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Aula 7 | Cultura da cana-de-açúcar − I

Meta da aula 

Apresentar aspectos importantes para a correta implantação de •	

uma lavoura de cana-de-açúcar.

Objetivos da aula 

Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de:

1. caracterizar a cultura da cana-de-açúcar e suas exigências cli-

máticas;

2. recomendar cultivares considerando suas principais característi-

cas e épocas de plantio;

3. recomendar adequadamente corretivos e fertilizantes para a 

cultura da cana.

 
Da água que passarinho não bebe ao com-
bustível

A cana-de-açúcar, Saccharum spp., é uma planta cujas principais espécies 

surgiram na Oceania (Nova Guiné) e na Ásia (Índia e China). As variedades 

cultivadas no Brasil e no mundo são híbridas, provenientes do cruzamento 

entre diferentes espécies (multiespecíficos) do gênero Saccharum.

É uma das culturas mais importantes no mundo tropical, gerando centenas 

de milhares de empregos diretos e indiretos. É uma importante fonte de 

renda e desenvolvimento, pois é a principal matéria-prima para a fabricação 

do açúcar e do álcool (etanol), além de ser muito utilizada como forrageira 

na forma in natura. 

A importância da cana-de-açúcar pode ser atribuída à sua múltipla utiliza-

ção. Você tem ideia de como a cana-de-açúcar está presente no seu dia a 

dia? (Figura 7.1).
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Fonte: http://www.sxc.hu/
photo/1208006

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/569631

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1071033

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Saccharum-
officinarum-harvest.JPG

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1092554

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1051973

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Rapadura_brasileira.jpg

Fonte: José Ângelo N. Menezes Júnior

Figura 7.1: Algumas utilidades da cana-de-açúcar: (a) produção de energia elétrica, 
(b) caipirinha (leva açúcar e álcool), (c) produção de açúcar, (d) cana-de-açúcar, (e) 
produção de combustível, (f) alimentação animal, (g) produção de rapadura, (h) pro-
dução de cachaça (Alambique).

Com o alto preço internacional do petróleo e a produção de veículos bi-

combustíveis, a cultura da cana-de-açúcar ganhou destaque no agronegó-

cio. Além disso, a preocupação com as alterações climáticas (“aquecimento 

global”) e a busca por energia renovável e menos poluente, evidenciaram a 

cana-de-açúcar no mundo todo. Esses fatores levaram a um grande aumen-

to no cultivo da cana-de-açúcar. As previsões são de que, só no Brasil, essa 

cultura possa chegar a 10 milhões de hectares cultivados. 
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Nesta aula serão apresentadas características da cultura da cana-de-açúcar 

e alguns aspectos importantes para a correta implantação da lavoura. Por-

tanto, fique atento, essas informações serão fundamentais no seu dia a dia 

como técnico em agropecuária.

 
Você sabe de onde vem o nome Pão de Açúcar?

O morro do Pão de Açúcar está localizado em ponto privilegiado, 

em meio aos encantos da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é 

um marco natural, histórico e turístico do Rio de Janeiro. Tornou-

se mundialmente famoso, principalmente pelo original acesso ao 

seu cume, o conhecido bondinho do Pão de Açúcar, pelo qual já 

passaram pessoas ilustres como o cientista Albert Einstein e o ex-

presidente dos Estados Unidos John Kennedy. 

Quanto ao nome “Pão de Açúcar”, existem várias versões sobre 

sua origem.  A mais conhecida é atribuída aos portugueses, de 

acordo com o historiador Vieira Fazenda. Nos séculos XVI e XVII os 

portugueses transportavam para a Europa o açúcar produzido no 

Brasil, a partir da cana-de-açúcar, em uma forma de barro cônica, 

denominada “pão de açúcar”. A semelhança entre essa forma de 

barro e o morro do Pão de Açúcar teria originado o nome.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/286869
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Cana-planta, cana-soca e o decréscimo da 
produtividade 

Você já ouviu falar de cana-planta? E cana-soca? Não? Então vamos ver o 

que esses termos significam.

Chamamos de cana-planta a primeira produção de colmos (caule típico das 

gramíneas) após o plantio. O ciclo da cana plantada pela primeira vez, ou 

seja, aquela que receberá o primeiro corte, recebe o nome de ciclo da cana-

planta (Figura 7.2). Já a produção de colmos nos demais cortes (safras) de-

nomina-se cana-soca, ou seja, são os colmos provenientes da rebrota (nova 

brotação). Assim, após o corte da cana-planta, inicia-se um novo ciclo de 

aproximadamente 12 meses, denominado ciclo da cana-soca (Figura 7.2). 

Fonte: SEGATO et al. Aspectos fenológicos da cana-de-açúcar. In: SEGATO, S. V; PINTO, A. S; JENDIROBA, 
E.; NÓBREGA, J. C. M. (Org.) Atualização em produção de cana-de-açúcar. Piracicaba, 2006, p. 19-36.

Figura 7.2: Ciclo fenológico da cana-de-açúcar. 
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A cana-de-açúcar é uma planta perene em sua forma natural, mas no cultivo 

extensivo é semiperene. E o que significa a cana ser semiperene? 

Significa que a cultura da cana, usualmente, requer novo plantio após qua-

tro ou cinco colheitas. Isso porque o pisoteio por máquinas e veículos duran-

te o cultivo e principalmente na colheita, além de prejudicar diretamente o 

restolho, compacta o solo. Isso prejudica tanto a brotação quanto o cresci-

mento normal do sistema radicular, provocando uma diminuição gradual do 

número de plantas e menor crescimento. Assim, com o avançar das safras 

(socas), esses fatores levam a um decréscimo na produção, até um nível 

antieconômico. Portanto, é necessário renovar o canavial a cada quatro ou 

cinco anos.

Características da cultura

Como a maioria das gramíneas, a cana-de-açúcar se desenvolve formando 

uma touceira. A touceira é constituída por uma parte subterrânea (raízes e 

rizomas) e por uma parte aérea, formada por colmos, folhas, inflorescência 

(conjunto de flores arranjadas em uma haste) e frutos. 

A cana-de-açúcar é propagada vegetativamente utilizando-se os próprios col-

mos, que possuem gemas laterais capazes de formar novas plantas (Figura 7.3). 

Os colmos ficam acima do solo e são caracterizados por apresentar nós bem 

marcados e entrenós distintos (Figura 7.3). O colmo também é responsável 

pela sustentação das folhas e panículas (inflorescências). O porte pode ser ereto, 

semiereto ou decumbente, dependendo da idade da planta.
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Figura 7.3. (a) Detalhes de partes constituintes do colmo da cana-de-açúcar; (b) deta-
lhes da região nodal; (c) brotação da gema do colmo em pé.

Restolho 
Parte do caule das 
gramíneas que fica 
enraizada após a colheita.

Glossário



Agropecuáriae-Tec Brasil 134

Os rizomas são constituídos por nós, entrenós e gemas, as quais são res-

ponsáveis pela formação dos perfilhos resultando em uma touceira. As tou-

ceiras da soca ou da ressoca se originam dos rizomas que rebrotarão após 

a colheita. 

Exigências climáticas

Em razão da falta de resistência a baixas temperaturas, a cultura se adapta 

melhor na faixa de latitude entre 35º N e 30º S (Figura 7.4) e em altitudes 

que variam desde o nível do mar até 1.000 metros.
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Figura 7.4: Faixa de latitude ideal para o cultivo de cana-de-açúcar. 

A cana-de-açúcar é considerada essencialmente uma planta tropical. A planta 

sobrevive melhor em áreas ensolaradas quentes e tropicais. O clima “ideal” 

para maximizar a produção de açúcar é caracterizado por:

estação longa, quente, com alta incidência de radiação solar e umidade •	
adequada (período de crescimento);

estação razoavelmente seca, ensolarada e fresca, mas sem geada (perío-•	
do de amadurecimento).

De modo geral, a cana-de-açúcar necessita de 6 a 8 meses com temperatu-

ras elevadas, radiação solar intensa e precipitações regulares, para que haja 

pleno crescimento vegetativo, seguidos de 4 a 6 meses com estação seca e 

ou baixas temperaturas, condições desfavoráveis ao crescimento e benéficas 

ao acúmulo de sacarose.

Perfilhos 
São brotos que dão origem 
aos colmos para a formação 
da touceira. O perfilhamento 
é um processo fisiológico 
de ramificação subterrânea 
contínuo das regiões nodais 
dos rizomas.

Ressoca  
A brotação proveniente do 
primeiro corte da cana-
de-açúcar é denominada 
soca e a do segundo corte 
em diante é denominada 
ressoca.

Glossário
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Um total de chuva entre 1.100 e 1.500 mm será adequado se a distribuição 

for uniforme, abundante nos meses de crescimento vegetativo e, em seguida, 

ocorrer um período mais seco, durante o amadurecimento. Durante o período 

de crescimento ativo, a chuva favorece o rápido crescimento, o alongamento 

da cana e a formação dos entrenós. Porém, durante o período de amadureci-

mento, muita chuva não é desejável, pois reduz o teor de sacarose no caldo.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Assinale (V) quando verdadeiro e (F) quando falso:

( ) A cana-de-açúcar é considerada uma planta de clima temperado.

( ) A cana é perene em sua forma natural e no cultivo extensivo é semi-

perene.

( ) De modo geral, a cana-de-açúcar necessita de 6 a 8 meses com tempe-

raturas elevadas, radiação solar intensa e umidade, seguidos de 4 a 6 

meses com estação seca e/ou baixas temperaturas.

( ) Cana-soca é a primeira produção de colmos após o plantio, já nas de-

mais safras denomina-se rebrota. 

Cultivares

A cultivar é a tecnologia mais importante e de menor custo para o produtor 

de cana-de-açúcar. Ela é a base que sustenta todas as demais tecnologias 

de produção e processamento da matéria-prima. Não adianta utilizar alta 

tecnologia se a cultivar não responder de maneira adequada, produzindo 

satisfatoriamente.

Características desejáveis nas cultivares de cana-de-açúcar:

alta produtividade;•	

elevado teor de sacarose;•	
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boa brotação;•	

longevidade das socas;•	

bom perfilhamento;•	

ausência de florescimento; •	

tolerância satisfatória às principais doenças e pragas.•	

É desejável que as cultivares apresentem diâmetro uniforme de colmos, que 

não se quebrem com facilidade e que apresentem perfilhamento ereto, im-

portante para facilitar a colheita. 

O florescimento não é desejável, pois pode prejudicar a qualidade da matéria-

prima. A ocorrência do florescimento (Figura 7.4) resulta em isoporização 

dos colmos, aumento da porcentagem de fibra e brotação das gemas dos 

colmos em pé (Figura 7.3). Além disso, ocorre diminuição do caldo extraído 

pelas moendas e paralisação do desenvolvimento vegetativo.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Saccharum-officinarum-harvest.JPG.

Figura 7.5: Canavial em pleno florescimento. 

Na colheita mecânica, uma cultivar que despalha com maior facilidade au-

xilia a colhedora na operação de limpeza da cana. Na colheita manual, sem 

queima prévia, também é desejável que as variedades apresentem despalha 

fácil ou mesmo despalha natural (perda das folhas secas – palha).

Isoporização dos colmos 
No processo de formação 
e emissão da inflorescência 
há elevado consumo 
de sacarose, ocorrendo 
o “chochamento” ou 
isoporização da cana, 
ocasionando a desidratação 
do tecido e consequente 
redução na produtividade.

Glossário



e-Tec BrasilAula 7 | Cultura da cana-de-açúcar − I 137

A maturação (intenso acúmulo de sacarose) também é uma característica 

muito importante para a escolha da cultivar, pois permite fazer um melhor 

planejamento da safra, uma vez que determina o ponto de colheita. Para 

verificar se a cana está madura pode ser utilizado um aparelho chamado de 

refratômetro de campo. Este aparelho fornece diretamente a porcentagem 

de sólidos solúveis do caldo (Brix), que está estreitamente correlacionado ao 

teor de sacarose da cana. 

A maturação ocorre da base para o ápice do colmo. A cana quando imatura 

apresenta valores bem distintos nesses segmentos, os quais vão se aproxi-

mando durante o processo de maturação. O critério mais racional para es-

timar a maturação pelo refratômetro de campo é pelo índice de maturação 

(IM), em que:

Brix da ponta do colmo
IM =

Brix da base do colmo

Sendo para cana-de-açúcar os seguintes estádios de maturação:

cana verde (IM < 0,6);•	

cana em maturação (IM entre 0,6 e 0,85);•	

cana madura (IM entre 0,85 e 1);•	

cana em declínio de maturação (IM > 1).•	

Quanto à maturação, as cultivares podem ser classificadas como: 

Cultivares precoces:a)  atingem a maturação antes das demais cultivares, ou 

seja, apresentam teor de sacarose superior a outras cultivares no início da 

safra (abril e maio). Considerando somente a maturação, normalmente 

possuem longo período útil de industrialização (PUI), maior que 150 dias. 

Cultivares médias:b)  apresentam teor de sacarose superior a outras cultiva-

res no meio da safra (junho, julho e agosto) possuindo PUI médio (120 a 

150 dias). 

Cultivares tardias:c)  apresentam elevado teor de sacarose de meados para 

o final da safra (setembro, outubro e novembro) e possuem PUI curto (70 

a 120 dias). 

Período útil de 
industrialização 
Após atingir a maturação, 
é o tempo que a cana 
permanece madura sem 
sofrer perdas significativas 
de sacarose.

Glossário
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Na Tabela 7.1 são apresentadas algumas cultivares de cana-de-açúcar.

Tabela 7.1: Características agroindustriais e reação a doenças de algumas cultivares 
de cana-de-açúcar

Características RB855156 RB867515 RB92579* RB855536 RB72454 SP80-
1816 SP79-1011

Produtividade Média Alta Alta Alta Alta Alta Média - alta

Colheita abr-mai jul-set out-jan jul-out ago-out jun-set jun-set

Porte Médio Alto Alto Médio Alto Alto Alto

Tombamento Eventual Eventual Frequente Não Raro Raro Raro

Florescimento Frequente Eventual Eventual Ausente Eventual Ausente Ausente

Chochamento Pouco Médio Pouco Ausente Pouco Ausente Ausente

Maturação Precoce Média 
tardia

Média 
tardia

Média 
tardia

Média 
tardia Média Média

Despalha Média Média Difícil Fácil Fácil Fácil Natural

Fechamento Bom Ótimo Bom Ótimo Bom Ótimo Regular

Teor de  
sacarose Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

Teor de fibra Baixo Médio Médio Baixo Médio Médio Baixo

Carvão Resistente Tolerante - Resistente Resistente Tolerante Tolerante

Ferrugem 
marrom Resistente Resistente Tolerante Resistente Resistente Tolerante Sensível

Escaldadura Resistente Tolerante Resistente Resistente Tolerante Tolerante Tolerante

Mosaico Resistente Tolerante - Resistente Resistente - Tolerante

*Destaque na região Nordeste, responsável por cerca de 20% da área colhida com cana na região Nordeste na 
safra 08/09

 
Variedades “RB” de cana-de-açúcar

As variedades “RB” (Ridesa Brasil ou República do Brasil) são de-

senvolvidas pela Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento 

do Setor Sucroalcooleiro - Ridesa (www.ridesa.org.br). 

Em março de 2010 a Ridesa liberou 13 novas variedades “RB” de 

cana-de-açúcar: Ridesa, Catálogo Nacional de variedades “RB” de 

cana-de-açúcar. Curitiba, março, 2010, 136p. 

Procure essa referência e confira informações sobre as varieda-

des “RB”.
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Épocas de plantio

A cultura canavieira pode ser implantada desde que exista umidade (água 

disponível) no solo, advinda de chuvas e/ou irrigação. As temperaturas mé-

dias mensais do solo também não devem ser baixas (menores que 20ºC), 

pois nesse caso a germinação pode ser prejudicada.

Na região Centro-Sul do Brasil, a cana-de-açúcar é plantada em três épocas 

distintas (Tabela 7.2).

Tabela 7.2: Épocas de plantio da cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil 

Característica Cana de ano e meio Cana de inverno Cana de ano

Plantio O plantio é realizado de fevereiro 
até maio (final do período chuvoso)

O plantio é realizado de junho até 
agosto (período seco)

O plantio é realizado de setem-
bro até novembro (início do 
período chuvoso)

Precipitação
Durante o inverno (seco e frio) as 
plantas entram em repouso vegeta-
tivo (período seco)

Necessidade de irrigação (maior 
limitação)

Os tratos culturais são dificulta-
dos pelas chuvas

Ciclo

Considerando-se o início da safra 
a partir de abril do ano seguinte, o 
ciclo pode variar de 13 a 20 meses, 
o que justifica a designação “cana 
de ano e meio”

Menor período de utilização do 
solo (12 a 14 meses) em relação 
à cana de ano e meio (permite o 
plantio do feijão da seca – maior 
viabilidade econômica – lucro com 
o feijão)

Considerando-se o início da safra 
a partir de junho, o ciclo pode 
variar de 9 a 12 meses

Preparo do 
solo (erosão)

O preparo do solo e o plantio são 
realizados no final do período chu-
voso (menor risco de erosão)

O preparo do solo e o plantio são 
realizados fora do período chuvoso 
(menor risco de erosão)

O preparo do solo e o plantio são 
realizados no período chuvoso 
(maior risco de erosão)

Controle de 
plantas  

daninhas

Devido à baixa incidência de chuvas 
no início do desenvolvimento, o 
controle de plantas daninhas é 
facilitado

Maior facilidade no controle de 
plantas daninhas

Maior dificuldade no controle de 
plantas daninhas

Cultivares Permite o plantio de cultivares 
precoces, médias ou tardias

Permite o plantio de cultivares 
precoces, médias ou tardias

Deve-se utilizar cultivares de 
maturação média a tardia ou 
precoces de rápido crescimento, 
porém para colheita de meados 
para final de safra

Produtividade

Devido ao longo período de cres-
cimento, permite a obtenção de pro-
dutividades acima de 100 toneladas 
por hectare

Permite a obtenção de altas pro-
dutividades (semelhante à cana de 
ano e meio)

Devido ao curto período de cres-
cimento (5 a 6 meses), raramente 
são obtidas produtividades acima 
de 90-100 toneladas por hectare

Mão de obra Não há necessidade de desviar mão 
de obra da colheita

Necessidade de desviar mão de 
obra da colheita

Necessidade de desviar mão de 
obra da colheita
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Na região Nordeste do Brasil, a cana-de-açúcar é plantada em duas épocas 

distintas. Há a cana de inverno (plantio de maio a setembro) e a cana de 

verão (plantio de outubro a meados de janeiro).

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Um produtor de cachaça da região Centro-Sul do Brasil deseja iniciar a pro-

dução de cachaça no mês de maio e terminar em novembro, pois utiliza mão 

de obra familiar e não consegue concentrar a produção em poucos meses. 

Responda: 

Que tipo de cultivar ele deve utilizar? a) 

Qual a melhor época para fazer o plantio?b) 

 
Calagem e adubação

Antes de começar o assunto calagem e adubação, vamos rever o significado 

de algumas simbologias que serão utilizadas nesse tópico:

Ca - cálcio P - fósforo Cu - cobre

Ca2+ - cátion de cálcio K - potássio Zn - zinco

Mg - magnésio N - nitrogênio P2O5 - óxido de fósforo

Mg2+ - cátion de magnésio S - enxofre K2O - óxido de potássio

Antes do plantio da cana-de-açúcar, devem-se coletar amostras de solo das 

camadas de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm de profundidade. Os resultados da 



e-Tec BrasilAula 7 | Cultura da cana-de-açúcar − I 141

análise da camada de 0 a 20 cm serão utilizados para calcular a adubação e a 

calagem. Já os resultados da análise da camada de 20 a 40 cm serão usados 

nos cálculos de gessagem.

Para a cultura da cana-de-açúcar, a necessidade de calcário pode ser deter-

minada pelo método da saturação por bases. Deve-se elevar a saturação 

por bases a 60%. Se o teor de Mg for baixo, deve-se dar preferência para 

utilização do calcário dolomítico. O calcário deve ser espalhado o mais uni-

formemente possível na superfície do solo. A quantidade de calcário a ser 

usada quando se emprega o método da saturação por bases, é calculada 

pela seguinte expressão:

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.

Recomenda-se aplicar gesso quando, pelos resultados da análise da camada 

de 20 a 40 cm, foram verificados teores de Ca2+ menores que 0,4 cmolc/dm3 

e, ou, a saturação por alumínio maior que 40%.

A adubação mineral da cana-de-açúcar é baseada nos resultados da análise 

de solo, na camada de 0 a 20 cm, e na produtividade que se deseja obter. É 

preciso considerar duas situações distintas: 

adubação para cana-planta;•	

para cana-soca. •	

No primeiro caso, o fertilizante deverá ser aplicado no fundo do sulco de 

plantio, após a abertura, ou por meio de adubadoras conjugadas aos sulca-

dores em operação dupla, ou seja, a mesma máquina faz o sulco e a distri-

buição do adubo (Figura 7.5). Na Tabela 7.3 são indicadas as quantidades 

de P2O5 e K2O a serem aplicadas, com base na análise de solo e na produti-

vidade esperada para cana-planta. 

Gessagem 
Aplicação de gesso 
agrícola. O gesso agrícola 
é um sulfato de cálcio 
di-hidratado, CaSO4.2H2O, 
é rico em cálcio (20%) e 
enxofre (15%). Devido à 
alta solubilidade, consegue 
penetrar mais facilmente 
no perfil do solo sendo 
um excelente corretivo em 
camadas subsuperficiais.

Glossário
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Figura 7.6: Sulcador adubador para plantio da cana-de-açúcar. 

Tabela 7.3: Recomendação de adubação com P2O5 e K2O, em kg/ha, 
para diferentes níveis de produtividade de cana-de-açúcar

Produtividade 
esperada no ciclo 

de cana-planta 
(t/ha)

Classe de fertilidade do solo (P2O5)

Baixa Média Alta

< 100 120 90 60
100 a 150 150 120 90
150 a 180 180 150 120

> 180 200 180 150
Classe de fertilidade do solo (K2O)*

Baixa Média Alta
< 90 80 60 40

90 a 120 100 80 60
120 a 150 120 100 80
150 a 180 140 120 100

> 180 160 140 120

*No caso de cana colhida para a alimentação animal, sugere-se elevar em 25% a dose de 
K2O.

Fonte: Paes et al., 2007.

Em várias regiões canavieiras do Brasil e do mundo tem-se verificado baixa 

resposta da cana-planta à adubação nitrogenada. Entretanto, alguns resulta-

dos de pesquisas têm mostrado que para cada tonelada de matéria natural 
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acumulada pela parte aérea, ocorre absorção de 1,5 kg de N pela planta. 

Resposta da cana-planta à adubação nitrogenada em solos arenosos tam-

bém tem sido constatada. Assim, caso se opte pela adubação nitrogenada 

em cana-planta, o adubo nitrogenado, em doses que variam de 60 a 100 

kg/ha, deverá ser aplicado no fundo do sulco de plantio, juntamente como 

o P e o K. 

Para cana-soca as respostas à adubação nitrogenada são muito mais fre-

quentes que em cana-planta. Como recomendação geral sugere-se aplicar 

1 kg de N por tonelada de matéria natural acumulada na parte aérea. Como 

os colmos industrializáveis (parte da cana-de-açúcar que é utilizada na indús-

tria para extrair o caldo) representam, em média, 80% da matéria natural 

da parte aérea, a produtividade de 100 t de colmos corresponde a 125 t de 

matéria natural. Neste caso a recomendação de adubação é de 125 kg de 

N/ha. O adubo nitrogenado deve ser aplicado, em dose única, juntamente 

com o potássio.

A cultura da cana exporta (retira) grandes quantidades de potássio, e a res-

posta à adubação é sempre alta, tanto em cana-planta como em cana-soca. 

Quando a cana é destinada à alimentação animal deve-se elevar a dose de K 

aplicada, pois a cana é colhida com os ponteiros e com as folhas secas. Nesse 

caso, o K presente nas folhas secas e nos ponteiros não retorna ao solo.

O potássio (K) para aplicação em cana-soca deve ser recomendado de acor-

do com a análise de solo (amostragem na soqueira) e na produtividade espe-

rada. A dose de K nas rebrotas (brotações que surgem após o corte da cana) 

também pode ser baseada na restituição (reposição) do K removido pela 

colheita, à semelhança do sugerido para a adubação nitrogenada. Pode-se 

considerar que para cada tonelada de matéria natural colhida há em média 

remoção de 1,5 kg de K. 

Nas áreas em que a vinhaça é aplicada, pode ocorrer substituição total ou 

parcial do K que seria fornecido pela adubação química. A vinhaça também 

pode fornecer N, mas não dispensa a adubação nitrogenada. A quantidade 

de vinhaça a ser aplicada por hectare depende da sua composição química 

e da necessidade da lavoura. O volume de vinhaça aplicado em lavouras de 

cana tem variado de 60 a 300 m3/ha.

Vinhaça 
Também conhecida 
como vinhoto ou restilo, 
é o resíduo pastoso e 
malcheiroso que sobra após 
a destilação fracionada do 
caldo de cana-de-açúcar 
(garapa) fermentado, para a 
obtenção do etanol (álcool 
etílico). Para cada litro de 
álcool produzido, 12 litros 
de vinhoto são deixados 
como resíduo.

Glossário
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Quanto ao fósforo, as pesquisas científicas têm constatado que toda a dosa-

gem necessária para cinco anos da cultura deve ser aplicada no sulco de plan-

tio. Como o canavial deve ser renovado a cada quatro ou cinco anos, a adu-

bação com fósforo é realizada apenas no plantio. Entretanto, em solos muito 

pobres em P a cultura pode responder a doses adicionais nas soqueiras.

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. Utilizar o sulfato de amônio na adubação de cobertura 

fornece tanto nitrogênio (21% de N) como enxofre (24% de S). 

Solos de muito baixa fertilidade podem apresentar deficiência de micronu-

trientes, principalmente de cobre (Cu) e zinco (Zn). O nível crítico obtido pela 

análise do solo é de 0,2 ppm para o Cu e de 0,5 para o Zn. Em caso de defi-

ciência, aplicar 5 a 8 kg/ha de Zn ou Cu como sulfato no sulco de plantio. 

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Qual a quantidade de ureia (45% de N) que um produtor deve comprar para 

realizar a adubação de cobertura em 12 hectares de cana-de-açúcar de se-

gunda rebrota? Considere a expectativa de produção de 85 t/ha de colmos 

industrializáveis.

Conclusão

A cana-de-açúcar é uma planta que possui múltiplas utilidades, sendo uma cul-

tura que gera muitos empregos e renda. Para otimizar a produção é fundamen-

tal utilizar cultivares melhoradas, definir a melhor época de plantio e recomendar 

fertilizantes de acordo com a análise do solo e com a produtividade esperada. 
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Resumo

A importância da cana-de-açúcar pode ser atribuída a sua múltipla utilização.•	

Cana-planta é a primeira produção de colmos após o plantio. A produção •	
de colmos nos demais cortes denomina-se cana-soca. 

A maturação é uma característica muito importante para a escolha da •	
cultivar, pois permite fazer um melhor planejamento da safra.

A cultura canavieira pode ser implantada desde que exista umidade no •	
solo e temperaturas médias mensais do solo não inferiores a 20ºC.

A adubação da cultura da cana deve ser recomendada de acordo com a •	
análise do solo e com a produtividade esperada.

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, você vai estudar mais alguns fatores que devem ser leva-

dos em consideração na implantação e no manejo da cultura da cana-de-

açúcar.

Respostas das atividades

Atividade 1 

(F) A cana-de-açúcar é considerada uma planta de clima temperado.

(V) A cana é perene em sua forma natural e no cultivo extensivo é semi-

perene.

(V) De modo geral, a cana-de-açúcar necessita de 6 a 8 meses com tempe-

raturas elevadas, radiação solar intensa e umidade, seguidos de 4 a 6 

meses com estação seca e/ou baixas temperaturas.

(F) Cana-soca é a primeira produção de colmos após o plantio, já nas de-

mais safras denomina-se rebrota. 
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Atividade 2 

Para otimizar a produção, esse produtor deve utilizar pelo menos três ti-a) 

pos de cultivares, sendo uma de maturação precoce, outra de maturação 

média e outra tardia. Assim, ele inicia a safra cortando a cultivar precoce, 

até que as demais amadureçam. Procedendo dessa forma, esse produtor 

terá um campo de alta produção durante toda a safra. 

Como esse produtor tem limitação de mão de obra, a melhor alternativa b) 

é fazer o plantio da cana de ano e meio, pois não precisa deslocar mão 

de obra da colheita.    

Atividade 3

Como os colmos industrializáveis representam, em média, 80% da matéria 

natural da parte aérea, a produtividade de 85 t de colmos corresponde a 

106,25 t de matéria natural (MN). Nesse caso, a recomendação de adubação 

é de 106,25 kg de nitrogênio por hectare (1 kg de N por tonelada de MN) 

que corresponde a 236, 25 kg de ureia por hectare. Como são 12 hectares, 

o produtor deve comprar 2833,3 kg de ureia.

Referências bibliográficas

COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Recomendações 
para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5a Aproximação, Viçosa, MG, 
1999. 359p.

INFORME AGROPECUÁRIO. Cana-de-açúcar: do plantio à industrialização. Belo Horizonte, 
v.28, n. 239, jul-ago/2007.

PAES, J. M. V. et al. Cana-de-açúcar (Saccharum spp.). In: PAULA JÚNIOR, T. J.; VENZON, M. 
(Ed.). 101 culturas: manual de tecnologias agrícolas. Belo Horizonte: EPAMIG, 2007. p. 
209 – 220.

SANTOS, Fernando; BORÉM, Aluízio; CALDAS, Celso. Cana-de-açúcar: bionergia, açúcar e 
álcool: tecnologia e perspectivas. Viçosa, MG: UFV, 2010. 577p. 

SEGATO, S. V. (Org.) et al. Atualização em produção de cana-de-açúcar. Piracicaba: 
LivroCeres, 2006, 415p.


