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Introdução 

 O Brasil é um dos mais tradicionais produtores de cana-de-açúcar no mundo (Melo 

et al., 2006). É também o país mais avançado, do ponto de vista tecnológico, na produção e 

no uso do etanol como combustível. Atualmente a produção mundial de álcool aproxima-se 

dos 40 bilhões de litros, dos quais se presume que até 25 bilhões de litros sejam utilizados 

para fins energéticos. O Brasil responde por 15 bilhões de litros deste total (Plano Nacional 

de Agroenergia, 2005). 

 Com a implementação do Plano Nacional de Agroenergia em 2005 e as atenções 

mundiais voltando-se para o caso de sucesso do etanol do Brasil, o álcool de cana de açúcar 

passou a atrai ainda mais atenção como alternativa energética renovável. Com base nisso, 

estima-se que nos próximos 5 anos, a demanda interna por cana-de-açúcar salte de 240 

milhões de toneladas (70 milhões de toneladas de cana para açúcar e 170 milhões para 

álcool), para algo em torno de 334 milhões de toneladas (84 milhões para açúcar e o 

restante para álcool), cenário que aponta para a necessidade do país ampliar sua produção 

de cana-de-açúcar. Estima-se que para atender ao consumo dos próximos 10 anos, deverá 

ocorrer um incremento de aproximadamente 100 milhões de toneladas na produção, sendo 

que para isso o Brasil precisará aumentar em 75% a área cultivada, passando para 9,4 

milhões de hectares. 

 A área cultivada com cana-de-açúcar vem crescendo nos últimos anos, 

principalmente na região do cerrado. Somente na região Centro Oeste, o cultivo aumentou 



 
 
37% nos últimos quatro anos, passando de 373,4 mil hectares para 512,5 mil hectares 

(IBGE, 2006). No cerrado mineiro, o aumento na última safra foi de 10%. Juntos, os 

estados do Centro-Oeste e parte de Minas Gerais respondem por quase 15% da cana-de-

açúcar moída no Brasil.  

 A fase de brotação compreende o período que vai desde o plantio até a compleição 

da brotação das gemas. Sob as condições do solo, a brotação começa de 7 a 10 dias e 

geralmente dura ao redor de 30-35 dias. A brotação da gema é influenciada por fatores 

externos e internos. Os fatores externos são a umidade do solo, temperatura do solo e 

aeração. Os fatores internos são a saúda da gema, a umidade do colmo, a redução do 

conteúdo de açúcar do colmo e status nutricional do colmo. Temperatura ideal para 

florescimento é ao redor de 28 - 30oC. Sob as condições normais, ao redor de 60 por cento 

da brotação pode ser considerada segura para cultivo satisfatório (Sugarcane, 2007). 

 Dessa forma, o trabalho teve como objetivo avaliar a brotação e o estabelecimento 

de oito variedades de cana-de-açúcar plantadas nas condições de cerrado do Brasil-Central. 

 
Material e Métodos 
 Foram avaliadas oito variedades de cana-de-açúcar, oriundos dos diferentes 

programas de melhoramento da cultura no Brasil. As mudas foram obtidas da mesma usina, 

sendo cinco variedades de cana-planta (SP 791011, SP 841431, RB 867515, IAC 873396 e 

RB 855453) e as outras três de soqueira (IAC 862210, RB 835486 e RB 855536). O 

experimento foi conduzido em Cristalina – GO. O delineamento experimental utilizado foi 

o de blocos casualizados, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas de cinco 

linhas de oito metros de comprimento, espaçadas 1,50 m entre si, com área útil 60 m2. O 

preparo do solo foi realizado por meio de uma aração profunda, com bastante antecedência 

do plantio, visando à destruição, incorporação e decomposição dos restos culturais 

existentes, seguida de gradagem, com o objetivo de completar a primeira operação. A 

adubação foi realizada no sulco de plantio. Foi utilizado 400 kg. ha-1 do formulado 



 
 
contendo 4% de N, 30% de P2O5 e 16% de K2O. O fertilizante foi aplicado no fundo do 

sulco de plantio, após a sua abertura. 

 O plantio foi realizado no dia 01 de abril de 2008. Os sulcos foram efetuados a uma 

profundidade de 20 a 25 cm e a largura proporcionada pela abertura das asas do sulcador 

num ângulo de 45º, com pequenas variações para mais ou para menos. Os colmos foram 

colocados no fundo do sulco, sempre cruzando a ponta do colmo anterior com o pé do 

seguinte e picados, com podão, em toletes de aproximadamente três gemas. A densidade de 

plantio foi de 12 gemas/metro linear de sulco, conforme recomendações de Sugarcane 

(2007). Os toletes foram cobertos com uma camada de terra de 7 cm, ligeiramente 

compactada. 

 Aos 50 dias após o início da brotação, antes que se que iniciasse o período de 

perfilhamento foram coletados os dados referentes ao número de plantas por metro linear 

de sulco e calculado a percentagem de brotação das variedades avaliadas. Os dados 

coletados foram computados e submetidos à análise de variância, e as médias dos 

tratamentos comparadas de acordo com o teste de Duncan, a 5% de probabilidade. Todas as 

análises foram realizadas com o auxílio do programa GENES – Aplicativo computacional 

em genética e estatística desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa (Cruz, 2006). 

 
Resultados e Discussão 

 De acordo com os resultados da análise de variância (Tabela 1) verificou-se 

diferença significativa a 1% de probabilidade pelo teste F entre as oito variedades de cana-

de-açúcar avaliadas para o caractere percentagem de brotação. Estes resultados evidenciam 

a existência de variabilidade genética entre as variedades avaliadas com relação a este 

caractere. O coeficiente de variação foi de 11,82% revelando assim boa precisão 

experimental e permitindo que as inferências sobre os resultados sejam seguras. A média 

geral do caractere percentagem de brotação foi 51,18%, evidenciando baixa população 

inicial de plantas por área na média geral do experimento. Entretanto, os valores de máximo 



 
 
e mínimo de demonstram valores discrepantes, variando de 76,92% a 29,17% comprovando 

grande variabilidade entre as variedades avaliadas. 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância, em blocos ao acaso, de 
características em cana-de-açúcar, em experimento 
conduzido em Cristalina - GO, 2008 

Quadrado médio  
Fonte de variação 

 
G.L. Percentagem de brotação (%) 

Blocos 3 85,75 
Variedades 7 779,98** 
Resíduo 21 36,58 
Média geral  51,18 
C.V. (%)  11,81 
Valor mínimo  29,17 
Valor máximo  76,92 
** significativo pelo teste F, a 1% de probabilidade. 
 

 O teste de comparação entre as médias (Figura 1) das oito variedades para o 

caractere percentagem de brotação revelou que as variedades RB 855453 e RB 855536 

foram superiores estatisticamente das demais demonstrando altas médias e evidenciando o 

efeito de variedades em relação a este caractere. Por outro lado, as variedades SP 841431, 

RB 835486 e SP 791011 apresentaram as menores médias para o caractere. Segundo 

recomendações de Sugarcane (2007), com densidade de plantio de 12 gemas/metro linear 

de sulco e brotação em torno de 60%, pode-se assegurar um cultivo satisfatório. Dessa 

forma, verifica-se que somente as variedades RB 855453 e RB 855536 atenderam a estas 

recomendações. Isso pode ser indício de que a densidade de plantio de cana-de-açúcar nas 

condições de cerrado do Brasil-Central deva ser maior, uma vez que as recomendações 

acima citadas são para as regiões tradicionais no cultivo da cultura. 

 Outra questão que poderia ser feita sobre o diferente comportamento das variedades 

e justificar a baixa brotação seriam com relação às mudas, de soqueira ou de cana-planta. 

No entanto, não há indicativo de correlação entre a baixa brotação e a natureza das mudas, 
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soqueira ou cana-planta. De fato, existe variedade com mudas de cana-planta que 

apresentou baixa brotação, como é o caso da SP 841431, e existe também variedade com 

mudas de cana-planta como a RB 855453 que apresentou excelente brotação (70%). Da 

mesma forma, existe variedade com mudas de soqueira que apresentou baixa brotação, 

como é o caso da RB 835486, e existe também variedade com mudas de soqueira como a 

RB 855536 que apresentou excelente brotação (67%). Enfim, a brotação de cana-de-açúcar 

sob as mesmas condições ambientais varia fundamentalmente da variedade que se está 

utilizando no plantio. 

 

  

Figura 1. Comparação entre médias de oito variedades de cana-de-açúcar, Cristalina - GO, 
2008. Médias das variedades, seguidas pela mesma letra, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. 
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 A brotação de cana-de-açúcar nas condições de cerrado do Brasil-

Central é considerada satisfatória. 

 Existem diferenças entre as variedades quanto à brotação de mudas de 

cana-de-açúcar nas condições de cerrado. 

 Não há relação entre baixa brotação e mudas de cana-planta e de 

soqueira. 

 As variedades que apresentam melhores percentagens de brotação e 

população inicial de plantas são RB 855453 e RB 855536. 
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