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1 – Introdução 
 
 
A cana é Originária do sudeste da Ásia, onde é cultivada desde épocas remotas. A 
exploração canavieira assentou-se, no início, sobre a espécie Saccharum 
officinarum. O surgimento de várias doenças e de tecnologias mais avançadas 
exigiu a criação de novas variedades, as quais foram obtidas pelo cruzamento da 
S. officinarum com as outras quatro espécies do gênero Saccharum e, 
posteriormente, através de recruzamentos com as ascendentes. 
 

http://www.aguardentebordalesa.com/
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A cana-de-açúcar como principal matéria-prima para obtenção de álcool é 
originária da Nova Guiné, sendo conhecida na Índia há 1.000 anos antes de 
Cristo, e na China já se fabrica o açúcar desde 760 anos a.C. Na segunda viagem 
de Colombo em 1.494, a cana veio para a Ilha de San Domingos na América 
Central, tendo chegado ao Brasil com Martim Afonso de Souza entre 1.510 e 
1.520. Em 1.576 tínhamos 18 engenhos de produção de açúcar na Bahia. 
 
Em 1.583 este número já era de 36 engenhos e em 1.624 possuíamos 400 
engenhos produzindo 75.000 toneladas de açúcar. Até 1.954, Pernambuco era o 
mais importante estado em produção de açúcar e álcool, atualmente São Paulo é 
o estado mais importante neste setor. 
 
Os trabalhos de melhoramento persistem até os dias atuais e conferem todas as 
variedades em cultivo uma mistura das cinco espécies originais e a existência de 
cultivares ou variedades híbridas. 
... 
... 
...(consulte www.aguardentebordalesa.com.br) 
... 
... 
 
11 – Testes com cultivares de cana em Santa Catarina 
 
Na Estação Experimental de Urussanga da Epagri foi testado recentemente por 
três anos consecutivos 15 cultivares de cana apresentando os resultados 
discutidos a seguir: 
As cultivares testadas apresentou diferenças significativas quanto à produção de 
colmos despalhados e sem pontas. As cultivares que apresentaram produtividades 
entre 156,6 - 189,5 t/ha foram significativamente superiores às demais, 
destacando-se em ordem decrescente: IAC87-3396 (Tardia), IAC82-2045 
(Precoce), CB 45-3, IAC82-3092, RB72454, IAC52-179, IAC58-480, IAC86-2210, 
CB 47-355 e RB735220 (Tabela 27). Quanto à produção de peso da ponta foram 
significativamente superiores as cultivares CB 45-3, IAC87-3396, IAC52-326, 
IAC82-2945, RB72454 e RB806043 respectivamente com bons rendimentos, 
indicando potencial para alimentação de animais no período de inverno, conforme 
Tabela 27. 
Quanto ao teor de sacarose, representada pelos Graus-brix, verificou-se diferença 
significativa entre as cultivares testadas, destacando-se os materiais com valores 
entre 14,6-15,6 (123,97 a 133,06 ATR’s). As cultivares com maiores teores em 
ordem decrescente foram às seguintes: IAC82-2045, RB735320, IAC87-3396, 
RB806043, RB72454, RB765418, IAC86-2210 e SP70-1143. 

http://www.aguardentebordalesa.com.br/
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Entretanto, não foram verificadas diferenças significativas em relação ao 
rendimento de caldo, sendo que os valores variaram entre 55,0-44,5%. 
Considerando a análise estatística pode-se dizer que as cultivares IAC87-3396 
(Tardia), IAC82-2045 (Precoce) e RB72454 (Tardia) destacou-se pelo 
desempenho superior para três variáveis: produção de colmos, peso das pontas e 
graus brix. As cultivares CB 45-3, RB80-6043, RB73-5220 e IAC86-2210 
destacaram-se com desempenho superior para pelo menos duas variáveis. As 
cultivares IAC52-326, IAC58-480, IAC82-3092, SP70-1143, RB765418, IAC52-179 
e CB 47-355 foram superiores em apenas uma variável, enquanto que SP71-6163 
não se destacou em nenhuma das variáveis. 
A cultivar RB72454, que se destacou nesse experimento, é uma das mais 
plantadas em todo o Brasil (VILELA, 2003; CARVALHO ET al. 1993). Sua 
produção, 169,1t/ha, foi similar a da literatura com 143,5 t/ha (CARVALHO et al., 
1993). Esta cultivar, considerada do tipo tardio, ainda se caracteriza por 
apresentar baixa exigência em fertilidade do solo (AGROBYTE, 2005). Em 
comparação com a CB 45-3, testemunha tardia, pode-se dizer que a RB72454 foi 
superior no desempenho geral, pois foi significativamente superior para peso de 
colmo, peso de pontas e graus brix, enquanto que CB 45-3 foi inferior para graus 
brix. O alto teor de graus brix da RB72454 é uma característica comprovada em 
outros trabalhos (MATSUOKA, 1987 e Rocha et al. 1997). Outra cultivar de 
desempenho superior foi a IAC87-3396, caracterizada como uma cultivar com alta 
produtividade, bom teor de graus brix, boa adaptação à baixa disponibilidade de 
água (AGRONÔMICO, 1999), sendo adequadas a solos menos férteis, 
características confirmadas, pelos resultados deste experimento. A terceira cultivar 
de destaque, IAC82-2045, é considerada de alta produtividade de colmo, médio 
teor de graus brix e baixa exigência em fertilidade do solo (IAC, 2004). 
Comparando-se ao citado pelo IAC, os resultados do experimento destoaram 
apenas em relação aos graus brix, pois a IAC82-2045 em nosso ensaio 
apresentaram o maior valor para esta variável. 
A SP71-6163 já correspondeu a 25% da área plantada de cana em São Paulo, 
sendo cultivada em cerca de 750.000 ha no Brasil (VEGAS, 1997). As suas 
principais características foram à boa produção de pontas e alto teor de açúcar, 
sendo que no presente trabalho estes parâmetros foram muito ruins para esta 
cultivar.  
Todavia, esta cultivar também ficou conhecido por ter disseminado o vírus do 
amarelecimento da folha da cana (SCYLS). Quando infectada pelo patógeno, a 
cana geralmente apresenta sintomas em plantas maduras sob condições de stress 
e frio (LOCKHART & CRONJE, 2000), sendo que a sua produtividade pode ser 
reduzida em até 50% (VEGAS, 1997). 
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Além da importância das variáveis de peso de colmos e graus brix, as quais 
influenciam diretamente no rendimento na produção de derivados da cana, 
também é importante ressaltar os resultados relacionados ao peso de pontas. As 
pontas da cana são utilizadas para a alimentação animal, sendo então mais um 
subproduto da cana útil para a pequena propriedade rural. Dentre as três 
cultivares mais promissoras neste experimento aponta-se IAC82-2045 para este 
fim. De acordo com ANDRADE et al. (2004), esta cultivar se destacou numa 
comparação entre 60 genótipos para as porcentagens de carboidratos totais não 
estruturados, mas também para os teores de fibras, celulose, hemicelulose e 
lignina. Por outro lado, IAC87-3396 foi caracterizada pelo seu alto teor de fibra e 
extrato etéreo. 
 
                                                            Tabela 27  
    Dados médios de três anos do rendimento de cultivares de cana-de-açúcar 
                     EPAGRI/Estação Experimental de URUSSANGA-SC, 2006. 
 
CULTIVARES        PESO COLMOS          PESO PONTAS          GRAU BRIX          REND. CALDO 
                              (t/ha)                         (t/ha)                      %                         % 
CB 45-31                         183,4 a3                                   69,6 a                   13,9 b                 49,7 
IAC87-3396          189,5 a                     64,1 a                   15,3 a                 55,0 
IAC52-326            146,2 b                     62,5 a                   14,4 b                 51,0 
IAC82-2045          189,5 a                     62,4 a                   15,6 a                 54,1 
RB72454              169,1 a                     58,2 a                   14,7 a                 51,5 
RB806043            147,3 b                     58,2 a                   15,0 a                 48,5 
RB7352202                  159,3 a                     55,9 b                    15,4 a                 47,1 
IAC58-480            163,4 a                     54,4 b                   14,0 b                 49,0 
IAC52-179            167,1 a                     53,5 b                   14,4 b                 51,1 
CB 47-355            159,5 a                     52,9 b                   13,6 b                 48,6 
IAC82-3092          179,7 a                     52,3 b                   13,9 b                 48,4 
IAC86-2210          156,6 a                     50,4 b                   14,6 a                 46,9 
SP70-1143           133,0 b                     45,2 b                   14,6 a                 44,5 
SP71-6163           118,4 b                     44,9 b                   13,9 b                 46,9 
RB 76-5418          135,1 b                     42,5 b                   14,6 a                 44,5 
C.V. (%)                  11,3                        12,4                        3,9                     9,1 
Prob. F>                0,0006                     0,001                     0,002                  0,42 
1Testemunha Tardia 
2Testemunha Precoce 
3Teste de separação de médias de Scott-Knott aplicado ao nível de 5% de probabilidade 
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Algumas das cultivares avaliada neste experimento foram testadas no período de 
1989-91 no litoral catarinense (VIEIRA E ALTHOFF, 1993) verificou-se que as 
produtividades das cultivares CB 45-3, RB72454, RB735220, RB765418 e SP70-
1143 apresentaram valores bastante distintos, sendo maiores no período de 
2002/04 do que em 1989/91. No experimento de 2002/04, por exemplo, 
determinou-se que o peso de colmo variou de 133-183,4t/ha enquanto que em 
1989/91 ficou entre 86,9-161,5t/ha. As diferenças na produtividade foram 
atribuídas às diferenças no pH do solo e condições climáticas durante a 
condução dos experimentos. 
A utilização pelos produtores de cultivares precoces, médias e tardias, permite 
fazer um escalonamento da produção, visto que cultivares precoces apresenta 
teores de sacarose mais elevados logo no início da safra, e as cultivares tardias 
apresentaram teor elevado de sacarose mais tardiamente. Desse modo pode-se 
ter um período mais amplo de uso da cana na propriedade ou mesmo na indústria 
objetivando sempre o máximo rendimento. 
Cabe aqui destacar a atuação nesta área da Estação Experimental de Urussanga, 
que há anos vem testando novas cultivares de cana e seus derivados, através de 
trabalhos de pesquisa, onde se compara novos materiais com aqueles atualmente 
em uso pelos produtores. Neste sentido é importante ressaltar dois aspectos: a 
continuidade dos testes de novos materiais, bem como o resgate e conservação 
de materiais antigos a fim de preservar a base genética da espécie. 
 
11.1 – Considerações sobre o uso de novas cultivares 
 
- As cultivares IAC87-3396 e RB72454 destacaram-se entre as tardias e a IAC82- 
2045 como precoce para todas as variáveis, menos rendimento de caldo. 
- A cultivar SP71-6163 foi considerada inferior perante as cultivares devido ao 
seu fraco desempenho nas variáveis avaliadas. 
- 
12 – Melhoramentos genéticos da cana 
 
Como parâmetros principais para o melhoramento genético da cana de modo 
geral devem ser observados os seguintes para produção industrial: 
• Resistência a pragas e doenças; 
• Elevado teor de sacarose; 
• Precocidade; 
• Alta produtividade agrícola; 
• Boa capacidade de rebrote e perfilhamento; 
• Ausência de florescimento; 
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• Teor de fibra elevado; 
• Período de utilização industrial alongado; 
• Boa despalha; 
• Palmito reduzido; 
• Resistência ao acamamento. 
Cabe também salientar que cana boa para uma determinada finalidade, é aquela 
cultivar que atende as necessidades do produtor, ou seja, para produção de 
açúcar, álcool ou cachaça a cana deve ter alto teor de sacarose além de outros 
atributos, por outro lado, se a finalidade é alimentação animal, outros aspectos 
como produção de massa verde a capacidade nutricional torna-se importante. 
No Brasil o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e a Rede Inter-universitária 
Para o Desenvolvimento Sucroalcooleiro (RIDESA), são as principais instituição 
que desenvolvem trabalhos em melhoramento genético da cana de açúcar. 
... 
... 
... (vide sítio www.aguardentebordalesa.com) 
 
... 
... 
 
 
Considerações da Energy Sul S.A. 
 
 
A alta produtividade do meio agrícola no cultivo em minifúndios e policulturas, já 
conhecidos em várias culturas como arroz, trigo, maçãs, frangos, suinos entre outras, aliadas a 
pesquisas sérias como esta, com vários anos de experimento, reforçam a certeza e a 
convicção de que o Empreendimento Energy Sul S.A. será um dos mais rentáveis do setor 
sucroalcooleiro do País. 
 
 
 
 
A Diretoria 
Energy Sul S.A. 
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