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Resumo 

O Brasil é o maior produtor mundial da cana-de-açúcar, sendo um dos segmentos mais 

importantes para o país, principalmente do ponto de vista econômico. Devido a sua demanda 

interna e de exportação, há a necessidade de procurar melhorias quanto a produtividade e 

qualidade dessa matéria prima, assim, utilizando de maturadores para atingir esse propósito. O 

objetivo desse estudo é analisar o efeito dos macros e micronutrientes para maturação da cana-

de-açúcar, após a adubação foliar, no que se refere ao ganho de toneladas de cana por hectares. 

O experimento foi conduzido em Capela/SE, no período de fevereiro a outubro de 2021, em 

duas áreas da região, uma sendo área teste e a outra testemunha, onde foram aplicados macro e 

micronutrientes por via foliar, posteriormente sendo analisadas as folhas e caldo para obtenção 

dos resultados. Entre os nutrientes utilizados como maturadores, os que mais demonstraram 

expressividade na área teste foram o Ferro (Fe), Fósforo (P), Boro (B) e Zinco (Zn), além de 

ter atingido níveis de Brix e ATR (Açúcar Total Recuperável) satisfatórios. 
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Abstract 

Brazil is the world's largest producer of sugarcane, being one of the most important segments 

for the country, mainly from an economic point of view. Due to its domestic and export demand, 

there is a need to seek improvements in terms of productivity and quality of this raw material, 

thus using ripeners to achieve this purpose. The aim of this study is to analyze the effect of 

macros and micronutrients on sugarcane maturation, after foliar fertilization, with regard to the 

gain in tons of sugarcane per hectare. The experiment was carried out in Capela/SE, from 

February to October 2021, in two areas of the region, one being a test area and the other a 

control, where macro and micronutrients were applied by the leaves, and the leaves and broth 

were subsequently analyzed. to obtain the results. Among the nutrients used as ripeners, the 

ones that showed the most expressiveness in the test area were Iron (Fe), Phosphorus (P), Boron 

(B) and Zinc (Zn), in addition to reaching levels of Brix and ATR (Total Recoverable Sugar ) 

satisfactory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é atualmente o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com uma área de 

8,442 milhões de hectares e uma produção de 642,7 milhões de toneladas, onde os três 

principais estados que contribuem com esses números são: São Paulo, Goiás e Minas Gerais, 

respectivamente. Em Sergipe, foram designados cerca de um total de 36,7 mil hectares, a 

produção dessa safra (CONAB, 2020). 

Sendo um dos segmentos de maior importância para o país, principalmente do ponto de 

vista econômico, com sua alta capacidade de produção de biomassa, a cana-de-açúcar atua 

como matéria prima para gerar energia, açúcar e etanol. Assim, provocando uma expressiva 

participação de demanda interna e na exportação, além de gerar milhões de empregos no setor 

sucroenergético (PRADO FILHO, 2019). 

A maturação da planta ocorre por meio de um processo fisiológico através da síntese 

dos açúcares mediante absorção do CO² (dióxido de carbono) via folha, transportando até os 

colmos e sendo armazenados em forma de açúcar. Esse processo pode ser dado por três 

aspectos: botânico, fisiológico e econômico, nessa ordem (VIANA et al., 2008). Todavia, são 

necessárias condições adequadas para que esse processo ocorra como esperado, a cana necessita 

a princípio de um ambiente quente e úmido, com radiação solar intensa durante toda sua fase 

de crescimento, seguido de um período seco para sua maturação e colheita (OLIVEIRA, 2008) 

Com o propósito de atender a demanda de importação e exportação desse material 

devido os subprodutos gerados a partir da cana-de-açúcar, torna-se necessário o suprimento de 

uma maior quantidade dessa matéria prima de qualidade. Consequentemente, temos a 

importância no uso dos maturadores, definidos como, reguladores vegetais, esses compostos 

permitem benefícios de aumentar o teor de sacarose, retardar ou inibir o desenvolvimento 

vegetativo, tornar a maturação precoce e aumentar a produtividade de colmos e açúcar (Hida et 

al., 2009). 

Os produtores da cana-de-açúcar objetivam realizar a colheita das suas lavouras quando 

o pico de açúcar é atingido no colmo, dessa forma, o uso de maturadores torna-se uma escolha 

produtiva e eficaz na indução do aumento do açúcar, sem afetar na produtividade, permitindo-

o colher sua matéria prima com uma maior quantidade de ATR (Açúcar Total Recuperável) 

(Gilli, 2021). 

As plantas podem absorver nutrientes tanto pelas raízes, como pelas folhas, esse 

segundo, denomina-se adubação foliar, que consiste em reduzir o tempo de retardo entre a 

aplicação e absorção da planta, fundamental na fase de crescimento rápido. Podendo ainda, 



 

 

contar com o auxílio durante esse processo dos macros e micronutrientes, por vezes, necessários 

para correção de deficiências preexistentes, complementando a adubação de base ou cobertura 

(Contin et al., 2017). 

Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar o efeito dos macros e micronutrientes 

para maturação da cana-de-açúcar, após a adubação foliar, no que se refere ao ganho de 

toneladas de cana por hectares.  

 

METODOLOGIA 

   

O experimento foi conduzido no município de Capela/SE, no período de fevereiro a 

outubro de 2021, em uma usina de médio porte, onde inicialmente desenvolveu-se um 

levantamento bibliográfico no intuito de definir as opções de melhoria na plantação. Como 

também, estabelecendo a utilização de duas áreas como amostra, Amostra 1, a área onde seriam 

aplicados os macros e micronutrientes, Amostra 2, a área testemunha onde seriam apenas 

observados. 

Posteriormente, em fevereiro de 2021, num primeiro momento realizou-se a visita na 

área escolhida para estudo, e em seguida, foram aplicados os nutrientes previamente escolhidos 

na folha da cana de açúcar com variedade RB 86-7515, são eles: nitrogênio (N), fósforo (P), 

potássio (K), boro (B), cálcio (Ca), ferro (Fe), zinco (Zn), magnésio (Mg), enxofre (S), cobre 

(Cu), manganês (Mn), por meio de pulverizadores autopropelidos numa altura de 

aproximadamente 1 metro e 25 centímetros, onde na maioria das amostras já havia formação 

de cinco a seis colmos (Figura 1). 

Figura 1 – Aplicação via foliar de macro e micro nutrientes na matéria prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

É importante ressaltar que na usina escolhida, são aplicados como rotina em sua área de 

extensão pelo processo de adubação de cobertura, o adubo 13-05-18 em 450kg/ha e 

incorporando em média 2 toneladas de calcário/ha. 

No mês de setembro de 2021, ocorreu a análise das folhas (Figura 2), onde foram 

colhidas manualmente e encaminhadas ao laboratório de pesquisa, uma amostra de 60 folhas, 

sendo dessas, 30 folhas da área de amostra 1 e 30 folhas da área de amostra 2, no intuito de 

gerar resultados com base na expressão dos nutrientes que foram aplicados. Em seguida, 

realizou-se a análise tecnológica no laboratório da usina, com base em 5 a 10 colmos da cana 

de açúcar, que, com auxílio da prensa mecânica, produz um caldo para obtermos o valor do 

grau Brix (%), e em seguida após leitura sacarimétrica, obteve-se o ATR. Todos os resultados 

obtidos foram submetidos a análise.  

Figura 2 – Análise das folhas, em setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após aplicadas as intervenções e serem feitas as análises necessárias, podemos observar 

o maior impacto da adubação foliar em alguns nutrientes do que em outros, como por exemplo, 

foram obtidas maior expressividade com a aplicação no Ferro (Fe), Boro (B), Zinco (Z) e 

Fósforo (F). Enquanto no restante, Nitrogênio (N),  Potássio (P), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), 

Enxofre (S), Cobre (Cu), Manganês (Mn) foram mais expressivas na área testemunha, onde não 

houve nenhuma intervenção (Tabela 1).  

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Comparação dos resultados encontrados nas folhas de cana-de-açúcar por meio de        

*análise laboratorial, após adubação foliar. 

 

 

Realizou-se também, a análise tecnológica, onde pôde ser obtido os valores do Brix (%), 

que se refere a pureza do caldo obtido da amostra, ou seja, a porcentagem de sacarose presente 

e o ATR (KG/t), que representa a qualidade e capacidade da cana em ser convertida nos seus 

subprodutos, ambos alcançando números relevantes e positivos na Amostra 1, da área onde 

foram aplicados os macros e micronutrientes.  

Quanto ao Brix (Gráfico 1), foi atingido um resultado com aproximadamente 5% de 

diferença entre a área testada, com um total de 21,68%, enquanto na área testemunha de 

16,74%. Já em relação ao ATR (Gráfico 2), o contraste entre ambas as áreas analisadas foi de 

44,4 kg por tonelada, a Amostra 1 (área teste) atingiu 154,94 kg/t em contrapartida a Amostra 

2 (área testemunha) obteve 110,54 kg/t. 

 

 

 

 

 

 

Macros e Micronutrientes Área Testada 

(Amostra 1) 

Área Testemunha 

(Amostra 2) 

Nitrogênio (N) 18,01 g/kg 19,61 g/kg 

Fósforo (P) 2,43 g/kg 2,13 g/kg 

Potássio (K) 11,17 g/kg 11,28 g/kg 

Cálcio (Ca) 1,51 g/kg 2,16 g/kg 

Magnésio (Mg) 1,72 g/kg 2,43 g/kg 

Enxofre (S) 1,04 g/kg 1,46 g/kg 

Cobre (Cu) 3,53mg/kg 4,36 mg/kg 

Ferro (Fe) 178,01 mg/kg 141,66 mg/kg 

Manganês (Mn) 12,30 mg/kg 19,55 mg/kg 

Zinco (Z) 17,74 mg/kg 14,34 mg/kg 

Boro (B) 23,42 mg/kg 10,03 mg/kg 



 

 

 

 

São poucos os trabalhos encontrados na literatura que objetivaram estabelecer os níveis 

críticos dos micronutrientes no solo para a cultura da cana-de-açúcar. MARINHO & 

ALBUQUERQUE (1981) em estudo conduzido em solos de tabuleiro no nordeste verificaram 

que em solos com teores de Cu e Zn menores ou iguais a 0,5 mg dm-3 extraídos com HCl 0,05 

+ H2SO4 0,025 N, apresentam maiores chances de resposta a adubação. Com níveis abaixo 

destes de Zn (0,4 mg dm-3, extraído por DTPA, na camada 0 - 0,20 m), FRANCO et al. (2009). 

A ação dos nutrientes influencia no aumento da área foliar das plantas, assim 

acarretando uma alta atividade fotossintética e mobilização dos carboidratos reservas, 

aumentando assim sua força, atuando na produtividade da sacarose. Estando então, os nutrientes 

relacionados diretamente com a qualidade da máteria prima (PRADO FILHO, 2019). 

O Boro (B), é um micronutriente imóvel na planta, que está relacionado ao metabolismo 

e incorporação do cálcio na parede celular, atuando diretamente no processo fotossintético. Tal 

como no presente estudo, Gilli (2021), afirma que a mistura de maturadores com o boro, 

demonstram resultados satisfatórios com a elevação nos teores de sacarose. 

O Ferro (Fe) é um micronutriente, que contribui para uma melhor ação no metabolismo 

da planta, além de promover uma maior resistência as doenças e pragas. Becari (2010), 

encontrou respostas significativas com aplicações isoladas do Fe na cana-de-açúcar em seu 

estudo.  

O Fósforo (P) é um dos micronutrientes que as plantas requerem uma quantidade menor, 

porém há uma baixa disponibilidade nos solos brasileiros, assim sendo imprescindível a sua 

adubação, para assim atuar principalmente no crescimento do produto (OLIVEIRA, 2008). 

Gráfico 1 - Avaliação do Brix (%) na área 

teste x área testemunha, após adubação 

foliar da cana-de-açúcar 

 

Gráfico 2 - Avaliação do ATR (kg/t) na 

área teste x área testemunha, após adubação 

foliar da cana-de-açúcar 
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O Zinco (Zn), também faz parte dos micronutrientes, está diretamente ligado aos 

processos de síntese protéica, auxilia na proteção contra os patógenos, em função de manter a 

integridade da membrana. Prado Filho (2019), também mostrou que após tratamento, o Zn foi 

um dos que apresentaram diferença estatística positiva. 

Em um estudo realizado com a variedade de cana RB925345 e aplicação via foliar e 

tolete dos micronutrientes, na região de Minas Gerais, ao avaliar a eficiência baseado nos 

índices do Brix e ATR, não foram obtidos resultados satisfatórios, diferentemente do presente 

estudo (Gráfico 1 e 2). Neste, eles atingiram um valor de 17,2% (Brix) e 111,3 kg/t de ATR, 

onde eles atribuíram tais resultados a necessidade de ter realizado a colheita em um período 

diferente (Vazquez & Sanchez, 2010). 

Para que o Brasil continue sendo líder nesta cultura é necessário utilizar tecnologia de 

ponta para produzir em quantidade e qualidade. A produção agrícola depende de vários fatores, 

e o manejo do solo é um desses. O manejo do solo inclui o adequado suprimento de nutrientes, 

os aspectos físicos e biológicos, que em conjunto com o clima e o manejo de variedades, são 

fatores de suma importância para qualquer programa que busque altas produtividades. 

Embora a cultura da cana-de-açúcar tenha apresentado aumentos de produtividade no 

País no decorrer dos últimos anos, a produtividade média de cana-de-açúcar está ao redor de 80 

t ha-1 , e pode ser considerada baixa em comparação ao potencial genético das variedades 

atuais. Atualmente, na cana-planta, muitas variedades ultrapassam a produtividade de 200 t ha-

1. Um dos fatores que contribui para essa baixa produtividade média é a expansão da cultura 

para áreas com solos de baixa fertilidade, que vem ocorrendo desde a época do pró-álcool, e 

tem crescido nos últimos anos devido ao interesse do mercado internacional pelo etanol de 

cana-de-açúcar.  

 

CONCLUSÃO  

 

 Por fim, quanto a aplicação foliar dos macros e micronutrientes como maturadores 

utilizados na cana-de-açúcar de variedade RB 86-7515, os que demonstraram maior 

expressividade nos resultados foram o Ferro, Fósforo, Zinco e Boro. Além de ter aumentado a 

produtividade, qualidade e rendimento da matéria prima em relação a área testemunha, a partir 

dos valores observados do Brix e ATR.  
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