (material terroso);
c) medidor de vazão: dispositivo para
controle operacional da ETE.
O funcionamento da estação de tratamento consiste basicamente no seguinte
processo: os efluentes sanitários ingressam na ETE pelo tratamento preliminar,
onde são gradeados e recebem tratamento
físico por meio de sedimentação e flotação

pH .............................................................................................................. entre 6-7
Temperatura ............................................................................................... 21ºC
Sólidos suspensos ...................................................................................... 400 mg/L
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) ................................................... 350 mg/L
Demanda química de oxigênio (DQO) ........................................................ 700 mg/L
N-amoniacal ............................................................................................... 30 mg/L
N-orgânico .................................................................................................. 20 mg/L
Fosfato total ............................................................................................... 14 mg/L
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dos sólidos mais densos e menos densos
que a água, respectivamente. Em seguida,
esses efluentes são submetidos ao tratamento secundário ou biológico, em lagoa
facultativa, onde a demanda bioquímica de
oxigênio (DBO) solúvel e finamente particulada é estabilizada por processos aeróbios por bactérias dispersas no meio líquido, ao passo que a DBO suspensa, com
tendência à sedimentação, é estabilizada
via anaeróbia por bactérias anaeróbias e
facultativas no fundo da lagoa. O oxigênio
requerido pelas bactérias aeróbias é suprido pelas algas, por meio da fotossíntese.
A eficiência mínima desse sistema é
de 84% na remoção de DBO, adequando
o efluente final aos padrões de qualidade
para lançamento em coleções hídricas estabelecido nas Deliberações Normativas
no 10/86 e 32/98 (COPAM, 1987a, 1998).
Outro sistema de tratamento também
utilizado nas indústrias sucroalcooleiras do
Estado, porém mais tradicional que o anterior, principalmente em unidades industriais
mais antigas, é o tanque séptico com sumidouro, o qual apresenta eficiência satisfatória no tratamento dos esgotos sanitários,
quando projetado de forma adequada e
dentro das prescrições técnicas estabelecidas na NBR 7229 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993).
Entretanto, tal sistema não é recomendado
para locais onde o lençol freático apresentase pouco profundo, evitando-se, assim, sua
possível contaminação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades industriais encontram-se
diretamente relacionadas com as questões
ambientais, devendo-se, portanto, considerar os pontos negativos e positivos
com relação ao meio ambiente e à população circunvizinha. A interação desses elementos compõe a base do desenvolvimento sustentável.
Seguindo essa premissa, todas as formas de exploração de recursos naturais devem priorizar a minimização dos impactos
ambientais e maximizar os benefícios sociais
e econômicos.

Se por um lado, os impactos ambientais
advindos da operação de uma fábrica de
açúcar e destilaria de álcool anexa são considerados como de grande potencial poluidor, pela Deliberação Normativa no 98/06
(COPAM, 2006), por outro lado as medidas
de controle ambiental, usualmente adotadas
nas unidades sucroalcooleiras do setor,
com base na legislação ambiental vigente,
propiciam condições aceitáveis de disposição dos resíduos e efluentes, de forma
que minimizem os impactos ambientais provocados por essa atividade industrial, com
a adoção de tratamentos específicos de
comprovada eficiência e consagrados pela
bibliografia especializada.
Considerando a implantação de novos
projetos em Minas Gerais e, conseqüentemente, o desenvolvimento de novas tecnologias, as unidades produtoras de açúcar e
álcool inserem-se num contexto valorizado e promissor, utilizando-se de fonte de
energia limpa (bagaço) e produzindo combustível renovável (álcool), alimento (açúcar) e energia elétrica, além de adotarem
tecnologia nacional industrial eficiente e
investir no avanço de biotecnologia, para
aumento da eficiência produtiva e otimização do processo.
Diante desse quadro e considerando o
desenvolvimento de técnicas modernas,
novos equipamentos e procedimentos de
comprovada eficiência no tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos e
efluentes líquidos gerados pelo processo
de produção de açúcar e álcool, pode-se
considerar que a evolução do setor sucroalcooleiro segue ao encontro de pressupostos do desenvolvimento sustentável,
desde que consideradas e adotadas as medidas de controle ambiental necessárias à
minimização dos impactos advindos da
operação desses empreendimentos.
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Utilização da cana-de-açúcar na alimentação
de ruminantes
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Resumo - As forrageiras tropicais apresentam elevada produção de matéria seca durante a estação chuvosa e quente do ano, no entanto, na estação fria e seca, a produção
de forragem diminui drasticamente. A cana-de-açúcar ocupa um lugar de destaque,
devido sua utilização ocorrer, principalmente, no período seco do ano, coincidindo
com a escassez de produção de outras gramíneas. Entre as tropicais, a cana-de-açúcar é
uma das espécies de gramíneas que apresenta a maior produção de matéria seca por
hectare/ano. Esta cultura é de fácil implantação e condução, estando disponível grande
acervo de tecnologias para obtenção de altas produtividades. A cana-de-açúcar é usada,
principalmente, in natura e na forma hidrolisada e de silagem. É deficiente em proteína
e minerais, entretanto, há tecnologias disponíveis para o balanceamento de dietas para alimentação de diferentes categorias de bovinos. Após a extração do caldo, o bagaço
também é usado na alimentação dos bovinos. Além disso, a cana-de-açúcar pode ser
submetida a tratamentos químicos, físicos e microbiológicos, visando elevar sua
digestibilidade com conseqüente aumento do consumo de matéria seca e incremento
no desempenho animal.
Palavras-chave: Amonização. Bovino. Composição. Consumo. Nutrição. Valor nutritivo. Volumoso. Silagem.

INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é
um dos volumosos mais utilizados pelos
pecuaristas por apresentar facilidade de
estabelecimento, produção por vários anos,
alta produtividade de matéria seca e valor
nutritivo praticamente inalterado durante
a seca.

As pastagens, no período da seca,
apresentam-se escassas e deficientes em
energia, proteína e minerais, ao passo que
a cana madura, nessa mesma época do ano,
contém mais de 31% de sacarose na matéria seca (MS), o que a torna, uma alternativa viável para a alimentação de bovinos,
nos países tropicais. A cana pode produzir

mais de 200 toneladas de massa verde por
hectare e sua renovação torna-se necessária somente a partir do quarto ou quinto
ano. Apresenta boa aceitabilidade pelos
animais, além de ter custo de produção
relativamente baixo (THIAGO; VIEIRA,
2002). À medida que a cana amadurece, os
teores de fibra em detergente neutro (FDN)
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e fibra em detergente ácido (FDA) reduzemse, contrariamente ao observado para as
demais forrageiras. Esse declínio pode ser
explicado pela redução do percentual dos
constituintes da parede celular em decorrência do acúmulo de carboidratos solúveis na fase que precede a sua maturação
(FREITAS et al., 2006c).
CARACTERIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO
DA CANA-DE-AÇÚCAR
Atualmente, muitas das lavouras de
cana-de-açúcar destinadas ao uso forrageiro apresentam baixa produtividade,
devido a não aplicação das tecnologias
disponíveis, usadas na cultura da cana-deaçúcar destinada à agroindústria, o que
onera o seu custo de produção. Destacase também o baixo investimento que se faz
em desenvolvimento de tecnologias adequadas ao cultivo da cana-de-açúcar, para
fins forrageiros (LANDELL et al., 2002).
É preconizado que a melhor variedade
de cana-de-açúcar para a indústria de açúcar é também a mesma para alimentação dos
bovinos, visto que o açúcar contido na cana é a principal fonte de energia para esses
animais. Contudo, a escolha da variedade
correta deve ser feita considerando as seguintes características: produção de MS
(cana-planta e soca), facilidade de colheita e qualidade nutritiva, observando-se não
somente seu teor de açúcar, como a qualidade da fibra e a relação entre teor de fibra
e o teor de sacarose. Na seleção de variedades para a indústria, não se observa a
qualidade da fibra da planta, o que afeta de
maneira acentuada o valor nutritivo da
cana-de-açúcar para bovinos (FREITAS
et al., 2006b).
O principal fator que reduz o consumo
voluntário da cana-de-açúcar é a baixa degradabilidade de sua fibra no rúmen, o que
provoca acúmulo de fibra não degradada,
limitando o consumo por repleção ruminal. A baixa digestibilidade da FDN da
cana-de-açúcar está relacionada à alta concentração de lignina e à sua ligação com
carboidratos estruturais (hemicelulose e
celulose), o que dificulta a ação de micror-

ganismos ruminais sobre esses carboidratos. Segundo Soest (1994), em ruminantes,
a fibra é responsável pela grande variação
na digestibilidade dos alimentos volumosos, pois na maioria das vezes seu teor
apresenta relação negativa com a digestibilidade.
A lignina pode ser considerada o fator
primário a limitar o potencial de digestão
dos carboidratos fibrosos, onde está quimicamente ligada, pois apresenta baixa ou
nula digestibilidade. A função física da lignina é favorecer a rigidez da parede celular,
da mesma forma que as características de
suas ligações químicas com os polissacarídeos estruturais, conhecidas como fração
lignocelulósica, inibem a atividade enzimática, limitando a digestão dos carboidratos.
Como principal componente químico
que afeta a digestibilidade da matéria seca,
apresentam-se várias hipóteses que explicam o seu efeito na digestibilidade. Entre
estas, estão seu efeito tóxico aos microrganismos fibrolíticos, a limitação da ação das
enzimas fibrolíticas criada pela hidrofobicidade, resultante da deposição dos polímeros de lignina com a maturidade da planta,
e a do impedimento causado pela ligação
polissacarídeo-lignina, o que limita o acesso das enzimas, sendo esta a hipótese mais
aceita (JUNG; DEETZ, 1993).
O valor nutritivo das plantas para os
animais está relacionado à qualidade da
forragem, à digestibilidade e ao consumo
de alimentos, que determinam o suprimento de nutrientes para os diferentes processos fisiológicos do animal. A qualidade de
uma forrageira varia dentro de uma mesma espécie de acordo com a idade e parte
da planta, fertilidade do solo, entre outros
(SOEST, 1994).
A cana-de-açúcar é classificada como
um volumoso de média qualidade. Apresenta cerca de 58% a 62% de nutrientes
digestíveis totais (NDT), mas com baixos
teores de proteína bruta (PB), de 1,5% a
4,0%, e fósforo de 0,06% a 0,08%, além de
apresentar baixos teores de precursores
gliconeogênicos.

O valor nutritivo da cana-de-açúcar
está diretamente correlacionado com o seu
alto teor de açúcar (40%-50% de açúcares
na MS), já que o teor de proteína é extremamente baixo, além de apresentar baixa
degradabilidade da fibra.
A cana-de-açúcar pode apresentar valores de MS de 23,66% a 32,54%; de FDN
de 37,03% a 56,25% (aos 12 meses) e de
44,06% a 65,73% (aos 18 meses) e de carboidratos não estruturais de 26,59% a 65,12%
(aos 12 meses) e de 25,56% a 53,85% (aos
18 meses). Pode-se inferir que o aumento
do conteúdo celular, proporcionado pelo
acúmulo de sacarose em relação aos constituintes da parede celular, resulta em maior
teor de açúcar e, conseqüentemente, em
maior digestibilidade da planta, à medida que ela amadurece (ANDRADE et al.,
2004).
A variedade mais adequada para a alimentação de ruminantes deveria apresentar FDN abaixo de 52% na MS, relação
FDN/Brix inferior ou igual a 2,7 e proporção de colmos superior a 80% na MS da
planta, com alto teor de açúcar.
No entanto, a FDN da cana-de-açúcar
tem digestibilidade em torno de 20%, enquanto outras gramíneas tropicais, como o
milho e o capim-elefante, apresentam valores em torno de 40% (PEREIRA, 2006). O valor médio de FDN relatado por Valadares
Filho et al. (2002) foi de 55,90 ± 8,2, na base
da MS obtida de 39 observações. Estes valores mostram que, entre os volumosos mais
utilizados na alimentação de ruminantes, a
cana-de-açúcar é uma das opções que apresenta menor teor de FDN, em comparação
aos valores médios encontrados para silagem de milho, silagem de sorgo e capimelefante de 55,46%; 57,85% e 73,25% na
base da MS, respectivamente.
Apesar de o teor de fibra ser baixo na
cana-de-açúcar, a fração fibrosa apresenta
baixa taxa e extensão de degradação, ou
seja, sua digestibilidade é baixa, provocando acúmulo de fibra no rúmen, limitando
o consumo de alimentos e o desempenho
dos bovinos.
Os açúcares presentes na cana-de-
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açúcar são os responsáveis principais pelo fornecimento de energia e, conseqüentemente, pelo desempenho animal (RODRIGUES et al., 2002). Hoje, já existem no
mercado variedades de cana-de-açúcar
para alimentação animal que apresentam
alta produtividade de massa verde, adequado teor de açúcares e fibras, além de porte
ereto de touceiras, uniformidade biométrica
dos colmos, período de utilização mais
longo, resistência às doenças e às pragas
de importância econômica (LANDELL et
al., 2002).
O Brix é uma das medidas para avaliar o
teor de carboidratos não fibrosos, sendo a
variável mais utilizada como indicativo do
teor de açúcar da cana-de-açúcar. A determinação da Pol (porcentagem de sacarose aparente contida no caldo) seria mais

específica para avaliar o teor de sacarose
presente na cana-de-açúcar, porque o Brix
inclui, além da sacarose (Pol), açúcares redutores e não-açúcares. À medida que a
planta amadurece, ocorre aumento nos
valores de Brix e da Pol (AZEVÊDO et al.,
2003). Os valores médios de Brix devem
variar de 17% a 23%. A relação entre o teor
de fibra e Brix é importante na avaliação e
escolha da variedade a ser utilizada na alimentação animal.
A relação FDN/Brix pode servir para
indicar as variedades para alimentação de
ruminantes. Esta relação deve ser baixa, ou
seja, quanto menor o teor de FDN e maior o
teor de açúcar, melhor a variedade para a
alimentação. A variedade que apresenta
elevado teor de FDN limitará em determinado grau a ingestão de cana-de-açúcar e,

conseqüentemente, o consumo de energia.
Rodrigues et al. (2002) encontraram na
avaliação de 18 variedades de cana-deaçúcar, valores para relação FDN/Brix que
variaram de 2,9 a 4,1. O valor de 3,02 foi
sugerido como o de referência para relação
FDN/Brix. Esses autores observaram que,
quanto menor a relação FDN/Brix, maior
será a digestibilidade in vitro de matéria
seca (DIVMS).
Dentre os fatores que afetam a qualidade da cana-de-açúcar como alimento para
bovinos podem-se citar: variedade, idade
da planta e a precipitação.
Existem variações consideráveis entre
variedades, na composição química, de
cana-de-açúcar (Quadro 1), principalmente para o teor de MS, FDN, lignina e teores
de açúcares totais. O ideal seria utilizar va-

QUADRO 1 - Características produtivas e teores percentuais médios de MS, PB, EE, FDN, FDA, CT, lignina, hemicelulose, PIDN, PIDA, NDT, DIVMS
e relação FDN/CS, para variedades de cana-de-açúcar
MS
(%)

PB
(%)

EE
(%)

FDN
(%)

FDA
(%)

CT
(%)

Lignina
(%)

Hemicelulose
(%)

PIDN
(%)

PIDA
(%)

NDT
(%)

DIVMS
(%)

FDN/CS

IAC86-2480

20,14

–

–

57,06

34,34

–

11,11

22,52

–

–

–

–

1,41

Freitas et al. (2006b)

SP80-1842

27,40

2,80

0,70

43,80

25,20

95,20

17,10

18,60

27,00

10,80

55,80

–

–

Azevêdo et al. (2003)

26,48

–

–

55,66

34,63

–

12,45

21,03

–

–

–

–

1,28

Freitas et al. (2006b)

29,80

2,62

1,22

50,05

30,83

–

–

–

–

–

–

–

–

Andrade et al. (2004)

30,97

2,26

1,23

46,99

27,96

94,09

5,02

–

–

–

–

–

–

Magalhães et al. (2006)

26,38

–

–

53,45

31,84

–

11,69

21,61

–

–

–

–

1,21

Freitas et al. (2006b)

30,20

2,40

0,70

47,60

27,20

95,80

12,20

20,40

30,90

10,90

51,50

–

–

Azevêdo et al. (2003)

SP80-1816

26,19

–

–

53,45

32,03

–

12,64

21,42

–

–

–

–

1,26

Freitas et al. (2006b)

SP91-1049

25,44

_

_

54,74

33,00

_

13,09

21,74

–

–

–

–

1,37

Freitas et al. (2006b)

SP78-4764

24,86

2,77

0,80

57,02

31,94

93,81

5,93

_

_

_

62,05

_

–

Vilela et al. (2003)

RB84-257

30,20

2,40

0,80

47,60

27,80

95,90

14,70

19,80

30,90

11,40

52,50

_

–

Azevêdo et al. (2003)

RB72-454

23,42

–

–

55,46

32,24

–

11,68

23,22

–

–

–

–

1,37

Freitas et al. (2006b)

RB83-5486

20,80

–

–

53,53

30,18

–

10,63

23,35

–

–

–

–

1,19

Freitas et al. (2006b)

3031

2,47

1,04

51,04

29,64

–

–

–

–

–

–

–

–

Andrade et al. (2004)

RB86-7515

25,40

–

–

55,64

33,47

–

9,97

22,17

–

–

–

–

1,32

Freitas et al. (2006b)

RB93-5566

20,80

–

–

57,82

35,39

–

12,48

22,43

–

–

–

_

1,72

Freitas et al. (2006b)

RB78-5841

31,91

3,37

–

47,21

35,95

–

6,90

–

–

–

–

55,31

–

Pedroso et al. (2006)

Variedade

SP79-1011

Fonte

(1)

RB85-5536

26,00

2,90

–

53,00

30,50

–

10,70

22,50

–

–

–

69,40

–

Freitas et al. (2006c)

(2)

RB85-5536

28,60

2,60

–

36,20

23,60

–

15,20

12,60

–

–

–

77,50

–

Freitas et al. (2006a)

NOTA: MS – Matéria seca; PB – Proteína bruta; EE – Extrato etéreo; FDN – Fibra em detergente neutro; FDA – Fibra em detergente ácido; CT – Carboidratos
totais; PIDN – Proteína insolúvel em detergente neutro; PIDA – Proteína insolúvel em detergente ácido; NDT – Nutrientes digestíveis totais; DIVMS – Digestibilidade in vitro de matéria seca; CS – Carboidratos solúveis.
(1) Corte realizado aos 11 meses. (2) Corte realizado aos 16 meses.
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riedades com menor relação fibra:açúcar
(LANDELL et al., 2002). Andrade et al.
(2004), ao avaliarem 60 genótipos de canade-açúcar em duas épocas de corte, encontraram maiores teores de MS para os genótipos colhidos aos 12 meses em relação aos
18 meses, 30,60% e 25,88%, respectivamente. O teor de PB dos genótipos cortados
aos 12 meses (2,59%) foi maior que aquele dos genótipos cortados aos 18 meses
(2,34%) e os teores de carboidratos totais
não estruturais foram menores nos genótipos colhidos aos 18 meses.
Variedades de cana-de-açúcar de ciclo
médio apresentam valores de NDT maiores
do que os das variedades precoces. Isto
pode ser atribuído à sua menor concentração em FDA, uma vez que a lignina
concentra-se na fração desta. Esta variável
tem sido altamente correlacionada com a
digestibilidade do alimento, além do mais,
variedades de ciclo médio apresentam menores valores de FDN do que as precoces,
o que acarreta menor efeito negativo sobre
o consumo (FERNANDES et al., 2003).
As variedades precoces atingem a maturidade mais cedo e culminam com o mais
rápido desenvolvimento de estruturas de
sustentação, que são constituídas pelos
polissacarídeos da parede celular. Esse fato torna as variedades de maturação intermediárias mais apropriadas ao consumo
pelos animais, devido à correlação negativa

entre os teores de FDN e de FDA dos alimentos e seu valor nutricional (AZEVÊDO
et al., 2003; FERNANDES et al., 2003).
Portanto, quanto mais madura for a canade-açúcar, menor será o conteúdo de FDN,
maior será o teor de açúcar e melhor o seu
valor para a alimentação animal.
Com o início da estação chuvosa, o teor
de carboidratos solúveis na planta diminui.
Nessa época o valor nutritivo da cana-deaçúcar é menor, assim, sua melhor utilização será no período seco (LANDELL et al.,
2002).
Segundo Freitas et al. (2006b), as variáveis FDN, fração indegradável da FDN,
hemicelulose, taxa de degradação dos carboidratos totais e taxa de degradação da
FDN são parâmetros que podem ser utilizados para avaliação nutricional da canade-açúcar.
Além dos baixos teores de PB registrados para a cana-de-açúcar, boa parte dos
compostos nitrogenados desse volumoso
encontra-se ligada à parede celular, na forma de nitrogênio insolúvel em detergente
neutro e de nitrogênio insolúvel em detergente ácido (CARDOSO et al., 2004). O nitrogênio insolúvel em detergente neutro
(NIDN), mas solúvel em detergente ácido,
é digestível, sendo, porém, de lenta degradação no rúmen, enquanto o nitrogênio (N)
retido na forma de nitrogênio insolúvel em
detergente ácido (NIDA) é praticamente

indigestível, estando geralmente associado
à lignina e a outros compostos de difícil
degradação (SOEST, 1994).
É importante ressaltar a eficiência da
cana-de-açúcar na utilização do nitrogênio
aplicado na cultura, em termos de produção de matéria seca. Segundo Nussio et al.
(2002), a cana-de-açúcar apresenta o maior
potencial de produção de MS, por quilograma de N aplicado, e extrai menor quantidade de N por tonelada produzida, em
relação a outras forrageiras (Quadro 2).
Além disso, a cana-de-açúcar destaca-se
ainda por apresentar menor custo de produção frente às silagens de milho e sorgo.
A presença de carboidratos solúveis em
grande quantidade pode ocasionar maior
produção de metano (CH4) no rúmen. O metano é um importante gás que contribui para
o efeito estufa. A suplementação da dieta
com base em cana-de-açúcar com alimentos concentrados garante melhor eficiência energética das dietas (PEDREIRA et al.,
2003).
Pedreira et al. (2003) quantificaram a
produção de metano em novilhas mestiças
leiteiras alimentadas com a variedade de
cana-de-açúcar IAC86-2480, suplementada
com uréia ou concentrado. Observaram que
os animais que consumiram cana-de-açúcar
IAC86-2480, mais concentrado, produziram maiores quantidades de metano (2,18
Mcal/dia), que aqueles que consumiram as

QUADRO 2 - Parâmetros relacionando teores de nitrogênio e produção de MS de forrageiras utilizadas na suplementação animal, como forragens
conservadas
Produção de MS

PB na MS

N na MS

Extração

Adubação

(t/ha)

(%)

(%)

(kg N/t MS)

(kg N/ha)

(1)

13,00

8,80

1,41

14,08

183

71

(1)

15,00

9,10

1,46

14,56

218

69

(1)

25,00

6,0

0,96

9,60

240

104

(1)

Forrageira
Milho
Sorgo

Capim-tanzânia

Aveia

kg MS/kg N

6,00

12,90

2,06

20,64

124

48

(2)

Capim-tifton

20,00

13,70

2,19

21,92

438

46

(3)

Cana-de-açúcar

28,00

2,50

0,40

4,00

112

250

FONTE: Nussio et al. (2002) e Siqueira (2005).
NOTA: PB – Proteína bruta; N – Nitrogênio; MS – Matéria seca.
(1) Forragens conservadas na forma de silagens. (2) Forragem na forma de feno. (3) Forragem in natura.
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dietas com a cana-de-açúcar IAC86-2480,
mais uréia, (1,48 Mcal/dia).
Aliada às suas características favoráveis, pode-se inferir que a cana, após a colheita, pode ficar armazenada em até 4,5 dias
pós-corte, porém, após o 3o dia, ocorre diminuição no seu teor energético (OLIVEIRA
et al., 1999). O tempo de 4,5 dias indicou
uma queda acentuada no teor de sacarose
em relação aos sólidos solúveis totais e,
a partir dos três dias de armazenamento,
houve maior teor de açúcares redutores, o
que demonstrou a ocorrência da transformação de sacarose em glicose e frutose.
Esta informação permite administrar a mãode-obra no corte da cana. É importante ressaltar que a cana pode ficar cortada para
uso até por três dias, porém sem ser picada, o que é feito somente no momento da
alimentação dos bovinos.
BALANCEAMENTO
NUTRICIONAL DE DIETAS
COM CANA-DE-AÇÚCAR
PARA BOVINOS
As deficiências de proteína e minerais,
em relação às exigências dos bovinos,
observadas na cana-de-açúcar, podem ser
corrigidas de maneira adequada, desde que
fontes de nitrogênio protéico ou não protéico sejam fornecidas, acrescidas de suplementação mineral.
Cana/uréia/sulfato de amônio
A cana-de-açúcar deve ser fornecida
para bovinos juntamente com uma fonte
de nitrogênio, sendo a uréia a mais utilizada. A uréia possui 45% de nitrogênio e
apresenta equivalente protéico superior a
280% de PB, sendo quase sempre uma fonte
de nitrogênio de menor custo. A utilização
do sulfato de amônio se faz necessária como fonte de enxofre, para síntese microbiana de aminoácidos sulfurados no rúmen.
As bactérias ruminais que degradam a fração fibrosa utilizam o nitrogênio amoniacal
como principal fonte de nitrogênio para seu
crescimento, sendo a uréia a forma mais
simples e barata de corrigir a deficiência de
nitrogênio da cana-de-açúcar. A uréia,

quando chega ao rúmen, libera amônia, que,
combinada com os produtos da digestão
dos carboidratos, formará a proteína microbiana.
A mistura recomendada é de 90% de
uréia e 10% de sulfato de amônio, sendo
aplicada na base de 1 kg para cada 100 kg
de cana-de-açúcar fresca picada. Na fase
de adaptação, durante uma semana, usar
apenas 0,5 kg da mistura para os mesmos
100 kg de cana-de-açúcar picada. Para aplicar a mistura, distribuir a cana-de-açúcar
no cocho e com regador, aplicar de maneira
uniforme a mistura uréia + sulfato de amônio, diluída na base de um quilo para 3 a
4 litros de água. Os animais que estiverem
consumindo cana-de-açúcar mais uréia/
sulfato de amônio devem ter sempre livre
acesso à mistura mineral e à água. A mistura uréia + sulfato de amônio pode ser
armazenada nos próprios sacos de uréia,
logo após a mistura, desde que a boca do
saco permaneça bem amarrada, pois a uréia
absorve muita umidade e pode endurecer.
A utilização da mistura uréia + sulfato de amônio pode resultar em ganhos de
até 300 g/cab./dia. Quando se almejam ganhos superiores, na faixa de 500 g/cab./dia,
devem-se acrescentar concentrados protéicos, que irão atender às exigências nutricionais do animal. Para animais em confinamento, com ganhos entre 600 e 700 g/cab./
dia, torna-se necessário o uso de misturas
protéicas/energéticas, fornecidas na base
de até 2,5 kg por animal/dia. Entretanto,
nessa situação, o retorno econômico tem
que ser previamente estudado, pois a canade-açúcar apresenta uma baixa conversão
alimentar, não se tornando uma estratégia
ideal para determinadas situações.
Concentrados EPAMIG
Outra forma de fornecer a cana-deaçúcar para bovinos é recomendada por
Ferreira et al. (no prelo). Além dos baixos
teores de proteína e enxofre, a cana também é pobre em fósforo, magnésio, zinco e
cobre. Estes minerais, além de serem importantes para a nutrição dos bovinos, tam-

bém o são para os microrganismos do rúmen.
Por outro lado, sabe-se que o fornecimento de sal mineral em cochos, à vontade,
apresenta restrição de que a quantidade
consumida por animal é variável e não está
relacionada aos respectivos requerimentos
nutricionais (MCDOWELL,1996).
Com base nesse fato e nos baixos teores de minerais da cana, foi proposta a inclusão de minerais na mistura cana, uréia e
sulfato de amônio. A vantagem dessa recomendação é proporcionar uma ingestão balanceada de minerais ao bovino, em
quantidade desejada pelo produtor. Isto
não seria possível, se a mistura balanceada
para cana fosse colocada à vontade no
cocho, pois, além do consumo variável por
animal, haveria a limitação da palatabilidade da mistura.
A fórmula dessa mistura elaborada
na EPAMIG e denominada Nitromineral
Epamig Cana é: uréia – 55%; sulfato de
amônio – 6%; fosfato bicálcico – 14%; sal
mineral – 20% e sal comum – 5%. Esta
fórmula é fornecida, misturada à cana fresca,
na base de 14 g/kg de volumoso.
A substituição de parte do nitrogênio
da uréia por nitrogênio de fontes de proteína natural resulta em significativo aumento
no desempenho dos bovinos, recebendo
cana como volumoso (FERREIRA, et al.,
no prelo).
Outra fórmula denominada Nitroprotéico Epamig Cana é: farelo de soja – 83%;
uréia – 5,2%; sulfato de amônio – 0,6%;
calcário – 1,2%; fosfato bicálcico – 2%; sal
mineral – 6,4% e sal comum – 1,6%. Esta
fórmula é misturada à cana fresca na base
de 50 g/kg.
Os resultados do experimento conduzido com bezerros 3/4 Zebu x Holandês,
que comparou a cana acrescida de uréia e
sulfato de amônio e minerais fornecidos no
cocho, com Nitromineral Epamig Cana e
Nitroprotéico Epamig Cana, são apresentados no Quadro 3.
No Quadro 3, observa-se que o fornecimento dos minerais, concomitantes com
a uréia e o sulfato de amônia, resultou em

I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v . 2 8 , n . 2 3 9 , p . 1 0 2 - 11 9 , j u l . / a g o . 2 0 0 7

Artigo 13 maior.p65

106

17/08/2007, 09:19

107

Cana-de-açúcar

QUADRO 3 - Ganho de peso, consumo de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e minerais por
bezerros, que receberam cana-de-açúcar suplementada com uréia + sulfato de amônio e sal mineral no cocho – Nitromineral Epamig e Nitroprotéico Epamig
Sal mineral
no
cocho

Item
Bezerros (no)
Dias (no)
Idade (meses)

(1)

Nitromineral

Nitroprotéico

Epamig

Epamig

11

12

12

140

140

140

11,9

11,5

11,8

Peso vivo inicial (kg)

203,2

203,7

203,2

Peso vivo final (kg)

229,5

239,8

278,5

Ganho médio diário (kg) (G)

0,188a

0,258b

0,538c

MS (M)

3,29

3,33

4,81

PB (P)

0,42

0,37

0,52

Consumo (kg/cab./dia)
(2)

(3)

Conversão (kg)
M/G

17,5

P/G

2,23

12,9

8,94

1,43

0,97

80

–

–

–

34

41

–

32

31

Total (T)

80

66

72

Conversão (T/G)

425

255

134

Consumo de minerais (g/cab./dia)
Sal mineral
Via cocho
Via concentrado
Outros minerais

(4)

CANA-DE-AÇÚCAR E URÉIA
PARA VACAS EM LACTAÇÃO

(1) Letras minúsculas referem-se à comparação de médias de ganho de peso pelo teste de Student
Newman Keuls (P < 0,05). (2) Proteína bruta ou equivalente protéico. (3) kg de MS ou PB, por kg
de peso vivo ganho. (4) g de minerais consumidos por kg de peso vivo ganho.

significativo aumento do ganho de peso,
com o mesmo consumo de cana, o que evidenciou maior eficácia na utilização dos
nutrientes da dieta pelos bezerros. Mesmo
não analisadas estastisticamente, observouse maior conversão de minerais e MS consumidos, em ganho de peso vivo. Com base
nesses resultados, o fornecimento dos
minerais juntamente com a uréia e o sulfato
de amônia em mistura com a cana resulta
em vantagens econômicas para o produtor.
Constatou-se que a substituição de
parte do nitrogênio da uréia pelo equivalente de proteína no farelo de soja resultou
em significativo aumento do ganho de

riências que comprovam que a cana-deaçúcar é viável também para animais de alta
produção.
Segundo Pereira (2006), a utilização da
cana-de-açúcar na alimentação de bovinos
leiteiros especializados é viável, apesar da
possibilidade de depressão do consumo e
da produção de leite de animais com alta
demanda nutricional. Estrategicamente, a
cana-de-açúcar deve ser utilizada na recria,
em vacas não lactantes, em vacas em lactação com menor demanda nutricional e,
em baixas inclusões na dieta de vacas de
maior produção.
Rodrigues et al. (2002), ao avaliarem quatro variedades de cana-de-açúcar, durante
118 dias, em novilhas da raça Canchim, com
média de peso vivo inicial de 219,1 kg e
12,3 meses de idade, confinadas em baias
coletivas, observaram que as variedades
com relação FDN/açúcares menores e maiores valores de DIVMS permitiram maiores
ganhos de peso das novilhas em crescimento (Quadro 4).

peso. Isto explica-se, em parte, pelo expressivo aumento no consumo de matéria seca
de cana. Mesmo com aumento simultâneo
de consumo e ganho de peso, a conversão
de minerais e matéria seca consumidos, em
ganho de peso foi destacadamente aumentada, o que evidenciou maior eficácia na
utilização dos nutrientes.
CANA-DE-AÇÚCAR E URÉIA
PARA RECRIA DE
BOVINOS EM CRESCIMENTO
O preceito de que a cana-de-açúcar deveria ser utilizada somente para animais de
baixo potencial produtivo foi rejeitado, devido aos trabalhos de pesquisa e expe-

O fornecimento de cana-de-açúcar a
animais de elevada exigência nutricional,
como vacas leiteiras em lactação, resulta
em redução do consumo de MS e produção
de leite, sendo esse efeito atribuído à baixa qualidade da fibra da cana-de-açúcar.
Essa correlação negativa à ingestão de MS,
não ocorre apenas devido à fração indigestível da fibra, mas também pela taxa de digestão da fibra potencialmente degradável,
incrementando o efeito de repleção ruminal.
Resultados mais recentes e promissores foram encontrados na literatura e comprovam
a possibilidade da utilização da cana-deaçúcar como volumoso para vacas leiteiras
de maior potencial de produção de leite
(CORRÊA et al., 2003; COSTA et al., 2005;
MAGALHÃES et al., 2006; MENDONÇA
et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2004).
Magalhães et al. (2006), ao avaliarem a
substituição da silagem de milho por canade-açúcar em dietas para vacas em lacta-
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QUADRO 4 - Teores de matéria seca (MS) de quatro variedades de cana-de-açúcar, peso vivo
inicial, média diária de consumo de matéria seca (CDMS), média diária de ganho de
peso vivo (GDPV) e conversão alimentar (CA) de novilhas alimentadas com dietas
que continham quatro variedades de cana-de-açúcar
Variedade

Parâmetro
IAC86-2480

IAC87-3184

RB72-454

RB83-5486

28,13

31,36

30,69

31,01

215,50

216,30

221,80

222,80

CDMS (kg)

6,84

6,60

7,08

7,18

CDMS (% PV)

2,70

2,71

2,79

2,79

GDPV (kg/animal/dia)

0,89a

0,65c

0,76b

0,82ab

CA (kg MS/kg de ganho)

7,68

9,32

8,75

Teor de MS (%)
Peso vivo, inicial (kg)

10,15

FONTE: Rodrigues et al. (2002).

ção, com potencial de produção de 5 mil a
7 mil kg de leite, observaram que o efeito
redutor no consumo da cana-de-açúcar não
está diretamente relacionado com o teor de
FDN das dietas. Este componente diminui
com o aumento da proporção de cana-deaçúcar. Segundo esses autores, o maior
conteúdo de lignina na cana-de-açúcar pode ter afetado a proporção de FDN indigestível, além da taxa e da extensão da digestão da FDN, potencialmente digestível
das dietas.
Magalhães et al. (2004), ao avaliarem a
substituição de silagem de milho por canade-açúcar, em dietas completas para vacas
em lactação as quais produziam, em média,
24 kg de leite por dia, concluíram que a
inclusão de 33,3% de cana-de-açúcar no
volumoso foi técnica e economicamente
viável. Já níveis maiores foram inviáveis,
pois a substituição destes níveis de canade-açúcar por silagem de milho influenciou
negativamente a produção de leite e a variação de peso corporal dos animais.
Ao analisarem o desempenho produtivo de vacas leiteiras com potencial para
produção média de 6 mil kg de leite por
lactação, alimentadas com diferentes proporções de cana-de-açúcar (60%; 50% e
40%) e concentrado ou silagem de milho
(60%) na dieta, Costa et al. (2005) não
encontraram diferença para a produção de

leite (20,81 e 19,78 kg/dia), consumo de MS
da maior parte dos nutrientes, digestibilidade aparente da maioria dos nutrientes e
variação de peso, entre a dieta com 60% de
silagem em relação à dieta com 40% de canade-açúcar. Para composição do leite, não
foram observadas diferenças entre os tratamentos (Quadro 5). Segundo esses autores,
a elevada participação de concentrado na
dieta com 40% de cana-de-açúcar não deve
ser vista como obstáculo ao seu uso, sendo
que a decisão sobre sua utilização passa a
ser de ordens agronômica e/ou econômica.

Corrêa et al. (2003), ao compararem a
cana-de-açúcar com silagem de milho em
dietas para vacas leiteiras holandesas de
alta produção, observaram produção de leite de 34,3 kg/dia contra 31,9 kg/dia. Apesar
disso, a produção obtida com a cana-deaçúcar foi considerada promissora. Esses
autores ressaltaram que a cana-de-açúcar
parece ser uma boa opção para alimentar
animais de alta produção de leite, desde
que a fase de lactação, na qual os animais
se encontram, não exija demanda nutricional máxima.
Ao avaliarem proporções de cana-deaçúcar na ração (50% e 60%) em combinação com teores de uréia (0,35% e 1% na
matéria natural da cana-de-açúcar), comparadas com silagem de milho com relação volumoso: concentrado de 60:40, Mendonça
et al. (2004) observaram que não houve
efeito dos teores de uréia sobre o desempenho e a composição do leite das vacas
lactantes. As produções de leite das vacas
alimentadas com cana-de-açúcar foram
similares, independente do nível de uréia
ou da relação volumoso: concentrado, no
entanto, foram menores que a produção de
leite das vacas alimentadas com silagem
de milho (22 contra 20 kg/dia).
Comparando diferentes suplementos
(farelo de algodão, milho e farelo de trigo),

QUADRO 5 - Produção de leite sem (PL) e com (PLC) correção para 3,5% de gordura e composição
média do leite para proteína bruta (PBL), gordura (GL), lactose (LA) e extrato seco
total (EST)

Item

Silagem de

Cana-de-açúcar + 1% uréia/SA
CV

milho

60%

50%

40%

PL (kg/dia)

20,81a

16,90c

18,82b

19,78ab

8,55

PLC (kg/dia)

21,22a

16,76b

17,52b

19,79ab

14,74

PBL (%)

3,65a

3,63a

3,70ª

3,73a

5,88

GL (%)

3,61a

3,45a

3,25ª

3,47a

16,04

LA (%)

4,07a

4,12a

4,22ª

4,16

7,28

12,51a

12,14a

12,69a

5,95

EST (%)

12,22

FONTE: Costa et al. (2005).
NOTA: Médias seguidas de mesma letra, na mesma linha, não diferem (P>0,05) pelo teste Tukey.
SA - Sulfato de amônio; CV - Coeficiente de variação.
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para vacas mestiças em lactação (produção
média diária de 8,5 kg de leite) alimentadas
com cana-de-açúcar, Vilela et al. (2003)
encontraram que o farelo de trigo foi o suplemento que apresentou os melhores resultados para produção e composição do leite,
consumo de MS, digestibilidade dos nutrientes e eficiência alimentar. De acordo
com esses autores, as rações que continham maiores quantidades de uréia, canade-açúcar mais uréia e cana-de-açúcar mais
uréia e milho apresentaram menores consumos, devido à baixa palatabilidade da
uréia.
Ao analisarem o impacto bioeconômico
da substituição da silagem de milho pela
cana-de-açúcar, durante o período seco, em
dietas de vacas em lactação, com produção média de 6 mil kg de leite, Oliveira et al.
(2004) observaram que a utilização da canade-açúcar como único volumoso proporcionou ganhos de escala de produção e de
margem bruta anual.
Contudo, ressalvas devem ser feitas
com relação ao excesso de concentrado na
dieta, quando se utiliza a cana-de-açúcar
como volumoso, apesar de o aumento de
concentrado na dieta proporcionar maior
aporte de matéria orgânica digestível, o que
aumenta o consumo de MS e, por conseguinte, atende às exigências energéticas
do animal. Seu excesso pode causar diversos distúrbios metabólicos, como conseqüência do rápido abaixamento do potencial hidrogeniônico (pH) ruminal, que pode
causar desde acidoses subclínicas até casos mais severos, levando o animal à morte. Além do mais, o custo do concentrado
normalmente é alto, sendo economicamente inviável, quando utilizado em elevadas
proporções (COSTA et al., 2005).
CANA-DE-AÇÚCAR E URÉIA PARA
ANIMAIS EM CONFINAMENTO
Cardoso et al. (2004), ao avaliarem o
desempenho de novilhas Simental com peso vivo médio de 400 kg, confinadas durante 88 dias, utilizando silagem de sorgo,
cana-de-açúcar e palhada de arroz tratada

ou não com amônia anidra, observaram
ganhos de pesos para os animais tratados
com palhada de arroz + uréia, silagem de
sorgo e cana-de-açúcar + uréia de 1,25; 1,42
e 1,11 kg/dia, respectivamente, os quais não
diferiram entre si.
Vaz e Restle (2005), ao avaliarem as
características de carcaça e da carne de novilhos Hereford terminados em confinamento por 112 dias, alimentados com dietas
com 67% de cana-de-açúcar ou silagem de
milho, observaram maior peso de abate nos
animais alimentados com silagem de milho
em relação aos alimentados com cana-deaçúcar (446 contra 421 kg).
No entanto, Vaz e Restle (2005) não observaram diferenças entre cana-de-açúcar e
silagem de milho para rendimento de carcaça fria (50,10% contra 51,50%), quebra durante o resfriamento (1,45% contra 1,31%)
e porcentagem dos cortes comerciais da
carcaça. O comprimento de carcaça foi maior
nos novilhos alimentados com silagem de
milho (122 contra 125 cm), mas a fonte de
volumoso não afetou a conformação de
carcaça (9,33 contra 9,67 pontos), espessura de gordura de cobertura (5,17 contra
4,91 mm), área de Longissimus dorsi (56,4
contra 59,7 cm2), assim como as porcentagens de músculo (64,2% contra 63,3%) e
osso (16,0% contra 14,7%) na carcaça. Animais alimentados com silagem de milho
apresentaram maior porcentagem de gordura na carcaça (23,2% contra 20,6%). Não
houve diferença nas características cor,
textura, marmoreio, força de cisalhamento,
maciez e quebra na cocção da carne para
os diferentes volumosos.
Brondani et al. (2006), ao avaliarem o
efeito da cana-de-açúcar ou da silagem de
milho sobre as características das carcaças
de novilhos confinados observaram maior
rendimento de carcaça fria para a dieta com
silagem de milho em relação à cana-deaçúcar (52,24% contra 50,38%), atribuindo
o fato à maior digestibilidade da silagem
de milho em relação à cana-de-açúcar, que
ocasionou maior volume ruminal, devido a
sua maior permanência no trato digestivo,

que interfere no rendimento da carcaça.
A porcentagem de quebra no resfriamento, conformação e comprimento da carcaça,
espessura de gordura subcutânea, área de
Longissimus dorsi, cor e marmoreio também foram similares entre os tratamentos.
Porém, nesse experimento as carcaças dos
animais alimentados com silagem de milho
apresentaram maior porcentagem de músculo e menor de gordura, quando comparadas com a dieta contendo cana-de-açúcar.
Segundo esses autores, carcaças com maior
quantidade de músculo e menor de gordura
são ideais, pois a toalete feita nesta é menos acentuada, diminuindo o desperdício
e aumentando o rendimento de carcaça.
Além do mais, o mercado consumidor prefere carnes com menos gordura, devido à
relação entre a gordura consumida pelas
pessoas e problemas cardiovasculares.
UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS
NA CANA-DE-AÇÚCAR
Existem substâncias químicas utilizadas para o tratamento de forragens, com
alto teor de FDN, o que ocorre principalmente quando estas se encontram em idades
avançadas ou apresentam baixa digestibilidade, como é o caso da cana-de-açúcar.
Estas substâncias melhoram a digestibilidade e a disponibilidade de nutrientes do
alimento para os animais. As substâncias
mais utilizadas para o tratamento de materiais fibrosos são o hidróxido de sódio
(NaOH), hidróxido de cálcio (CaOH2), hidróxido de potássio, amônia anidra (NH3)
e óxido de cálcio (CaO).
Os álcalis promovem ataque hidrolítico
nas ligações covalentes do tipo éster entre
a lignina e a parede celular das gramíneas,
que são particularmente suscetíveis a este
ataque (SOEST, 1994). Os produtos alcalinos solubilizam a hemicelulose e aumentam a digestibilidade da celulose e da hemicelulose, pela expansão da fração fibrosa.
O NaOH apresenta superioridade, em
relação ao hidróxido de amônio (NH4OH),
ao deslignificar o volumoso. Provavelmente isto ocorre, porque o NaOH é mais forte
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que o NH4OH (MANZANO et al., 2000).
O NaOH é uma das substâncias mais eficientes no tratamento de volumosos que
apresentam baixa qualidade, no entanto,
essas dietas apresentam alto teor de sódio
e podem contaminar o ambiente, uma vez
que aparece em alta concentração na urina
e fezes dos animais que receberam esse alimento.
O tratamento da cana-de-açúcar com
aspersão de NaOH, a partir de dispositivo
dosador acoplado à picadeira, apresentase como uma alternativa, pois o tratamento
com NaOH proporciona melhoria na digestibilidade, incrementando a ingestão voluntária, aumentando o consumo de água e prevenção de acidose (EZEQUIEL et al., 2005).
Andrade et al. (2001b) avaliaram o valor
nutritivo da cana-de-açúcar tratada com
1,0% de NaOH, acrescida de 0; 40; 80 e
120 kg de rolão de milho. Observaram que
o tratamento da cana-de-açúcar com NaOH
melhorou a degradação da fibra e aumentou
a digestibilidade da MS.
Ezequiel et al. (2005), ao avaliarem o
efeito do tratamento alcalino da cana-deaçúcar com NaOH, sobre a digestibilidade
total, e o consumo de MS, utilizando os
tratamentos cana-de-açúcar in natura, hidrolisada fenada e hidrolisada ensilada
como fonte de volumosos para bovinos
mestiços, observaram que o tratamento
alcalino foi mais eficiente na fração fibrosa,
proporcionando aumentos de pelo menos
45% na digestibilidade. Concluíram que o
tratamento alcalino com NaOH, com ou sem
fenação, melhorou a digestão da fibra da
cana-de-açúcar no trato digestivo total,
proporcionando acréscimo do consumo de
MS da cana-de-açúcar, sem afetar a taxa de
passagem, porém a ensilagem pode não
trazer esses benefícios.

celular, baixa densidade energética e pobre
em proteína e minerais. Constitui um volumoso de baixo valor nutritivo e de baixo
potencial de utilização na alimentação animal, contudo, seu uso será eficiente, se o
valor nutritivo for melhorado pelo tratamento físico ou químico.
O desenvolvimento de métodos de tratamento que permitam o rompimento da
estrutura fibrosa, permitindo maior ataque
microbiano, torna esses alimentos mais digestíveis, viabilizando sua utilização.
O bagaço de cana-de-açúcar pode ser
uma alternativa viável, pois além de ser um
resíduo da agroindústria, apresenta baixo
custo e é produzido na época de confinamento e escassez de alimento (LEME et al.,
2003). Contudo, seu uso está restrito às
proximidades das usinas e destilarias.
Bulle et al. (2002), ao avaliarem o desempenho de tourinhos cruzados com peso

QUADRO 6 - Médias, coeficiente de variação (CV), equações de regressão (EqR) e coeficiente de
determinação (R2) para as características de desempenho dos animais submetidos
aos diferentes tratamentos
Nível de bagaço
Característica

Bagaço de cana-de-açúcar
O bagaço é o resultado da extração do
caldo de cana-de-açúcar, caracterizado como um alimento de altos teores de parede

CV

(%)
15

21

EqR

277

279

281

9,30

Peso médio final (kg)

423

424

416

7,40

Ganho médio diário (kg)

1,51

1,49

1,38

11,70

Eficiência alimentar (kg)

0,19

0,18

0,18

7,20

Matéria seca ingerida (kg)

8,30

7,90

7,50

8,00

1

Matéria seca ingerida/100 kg PV (kg)

2,40

2,30

2,20

7,70

2

Peso de carcaça quente (kg)

247,00

246,60

235,70

6,80

Rendimento de carcaça (%)

58,30

58,20

56,70

2,10

Gordura renal e pélvica (kg)

8,50

8,40

7,80

20,60

Peso do fígado (kg)

5,10

4,70

4,50

9,9

62,40

61,80

58,00

9,60

8,75

8,12

8,00

54,60

(1)

Área de olho de lombo (cm )
Espessura de gordura subcutânea

R2

27

Peso médio inicial (kg)

2

FORMAS VARIADAS DE
UTILIZAÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR

vivo inicial de 257 kg e 9 meses de idade,
confinados e alimentados com bagaço de
cana-de-açúcar in natura, como único
volumoso em três níveis 9%, 15% e 21% da
MS, observaram que animais alimentados
com 15% de bagaço apresentaram maior
consumo de MS e ganho de peso vivo (7,93
e 1,36 kg/dia), do que animais alimentados
com 9% de MS (6,85 e 1,20 kg/dia).
Ao avaliarem dietas de alto concentrado com 15%, 21% ou 27% da MS em bagaço de cana-de-açúcar, no desempenho de
novilhos Nelore, Leme et al. (2003) não
observaram efeitos para as características
de ganho médio diário (1,46 kg) e eficiência
alimentar entre os tratamentos. Para as
características peso de carcaça quente, gordura renal e pélvica, área de olho de lombo
e espessura de gordura subcutânea não
houve diferença entre os tratamentos (Quadro 6). O maior consumo de MS ingerida

3

0,24

4

0,22

FONTE: Leme et al. (2003).
NOTA: 1 – Y = 9,2993-0,0655*X; 2 – Y = 2,6958-0,0179*X; 3 – Y = 60,4990-0,1322*X;
4 – Y = 5,7781-0,0490*X (*P < 0,05).
PV – Peso vivo.
(1) Ganho médio diário/kg de matéria seca ingerida.
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volumosos tratados, normalmente aumentam o consumo e o desempenho animal
(CARVALHO et al., 2006).
A utilização da uréia na amonização
também diminui a relação do NIDA e NIDN
por N total. A importância do conhecimento
da modificação no teor de NIDA é justificada pelo fato de o N, presente nessa forma,
permanecer indisponível para o animal. A
redução do teor de NIDN é um indicativo
de melhor valor nutritivo e de maior
disponibilidade de N para a flora microbiana
(CARVALHO et al., 2006; SOEST, 1994).
Carvalho et al. (2006), ao utilizarem
quatro doses de adição de uréia (0%, 2,5%;
5,0% e 7,5%), para o tratamento do bagaço
de cana-de-açúcar, encontraram aumento
linear no teor de PB com a inclusão de doses
de uréia ao bagaço de cana-de-açúcar,
porém, esses autores ressaltaram que,
embora as doses de uréia tenham causado
efeito positivo sobre os conteúdos de PB,
não significa que seja pertinente adicionar
altas doses de uréia, pois isto excede a
necessidade dos ruminantes. A adição de
2,62% de uréia foi suficiente para favorecer

o substrato, em razão do aumento do teor
de proteína bruta sintetizada, a partir da
adição de N não protéico. Além do mais, a
amonização por meio da amônia provoca
alterações benéficas na fração fibrosa do
volumoso, sendo, geralmente, mais expressivo sobre a fração FDN, em conseqüência da solubilização parcial da hemicelulose do material amonizado (CARVALHO
et al., 2006).
No entanto, o aumento no teor de N,
vai variar em função das doses de amônia
aplicada, temperatura ambiente, teor de
umidade, período de amonização e qualidade do material ensilado (CARVALHO et
al., 2006).
A uréia tem sido utilizada como principal fonte de amônia na amonização, devido ao seu menor custo e maior disponibilidade. O tratamento de materiais com
produtos alcalinos provoca a solubilização
parcial da hemicelulose e a expansão da
celulose, o que facilita o ataque dos microrganismos à parede celular, com conseqüente aumento na digestibilidade do material
tratado. Os incrementos na DIVMS de

foi obtido nos tratamentos com menor porcentagem de bagaço. Os autores confirmam
a viabilidade do uso de 15% ou 21% de
bagaço de cana-de-açúcar como única fonte de volumoso para novilhos Nelore em
confinamento, alimentados com dietas com
elevada proporção de concentrado, contendo milho, polpa de citrus e farelo de soja.
Vários trabalhos como os de Carvalho
et al. (2006) e Pires et al. (2004) têm sido
conduzidos com o objetivo de melhorar o
valor nutritivo do bagaço de cana-deaçúcar, para ser utilizado na alimentação
de ruminantes. O tratamento químico por
meio de álcalis, ou seja, a amonização, é
uma alternativa viável na melhoria da qualidade desses alimentos.
O tratamento químico eleva os conteúdos de N (Quadro 7), aumentando, assim, a
disponibilidade para os microrganismos
ruminais. Como o material a ser amonizado,
normalmente, possui teor baixo de N, limitando o desenvolvimento dos microrganismos, o aumento no teor desse elemento,
depois da amonização, permite a atuação
mais eficiente das bactérias ruminais sobre

QUADRO 7 - Teores percentuais médios de MS, PB, FDN, FDA, hemicelulose, celulose, lignina, NIDN, NIDA, DIVMS, NA, perda de MS, pH do bagaço de cana-de-açúcar submetido a diferentes tratamentos
HemiceCelulose Lignina
lulose
(%)
(%)
(%)

(1)

(1)

NIDA DIVMS
(%)
(%)

MS
(%)

PB
(%)

FDN
(%)

FDA
(%)

40,11

2,32

59,02

38,34

20,68

30,30

7,34

0,07

0,08

Bagaço de cana amonizado com 0% uréia

–

3,78

78,07

49,04

29,03

39,27

9,67

22,18

Bagaço de cana amonizado com 2,5% uréia

–

6,85

71,25

44,37

26,92

35,97

8,32

Bagaço de cana amonizado com 5,0% uréia

–

9,91

64,62

39,61

24,81

32,67

Bagaço de cana amonizado com 7,5% uréia

–

12,98

57,61

34,90

22,70

Bagaço de cana in natura

–

0,80

88,30

54,40

Bagaço auto-hidrolisado, pressão de
2
17 kgf/cm por 5 min

–

0,80

61,30

Bagaço tratado com 4% Na2S + 6% NaOH,
2
pressão de 12 kgf/cm por 8 min

–

0,40

Bagaço tratado com 2% Na2S + 3% NaOH,
2
pressão de 12 kgf/cm por 8 min

–

Bagaço tratado com 9% H2O2 + 7% NaOH,
a 70°C por 8 min

–

Tratamento

Bagaço de cana

NIDN
(%)

(2)

NA
(%)

pH

Fonte

_

_

_

Carvalho et al. (2006)

17,13

32,97

6,73

3,66

Carvalho et al. (2006)

19,22

14,03

38,24

52,28

5,48

Carvalho et al. (2006)

6,98

16,26

10,93

43,51

71,97

7,31

Carvalho et al. (2006)

29,37

5,63

13,31

7,83

48,79

65,81

9,14

Carvalho et al. (2006)

34,00

41,70

–

–

–

32,40

–

–

Manzano et al. (2000)

51,80

9,40

41,20

–

–

–

36,90

–

–

Manzano et al. (2000)

60,40

51,00

9,40

44,20

–

–

–

62,40

–

–

Manzano et al. (2000)

0,40

72,10

56,70

15,40

44,70

–

–

–

48,70

–

–

Manzano et al. (2000)

0,50

66,10

54,20

11,90

44,90

–

–

–

59,70

–

–

Manzano et al. (2000)

NOTA: MS – Matéria seca; PB – Proteína bruta; FDN – Fibra em detergente neutro; FDA – Fibra em detergente ácido; NIDN – Nitrogênio insolúvel em
detergente neutro; NIDA – Nitrogênio insolúvel em detergente ácido; DIVMS – Digestibilidade in vitro de matéria seca; NA – Nitrogênio amoniacal;
pH – Potencial hidrogeniônico.
(1) Nitrogênio em porcentagem do N total. (2) Nitrogênio amoniacal em porcentagem do N total.
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o nível mínimo de PB (7,0%) para o bom
funcionamento do rúmen, sendo que essa
uréia seria suficiente para manter uma
atividade microbiana ativa.
Entretanto, níveis mais elevados de
uréia podem contribuir para o aumento da
população de microrganismos no rúmen,
aumentando a síntese de proteína microbiana com conseqüente aumento da eficiência de aproveitamento dos alimentos.
Reduções nos teores de FDN do bagaço de cana-de-açúcar foram observadas
por Carvalho et al. (2006). Ao utilizarem
níveis crescentes de uréia de 0%; 2,5%;
5,0% e 7,5%, os valores de FDN foram de
78,10%; 71,30%; 64,40% e 57,60%, respectivamente, o que correspondeu à redução no conteúdo de FDN, de cerca de
5,49%; 18,85% e 24,87% respectivamente.
Esses autores observaram também redução
nos teores de hemicelulose e lignina.
A diminuição da FDN em materiais submetidos à amonização é atribuída à solubilização da hemicelulose. A redução nos
teores de lignina ocorre, devido à dissolução de parte desta e ao rompimento das
ligações intermoleculares do tipo éster,
entre o ácido urônico da hemicelulose e
da celulose, durante amonização (SOEST,
1994).
A amonização do bagaço de cana-deaçúcar pode elevar o pH do material. Isto é
atribuído ao fato de a amônia ser uma base
com alta capacidade tamponante, evitando, portanto, que a produção de ácido provoque queda acentuada do pH. Apesar de
o pH ser um indicativo de qualidade, sua
elevação em matérias amonizadas não implica em pior qualidade, pois a amônia liberada
durante o processo de amonização inibe a
proliferação de microrganismos indesejáveis, como fungos e leveduras, e promove a conservação do material (CARVALHO
et al., 2006).
A amonização pode ser feita também
utilizando amônia anidra, que é um composto que apresenta um átomo de N e três
de hidrogênio (NH3), possui elevado teor
de N (82%) e, normalmente, é obtida no
estado líquido sob baixas temperaturas ou

pressões relativamente altas. A amônia
anidra diferencia-se da uréia (NH2CONH2),
por esta apresentar, em média, 44% de N e
ser encontrada na forma sólida, além de
precisar de umidade e presença da enzima
urease para que possa produzir 2NH3 + CO2
para cada molécula de uréia (PIRES et al.,
2004).
O tratamento com pressão e vapor é
um dos métodos mais utilizados para elevar
o valor nutritivo do bagaço de cana-deaçúcar, melhorando seu valor nutritivo.
A alta pressão e, conseqüentemente, a elevada temperatura são usualmente utilizadas
para melhorar o emprego dos materiais
lignocelulolíticos. Contudo, tais condições
de tratamento podem levar à produção de
furfurais e compostos fenólicos no material
tratado, que são substâncias tóxicas para
os microrganismos ruminais. Mas a produção de furfurais e compostos fenólicos
podem ser reduzidos, quando se faz a combinação de tratamento químico e físico, pois
ocorrerá redução do nível de pressão e de
temperatura.
O processo de auto-hidrólise aumenta o potencial de degradação do bagaço.
No entanto, a eficácia com que a fibra do
bagaço é utilizada é baixa, devido principalmente às condições ruminais desfavoráveis à atividade das bactérias celulolíticas.
Manzano et al. (2000) avaliaram a digestibilidade do bagaço de cana-de-açúcar
tratado com reagentes químicos e pressão
de vapor, em função dos seguintes tratamentos: BIN = bagaço in natura; BAH =
bagaço auto-hidrolisado, pressão de 17
kgf/cm2 por 5 minutos (min); bagaço sulfato 1 = bagaço tratado com 4% Na2S + 6%
NaOH, pressão de 12 kgf/cm2 por 8 min;
bagaço sulfato 2 = bagaço tratado com 2%
Na2S + 3% NaOH, pressão de 12 kgf/cm2
por 8 min, bagaço peróxido = bagaço tratado com 9% H2O2 + 7% NaOH, a 70°C por
8 min. Segundo esses autores, os compostos sulfurados agem formando o íon sulfeto, que, em meio alcalino, desestabiliza a
molécula de lignina e o peróxido de hidrogênio formado, quando este dissocia-se,

atacando as unidades fenilpropano da lignina em locais eletron deficientes. Manzano
et al. (2000) observaram que o emprego de
reagentes químicos e o uso de tratamento
físico aumentaram a digestibilidade do
bagaço de cana-de-açúcar, particularmente
das frações fibrosas, o que resultou em
maior valor de NDT, permitindo, dessa
maneira, menor participação de alimento
concentrado no arroçoamento animal, inferindo que o bagaço tem um excelente potencial de aproveitamento para fins de alimentação de ruminantes.
Existe ainda, o bagaço proveniente da
produção de cachaça que também é utilizado na alimentação animal. Este bagaço
tem um teor de açúcar residual mais alto e,
portanto, apresenta maior valor energético
para ruminantes (BARCELOS; REZENDE,
2002).
Segundo Barcelos e Rezende (2002), o
bagaço de alambique deve ser usado fresco, sendo utilizado para alimentação de
vacas de dupla aptidão ou engorda de
novilhos em confinamento. O bagaço de
alambique pode ser usado misturado com
cana-de-açúcar como volumoso para novilhos em confinamento até a proporção
de 75%, sendo ainda, necessária a utilização
da suplementação protéica, tornando-se
uma atividade complementar rentável à
produção de cachaça (BARCELOS, 2006).
Vale ressaltar, ainda, que o armazenamento do bagaço de cana-de-açúcar é crítico e o crescimento de fungos pode reduzir
o seu consumo pelos animais (BULLE et
al., 2002).
O uso mais importante de bagaços é
no caso do excesso de oferta, situação que
pode compensar a deficiência nutricional
da dieta, no caso de situação extrema de
seca.
Silagem de cana-de-açúcar
A silagem de cana-de-açúcar é uma
alternativa de alimento para ruminantes,
principalmente devido à facilidade de operacionalidade que o produto oferece. Concentra a mão-de-obra em determinado período, evita a utilização de mão-de-obra
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diária para cortes, despalhamento, desintegração e transporte, reduzindo o trabalho
e os deslocamentos diários de máquinas
na propriedade e as dificuldades de colheita
em dias de chuva. Quando preparada no
período seco apresenta maiores conteúdos
de açúcar e MS em relação ao período das
chuvas. É oportuna a ensilagem em situações de incêndio no canavial, para assegurar volumoso suficiente para alimentação
dos animais no período da seca.
Outro aspecto a ser considerado é a liberação da área para a rebrotação homogênea das plantas, o que proporciona melhor cobertura de solo e maior índice de
área foliar para o período das águas e,
conseqüentemente, menores gastos com
o controle de plantas invasoras (FREITAS
et al., 2006c).
A cana-de-açúcar possui as principais
características necessárias para a produção
de silagem, tais como, teor de MS, em torno
de 30%, teor de carboidratos solúveis acima
de 10% da matéria natural e poder tampão que permite a queda do pH para valores próximos a 3,5 (Quadro 8). No entanto,
apresenta o inconveniente de alto conteúdo de carboidratos solúveis, os quais promovem rápida proliferação de leveduras
com produção de etanol e gás carbônico
(FREITAS et al., 2006c; VALVASORI et al.,
1995). As leveduras, em condições aeróbicas, são capazes de sobreviver com diversos ácidos orgânicos por tempo maior que
a maioria dos microrganismos, em condições anaeróbicas, contudo, as leveduras
precisam obter sua energia da fermentação
de açúcares (MCDONALD et al., 1991).
Com relação ao pH, é necessário que
este abaixe rapidamente, caso contrário, se
isto ocorrer somente no final não irá garantir que a atividade dos microrganismos
indesejáveis, em especial enterobactérias
e clostrídeos, seja prevenida durante o processo de fermentação. No caso de forragens com altos teores de açúcares e baixos
de proteína, a estabilidade do pH ocorre,
normalmente, antes do décimo dia de ensilagem (MCDONALD et al., 1991).

Juntamente com o valor do pH, o conteúdo de N amoniacal fornece uma indicação da forma que se processou a silagem,
valores abaixo de 8% do nitrogênio total indicam uma silagem de boa qualidade.
De acordo com Soest (1994), valores de N
amoniacal acima de 10% indicam que o
processo de fermentação resultou em quebra excessiva de proteína em amônia. Valores de N amoniacal, próximos de 15%,
podem ser mais um fator para diminuir a
aceitação da silagem de cana-de-açúcar pelos animais, resultando em baixo consumo.
A silagem da cana-de-açúcar, ao produzir álcool etílico, ocasiona redução no
seu valor nutritivo, devido à rápida fermentação pelas leveduras dos açúcares solúveis, o que torna o processo de fermentação ineficiente. Quanto mais alto o teor de
açúcares, mais favorável o ambiente para a
proliferação de leveduras durante o processo de ensilagem. O etanol residual na
silagem provoca redução do consumo pelo
animal, entretanto, se ingerido, apresenta
significativa contribuição energética ao
animal, pois pode ser aproveitado, devido
a sua conversão no rúmen a ácidos graxos
voláteis, principalmente em ácido acético
(ANDRADE et al., 2001a; FREITAS et al.,
2006a). Por outro lado, o etanol absorvido
no rúmen interfere de forma negativa na
gliconeogênese, devido à competição no
fígado do ruminante.
A maior dificuldade para ensilagem de
cana-de-açúcar é a produção de etanol que
reduz o valor nutritivo da silagem. A principal causa de perda de MS na silagem de
cana-de-açúcar é a reação bioquímica da
produção do etanol, em que a MS é catalisada via fermentação da sacarose pelas
leveduras, de modo que cada molécula de
glicose fermentada produz duas moléculas
de etanol, duas de dióxido de carbono e
duas moléculas de água. O etanol produzido nas silagens pode acarretar perdas
de até 48% de MS (MCDONALD et al.,
1991). Teores de etanol de 12,86 a 19,50%
da MS têm sido encontrados em silagens

de cana-de-açúcar isolada, resultando em
perdas de até 31,10% de matéria da silagem
(ANDRADE et al., 2001a; FREITAS et al.,
2006ac).
Pelo fato de o alto teor de álcool etílico
na silagem de cana-de-açúcar diminuir o
consumo de MS pelos bovinos, seria conveniente a utilização de aditivos para reduzir a produção de álcool.
Valvasori et al. (1998), ao avaliarem o
desempenho de bezerros da raça Holandesa, ao receberem silagens de sorgo ou
de cana-de-açúcar como único volumoso,
encontraram que a silagem de sorgo granífero foi superior (P < 0,01) à silagem de canade-açúcar em termos de ganhos diários de
peso (0,601 contra 0,378 kg), conversão alimentar (7,76 contra 12,83 kg de MS/kg
ganho de peso), apesar de as ingestões totais de MS terem sido semelhantes entre
os tratamentos. No entanto, os custos de
produção de leite com rações que contêm
cana-de-açúcar apresentam-se mais competitivos em comparação com outras alternativas de forragem suplementar durante
o período seco, mesmo sendo necessária a
suplementação com maiores quantidades
de alimentos concentrados, em comparação com a silagem de milho ou de sorgo.
Segundo Paulenas (2006), o custo diário
da silagem de milho em comparação ao
de cana-de-açúcar colhida mecanicamente é 21% maior para vacas de 15 L/dia e
11% para as vacas com produção de 30
litros.
Um aditivo eficaz (químico ou biológico) seria aquele que inibisse o desenvolvimento de leveduras e/ou bloqueasse a
via fermentativa de produção de álcool.
Os aditivos químicos utilizados são uréia
(ANDRADE et al., 2001a; PEDROSO et al.,
2006; SILVESTRE et al., 1976; SIQUEIRA,
2005), hidróxido de sódio (FREITAS et al.,
2006c; SIQUEIRA, 2005), benzoato de
sódio (PEDROSO et al., 2006; SIQUEIRA,
2005). No entanto, os dois últimos são utilizados com maiores ressalvas, devido ao
problema do excesso de sódio na dieta animal e ao custo elevado. Os aditivos micro-

I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v . 2 8 , n . 2 3 9 , p . 1 0 2 - 11 9 , j u l . / a g o . 2 0 0 7

Artigo 13 maior.p65

113

17/08/2007, 09:19

Artigo 13 maior.p65

114

3,40b
3,40b

3,30b

10,70a

11,90a

21,40b
20,00b

20,70b

28,20a

28,10a

Silagem de cana

Silagem de cana +
Lactobacillus plantarum

Silagem de cana +
Lactobacillus plantarum +
resíduo de colheita de soja

Silagem de cana +
Lactobacillus buchneri

Silagem de cana +
Lactobacillus buchneri +
resíduo de colheita de soja
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Silagem de cana +
Lactobacillus plantarum
(1,4 x 106 ufc/g)

(2)

Silagem de cana +
Lactobacillus plantarum
(1,2 x 106 ufc/g)

(2)

Silagem de cana +
Lactobacillus plantarum
(1,0 x 106ufc/g)

(2)

Silagem de cana

(2)

1,96

34,11

Silagem de cana +
Lactobacillus buchneri

21,20

21,10

20,50

22,40

3,90

4,30

4,20

3,70

12,10a

2,62

35,36

Silagem de cana + benzoato

28,00a

6,37

31,30

Silagem de cana + uréia

Silagem de cana +
resíduo de colheita de soja

2,89

30,06

Silagem de cana

2,93

PB
(%)

34,01

MS
(%)

Silagem de cana

Tratamento

–

FDN
(%)

67,20

67,20

69,70

66,30

52,50c

54,50c

50,40c

64,70a

64,50a

60,30b

49,14

52,53

54,90

51,76

leveduras das silagens de cana-de-açúcar

39,60

39,60

40,50

38,70

34,40c

34,80c

32,20c

43,30a

42,70a

38,70b

34,82

37,26

38,37

36,93

–

FDA
(%)

8,10

8,10

7,80

8,00

–

–

–

–

–

–

6,40

7,19

7,20

7,23

–

Lignina
(%)

8,90

9,20

7,50

9,10

9,80a

6,00a

7,00b

4,80b

5,60b

6,40b

–

–

–

–

–

CS
(%)

56,10

53,60

53,20

53,60

69,80a

70,20a

58,50b

70,80a

57,50b

60,00b

55,22

52,15

51,81

52,34

–

DIVMS
(%)

7,40

6,30

7,00

6,80

4,80b

4,20b

11,60a

5,20b

14,30a

13,30a

–

–

–

–

–

NA
(%)

(1)

28,00

29,90

27,50

21,70

22,40b

21,70b

33,20a

22,30b

35,30a

31,10a

–

–

–

–

–

Perda
de MS
(%)

3,12

3,16

3,16

3,16

3,90a

3,80b

3,50c

3,80b

3,50c

3,50c

3,83

3,81

3,89

3,82

–

pH

14,20

13,90

15,60

9,9

7,60b

8,40b

19,30a

10,10b

21,80a

17,80a

–

–

–

–

–

ETA
(%)

–

–

–

–

4,80ab

4,30b

4,30b

5,70a

5,30ab

4,30b

–

–

–

–

–

Ácido
lático
(%)

2,90

2,90

2,60

3,10

3,10b

3,00b

4,50a

2,60b

4,50a

3,50ab

–

–

–

–

–

Ácido
acético
(%)

1,20

1,10

1,10

1,20

0,70b

0,70b

1,60a

0,70b

1,90a

1,60a

–

–

–

–

–

Ácido
propiônico
(%)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006a)

Freitas et al. (2006a)

Freitas et al. (2006a)

Freitas et al. (2006a)

Freitas et al. (2006a)

Freitas et al. (2006a)

Pedroso et al. (2006)

Pedroso et al. (2006)

Pedroso et al. (2006)

Pedroso et al. (2006)

Valvasori et al. (1998)

Fonte

(continua)

QUADRO 8 - Teores percentuais médios de MS, de PB, FDN, FDA, lignina, CS, DIVMS, NA, perda de MS, pH, médias dos teores de ETA e dos ácidos lático, acético e propiônico na MS e população de

114
Cana-de-açúcar

I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v . 2 8 , n . 2 3 9 , p . 1 0 2 - 11 9 , j u l . / a g o . 2 0 0 7

Artigo 13 maior.p65

115

Resíduo de colheita de soja +
Lactobacillus plantarum
(1,0 x 106 ufc/g)

Resíduo de colheita de soja +
NaOH

NaOH

Resíduo de colheita de soja

I n f o r m e A g r o p e c u á r i o , B e l o H o r i z o n t e , v . 2 8 , n . 2 3 9 , p . 1 0 2 - 11 9 , j u l . / a g o . 2 0 0 7

17/08/2007, 09:19

29,50

20,93
23,18

25,44

27,69

Silagem de cana + uréia

Silagem de cana + uréia +
40 kg rolão de milho

Silagem de cana + uréia +
80 kg rolão de milho

Silagem de cana + uréia +
120 kg rolão de milho

30,20

22,10

30,30

Resíduo de colheita de soja +
Lactobacillus plantarum
(1,0 x 106 ufc/g)

Resíduo de colheita de soja +
NaOH

NaOH

Resíduo de colheita de soja

21,80

21,60

20,40

20,70

28,20

27,70

20,20

29,20

MS
(%)

9,86

9,18

9,03

9,43

9,90

11,40

3,40

10,80

3,50

4,00

3,90

3,90

11,10

12,40

4,10

10,20

PB
(%)

61,21

63,71

66,20

68,70

45,40

43,30

50,40

44,50

55,40

57,00

59,10

61,20

54,00

52,90

66,30

54,40

FDN
(%)

–

–

–

–

28,20

27,80

32,50

28,80

36,60

35,50

38,20

39,30

31,20

31,70

40,40

33,00

FDA
(%)

–

–

–

–

8,30

7,80

8,70

7,80

9,70

8,00

9,20

9,00

4,80

4,90

8,10

5,30

Lignina
(%)

–

–

–

–

20,00

21,00

24,90

19,50

22,50

20,20

18,30

17,60

10,90

7,20

9,30

10,90

CS
(%)

–

–

–

–

72,90

74,50

68,00

74,90

63,90

63,60

60,30

59,10

70,30

71,40

60,40

67,00

DIVMS
(%)

14,54

13,62

14,82

14,82

5,20

3,90

13,10

4,50

8,80

11,50

9,20

9,60

5,10

4,10

7,40

5,30

NA
(%)

(1)

–

–

–

–

14,20

11,90

22,10

12,10

25,90

25,50

30,60

28,70

16,70

19,00

29,90

16,40

3,46

3,41

3,43

3,49

3,82

3,96

3,83

3,82

3,45

3,52

3,58

3,59

3,50

3,83

3,72

3,55

pH

0,07

4,33

8,59

12,86

4,60

3,70

10,30

3,50

14,40

14,10

18,20

15,90

6,00

6,00

8,40

3,70

ETA
(%)

3,67

4,78

4,62

4,14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ácido
lático
(%)

2,21

1,66

1,32

0,91

2,70

2,30

4,20

2,00

3,40

3,30

5,50

3,80

1,80

2,10

4,50

2,10

Ácido
acético
(%)

–

–

–

–

0,70

0,40

0,90

0,50

1,10

1,00

1,40

1,00

0,70

19,00

1,20

0,70

Ácido
propiônico
(%)

Andrade et al. (2001a)

Andrade et al. (2001a)

Andrade et al. (2001a)

Andrade et al. (2001a)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Freitas et al. (2006c)

Fonte

(conclusão)

(1) Nitrogênio amoniacal em porcentagem do nitrogênio total. (2) Corte realizado aos 11 meses. (3) Corte realizado aos 13 meses.

cial hidrogeniônico; ETA – Etanol; Ufc/g – Unidade formadora de colônia por grama de materia natural.

MS – Matéria seca; PB - Proteína bruta; FDN – Fibra em detergente neutro; FDA – Fibra em detergente ácido; CS – Carboidratos solúveis; DIVMS – Disgestibilidade in vitro de matéria seca; NA – Nitrogênio amoniacal; pH – Poten-

NOTA: Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem (P<0,05) pelo teste Tukey, em tratamentos referentes à mesma fonte.

(3)

(3)

(3)

(3)

Silagem de cana +
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bianos são divididos em dois grupos, as
bactérias homolácteas e as heterolácteas.
As bactérias homolácteas são caracterizadas por produzirem exclusivamente ácido
láctico, sendo formadas pelas bactérias
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
sp., Streptococcus faecium, Pediococcus
sp. As bactérias heterolácteas produzem
além do ácido láctico, quantidades significativas de ácido acético e propiônico, sendo representadas principalmente pela bactéria Lactobacillus buchneri.
A inoculação com bactérias produtoras
de ácido láctico na forragem ensilada acelera a queda do pH e reduz o pH final a
valores menores, com o aumento da concentração de ácido láctico, reduzindo a
produção de efluentes e perdas de MS no
silo (FREITAS et al., 2006c). Contudo, o
crescimento de leveduras não é inibido pelos baixos níveis de pH durante o processo
de ensilagem, mas o aumento da população
inicial de bactérias ácido-láticas aumenta
a competição por substrato entre os microrganismos, inibindo o desenvolvimento
das leveduras em condições anaeróbicas
(MCDONALD et al., 1991).
Segundo Freitas et al. (2006c), em silagens de cana-de-açúcar madura, a perda
de efluente é muito pequena ou até inexistente, com isso a água metabólica, resultante dos processos de fermentação, fica
retida no material ensilado e contribui, conseqüentemente, para a redução no teor de
MS da forragem.
Silvestre et al. (1976) alimentaram bovinos de corte com cana-de-açúcar fresca
ou silagem de cana com uréia ou silagem
de cana com amônia, suplementadas com
0,6 kg de farelo de algodão. Esses autores observaram ganhos médios diários de
0,48; 0,32; 0,35 kg por dia, para os tratamentos cana-de-açúcar fresca, silagem de
cana com uréia, silagem de cana com amônia, respectivamente, e concluíram que a
cana-de-açúcar fresca (P < 0,01) foi superior em relação às silagens.
Pedroso et al. (2006), ao avaliarem o desempenho de novilhas alimentadas com

silagens de cana-de-açúcar tratadas com
os aditivos uréia (0,5%), benzoato de sódio (0,1%) ou L. buchneri (3,64x105 ufc/g),
encontraram que a inoculação com L.
buchneri melhorou o ganho diário de peso (1,24 contra 0,94 kg/dia) e a adição de
benzoato melhorou a conversão alimentar
(7,6 contra 9,4 kg de matéria por quilo de
peso vivo), relativamente ao controle (silagem não tratada). Os tratamentos não afetaram o consumo de MS (2,91% do peso
vivo). As rações com silagens tratadas com
benzoato ou L. buchneri mostraram menor
custo por quilo de ganho de peso. Entretanto, o tratamento com uréia não melhorou
o desempenho animal, mas o custo por quilo de ganho de peso foi menor do que na
dieta controle.
Ao avaliarem as características fermentativas e a qualidade nutricional da silagem
de cana-de-açúcar ensilada com aditivos
microbianos e enriquecida com 10% de
resíduo da colheita de soja, Freitas et al.
(2006a) observaram que a adição dos inoculantes L. plantarum e L. buchneri não
melhorou a composição química, a DIVMS
e o perfil de fermentação das silagens.
Freitas et al. (2006c), ao avaliarem as
características fermentativas e a qualidade
nutricional da silagem de cana-de-açúcar
tratada com inoculante L. plantarum nas
doses 1,0; 1,2 e 1,4 x 106 ufc/g na matéria
natural e hidróxido de sódio e enriquecida com 10% de resíduo da colheita de soja,
observaram que o inoculante microbiano
não melhorou a qualidade nutritiva da silagem e não reduziu as perdas de MS e a produção de etanol. Encontraram também, que
o tratamento das silagens com hidróxido
de sódio reduziu a produção de etanol, mas
aumentou as perdas de MS das silagens,
devido ao fato de estas silagens terem apresentado maior concentração de ácido acético, que em sua via de fermentação promove
produção de uma molécula de dióxido de
carbono, para cada molécula de acetado
produzido, aumentando, conseqüentemente, a perda de MS.
Siqueira (2005) observou que o aditi-

vo NaOH e a bactéria L. buchneri foram
os mais eficientes no controle das perdas
durante o processo fermentativo da canade-açúcar crua ou queimada em relação à
uréia, benzoato de sódio, L. plantarum e
Propionibacterium acidipropionici. O microrganismo L. buchneri e o benzoato de
sódio foram mais efetivos no controle das
alterações durante a exposição aeróbia da
silagem de cana-de-açúcar.
Cumpre ressaltar que, a ensilagem não
melhora a qualidade de nenhum alimento,
ao contrário, perdas na qualidade são relevantes durante o processo de ensilagem,
que somente conserva o alimento. Mas, em
algumas situações, a utilização dessa prática é viável, como no caso de sobra no fim
da safra, no caso de incêndios e locais de
problemas com mão-de-obra diária. Além
disso, o uso de aditivos inadequados reduz
a qualidade da silagem, o que pode ocasionar
elevação de custos de produção. Portanto,
a ensilagem deve ser considerada como
uma solução simplesmente operacional.
Utilização de aditivos
seqüestrantes de umidade
na silagem de cana-de-açúcar
A adição de um produto com alto teor
de MS e bom valor nutritivo funciona como
um aditivo absorvente ou seqüestrante de
umidade, elevando o teor de MS do material
ensilado, tornando o ambiente menos favorável para o desenvolvimento das leveduras, reduzindo a produção de efluente,
além de aumentar o valor nutritivo das
silagens. Geralmente, são utilizados como
aditivos fontes de carboidratos, cereais e
farelos (ANDRADE et al., 2001a; FREITAS
et al., 2006ac; MCDONALD et al., 1991).
Andrade et al. (2001a), ao avaliarem o
valor nutritivo da silagem de cana-deaçúcar tratada com uréia, e acrescida com
rolão de milho, observaram redução de
etanol, à medida que níveis mais altos de
rolão de milho foram aplicados na ensilagem da cana-de-açúcar, demostrando que
o aumento do teor de MS inibiu a produção de etanol. Houve redução de 99,46%
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na produção de etanol com a elevação do
teor de MS de 20,93% para 27,69%. Esses
autores não encontraram nas amostras de
silagens a presença de ácido butírico e os
teores de ácido propiônico em todas as
silagens foram inferiores a 0,04% na MS,
os quais inferiram que as silagens eram de
boa qualidade.
Ao avaliarem as características fermentativas e a qualidade nutricional da silagem
de cana-de-açúcar tratada, enriquecida com
10% de resíduo da colheita de soja, Freitas
et al. (2006a) encontraram que a associação
do resíduo da colheita de soja à cana-deaçúcar para ensilagem proporcionou melhor qualidade nutritiva da silagem. Isto foi
evidenciado pelas menores perdas de MS
e carboidratos solúveis, principalmente na
forma de gases, com conseqüente redução no acúmulo de componentes da parede
celular, além do aumento nos valores de
DIVMS da forragem. Esses autores concluíram que o resíduo da colheita de soja,
foi capaz de melhorar a qualidade nutritiva
e reduzir as perdas de MS e conseqüentemente aumentar o rendimento de silagem
de boa qualidade.
Freitas et al. (2006a) encontraram que a
aplicação dos inoculantes L. plantarum e
L. buchneri em combinação com resíduo
da colheita de soja resultou em perda de
carboidratos solúveis, indicando que o
estímulo à fermentação pode ser prejudicial no processo de ensilagem da cana-deaçúcar, uma vez que aumenta o consumo
de carboidratos solúveis e que o desenvolvimento das leveduras não é inibido apenas
pelo declínio do pH das silagens.
Bernardes et al. (2007), ao avaliarem as
características fermentativas e químicas
e a ocorrência de leveduras na cana-deaçúcar submetida ou não à queima e ensilada com diferentes proporções de milho
desintegrado com palha e sabugo, observaram que a silagem de cana-de-açúcar
queimada apresentou declínio na concentração de MS, o que pode estar relacionado
à queima de palha, pois esse componente
possui elevado teor de MS. Comparando

os teores de MS antes da ensilagem e das
silagens de cana-de-açúcar crua ou queimada, os autores observaram redução de
21,4% e 26,0%, respectivamente, quando
comparados ao da forragem, possivelmente, os elevados teores de etanol e CO2
produzidos durante a fermentação provocaram essa perda. Esses autores ainda
observaram que a inclusão de milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS) elevou os teores de MS e reduziu discretamente os teores de N amoniacal e etanol
das silagens, não ocasionando efeito nos
valores de pH e na população de leveduras.
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES
INTRODUÇÃO

PRAZOS E ENTREGA DOS ARTIGOS

O Informe Agropecuário é uma publicação seriada, periódica,
bimestral, de caráter técnico-científico e tem como objetivo principal
difundir tecnologias geradas ou adaptadas pela EPAMIG, seus parceiros
e outras instituições para o desenvolvimento do agronegócio de Minas
Gerais. Trata-se de um importante veículo de orientação e informação
para todos os segmentos do agronegócio, bem como de todas as instituições
de pesquisa agropecuária, universidades, escolas federais e/ou estaduais
de ensino agropecuário, produtores rurais, empresários e demais
interessados. É peça importante para difusão de tecnologia, devendo,
portanto, ser organizada para atender às necessidades de informação de

Os colaboradores técnicos da revista Informe Agropecuário devem
observar os prazos estipulados formalmente para a entrega dos trabalhos,
bem como priorizar o atendimento às dúvidas surgidas ao longo da
produção da revista, levantadas pelo coordenador técnico, pela Revisão
e pela Normalização. A não-observância a essas normas trará as seguintes
implicações:
a) os colaboradores convidados pela Empresa terão seus trabalhos
excluídos da edição;
b) os colaboradores da Empresa poderão ter seus trabalhos excluídos
ou substituídos, a critério do respectivo coordenador técnico.

Tecnologia e Publicações da EPAMIG, conforme demanda do setor

O coordenador técnico deverá entregar à Divisão de Publicações
(DVPU) da EPAMIG os originais dos artigos em CD-ROM ou pela Internet,
já revisados tecnicamente, 120 dias antes da data prevista para circular
a revista. Não serão aceitos artigos entregues fora desse prazo ou após o
início da revisão lingüística e normalização da revista.
O prazo para divulgação de errata expira seis meses após a data de

agropecuário e em atendimento às diretrizes do Governo. Cada edição

publicação da edição.

seu público, respeitando sua linha editorial e a prioridade de divulgação
de temas resultantes de projetos e programas de pesquisa realizados
pela EPAMIG e seus parceiros.
A produção do Informe Agropecuário segue uma pauta e um
cronograma previamente estabelecidos pelo Conselho de Difusão de

versa sobre um tema específico de importância econômica para Minas

ESTRUTURAÇÃO DOS ARTIGOS

Gerais.
Do ponto de vista de execução, cada edição do Informe Agropecuário
terá um coordenador técnico, responsável pelo conteúdo da publicação,
pela seleção dos autores dos artigos e pela preparação da pauta.

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS ORIGINAIS
Os artigos devem ser enviados em CD-ROM ou pela Internet, no
programa Word, fonte Arial, corpo 12, espaço 1,5 linha, parágrafo
automático, justificado, em páginas formato A4 (21,0 x 29,7cm).
Os quadros devem ser feitos também em Word, utilizando apenas o
recurso de tabulação. Não se deve utilizar a tecla Enter para formatar o
quadro, bem como valer-se de “toques” para alinhar elementos gráficos
de um quadro.
Os gráficos devem ser feitos em Excel e ter, no máximo, 15,5 cm de
largura (em página A4). Para tanto, pode-se usar, no mínimo, corpo 5
para composição dos dados, títulos e legendas.
As fotografias a serem aplicadas nas publicações devem ser recentes,
de boa qualidade e conter autoria. Podem ser enviadas em papel
fotográfico (9 x 12 cm ou maior), cromo (slide) ou digitalizadas. As foto-

Os artigos devem obedecer a seguinte seqüência:
a) título: deve ser claro, conciso e indicar a idéia central, podendo
ser acrescido de subtítulo. Devem-se evitar abreviaturas, parênteses e fórmulas que dificultem a sua compreensão;
b) nome do(s) autor(es): deve constar por extenso, com numeração sobrescrita para indicar, no rodapé, sua formação e títulos
acadêmicos, profissão, instituição a que pertence e endereço.
Exemplo: Engo Agro, D.Sc., Pesq. EPAMIG-CTSM, Caixa Postal 176, CEP 37200-000 Lavras-MG. Correio eletrônico:
epamig@ufla.br;
c) resumo: deve constituir-se em um texto conciso (de 100 a 250
palavras), com dados relevantes sobre a metodologia, resultados principais e conclusões;
d) palavras-chave: devem constar logo após o resumo. Não devem
ser utilizadas palavras já contidas no título;
e) texto: deve ser dividido basicamente em: Introdução, Desenvolvimento e Considerações finais. A Introdução deve ser breve e
enfocar o objetivo do artigo;

grafias digitalizadas devem ter resolução mínima de 300 DPIs no formato

f) agradecimento: elemento opcional;

mínimo de 15 x 10 cm e ser enviadas em CD-ROM ou ZIP disk, prefe-

g) referências: devem ser padronizadas de acordo com o “Manual
para Publicação de Artigos, Resumos Expandidos e Circulares
Técnicas” da EPAMIG, que apresenta adaptação das normas da
ABNT.

rencialmente em arquivos de extensão TIFF ou JPG.
Não serão aceitas fotografias já escaneadas, incluídas no texto, em
Word. Enviar os arquivos digitalizados, separadamente, nas extensões já
mencionadas (TIFF ou JPG, com resolução de 300DPIs).
Os desenhos devem ser feitos em nanquim, em papel vegetal, ou em
computador no Corel Draw. Neste último caso, enviar em CD-ROM ou
pela Internet. Os arquivos devem ter as seguintes extensões: TIFF, EPS,
CDR ou JPG. Os desenhos não devem ser copiados ou tirados de Home
Page, pois a resolução para impressão é baixa.

Com relação às citações de autores e ilustrações dentro do texto,
também deve ser consultado o Manual para Publicações da EPAMIG.
NOTA: Estas instruções, na íntegra, encontram-se no “Manual para
Publicação de Artigos , Resumos Expandidos e Circulares Técnicas” da EPAMIG. Para consultá-lo, acessar: www.epamig.br,
entrando em Publicações ou Downloads.
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