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RESUMO 

 

FERTILIZAÇÃO FOSFATADA DE CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR EM 

REGIMES HÍDRICOS: PRODUÇÃO, COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA E 

DESEMPENHO DE OVINOS 

 

 

No período de entressafra na região do cerrado, a produção de volumosos é importante para a 

produtividade pecuária, sendo que a cana-de-açúcar é uma alternativa viável, daí a necessidade 

de se avaliar os cultivares disponíveis para suplementação animal. Objetivou-se com esse 

trabalho avaliar a produção, composição bromatológica e desempenho animal de duas 

cultivares de cana-de-açúcar (IAC 86-2480 e SP 80-0155) sob doses crescentes de fósforo (0, 

60, 120 e 180 kg P2O5 ha-1) em diferentes regimes hídricos (sequeiro e irrigado). Para avaliar 

estes tratamentos foi utilizado o delineamento estatístico de blocos inteiramente casualizados, 

com três repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram 

comparadas a 5% de probabilidade (Tukey). Coletados os colmos determinou-se: produção de 

massa verde (PMV), concentração de sacarose (%pol), produção de massa seca (PMS), fibra 

em detergente ácido (FDA), a relação FDN/%pol, fibra em detergente neutro (FDN) e 

perfilhamento. O perfilhamento diferiu do sequeiro para o irrigado de 5,45 para 14,54 e de 6,75 

para 13,68 unidades m-1, os cv IAC e SP, respectivamente. Na avaliação da PMV o cv SP foi o 

que apresentou melhor resposta com a aplicação das doses crescentes de fósforo (180 P2O5 ha-

1), atingindo a maior produtividade com 122,25 t ha-1 e 173,97 t ha-1 para sequeiro e irrigado, 

respectivamente. Já a cv. IAC apresentou em sequeiro a melhor PMV (91,88 t ha-1) na dose 120 

P2O5 ha-1 e sob irrigação (168,21 t ha-1) na dose 180 P2O5 ha-1. A PMS diferiu em função das 

doses de fósforo e apresentaram a maior PMS (39,16 e 43,31 t ha-1) na dose 120 e 180 P2O5 ha-

1 para os cv. IAC e SP, respectivamente. A %pol diferiu entre cultivares, doses e regime 

hídricos. Em sequeiro a maior concentração %pol (22,43 e 22,42) ocorreu na dose 60 e 120 kg 

P2O5 ha-1 para as cv. IAC e SP respectivamente. Sob irrigação a maior concentração %pol 

(22,49 e 22,74) ocorreu na dose 120 P2O5 ha-1 para as cv. IAC e SP. Os teores de FDN das 

cultivares diferiu com o tratamento hídrico, a cv. IAC apresentou os menores valores sob 

irrigação (50,13%) e o cv. SP sob sequeiro (51,38%). Os menores teores de FDA foram nas 

doses de 120 (34,88%) e 60 (33.35%) P2O5 ha-1 para os cv. IAC e SP, respectivamente. A menor 

relação FDN/%pol (2,3) foram obtidas nas doses 180 e 60 P2O5 ha-1 para os cv. IAC e SP, 

respectivamente. Com o objetivo de avaliar o desempenho e as características da carcaça de 

ovinos, utilizou-se os cv. IAC e SP e dois níveis de concentrados 50 e 70% (SP50; IAC50, SP70 

e IAC70). O delineamento experimental foi em blocos completos com arranjo fatorial (2 x 2) 

com seis repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas 

a 5% (Tukey). O cv. SP promoveu maior rendimento de carcaça e ganho médio de peso diário 

(GMPD) que a cv. IAC. O nível de concentrado de 70% foi o que apresentou maior GMPD.  

 

Palavras chave:  cordeiro, eficiência, fósforo, ganho de peso, Saccharum officinarum. 
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PHOSPHATE FERTILIZATION OF CULTIVARS CANE SUGAR CULTIVARS IN 

WATER SYSTEMS: PRODUCTION, BROMATOLOGIC COMPOSITION AND SHEEP 

PERFORMANCE 

 

ABSTRAT 

 

In the period between harverts in the cerrado region, the production of great volumes of feed, 

is important for animal productivity, and being that sugar cane is a viable alternative, from there 

arises the necessity of avaluating the available cultivating for animal supplements. The 

objective of this study was to evaluate the productions, bromatologic composition and animal 

results of two cultivars (cv) of sugar cane (IAC 86-2480 and SP 80-0155) with increasing doses 

of phosghorous (0, 60, 120 and 180 kg P2O5 ha-1) in differing water systems (dry and irrigated). 

To evaluat these treatments the statiscal delineation of completely blocks was used, with three 

repetitions. The data were submitted to an alalysis of variance and the averages were compared 

to a 5% of probability (Tukey). The stalls collected were delimited thus: production green mass 

(PGM), concetrations of saccharose (%pol), production of dry mass (PDM), fiber in acid 

detergent (FAD), fiber in neutral detergent (FND, the relationship FND/%pol, and tillering. The 

tillering differed from the dry to the irrigated from 5.45 to 14.54 and from 6.75 to 13.68 units 

m-1 in the cultivars IAC and SP, respectively. In the avaliation PGM the cv SP was that which 

presented a better response with application of increasing doses of phosphorus (in dose 180 kg 

P2O5 ha-1), reaching greatest productivity with 122.25 and 173.97 t ha-1, for dry and irrigated, 

respectively. As such, the cv IAC presented in dryness a better PGM (91.88 t ha-1) in the dose 

of 120 kg P2O5 ha-1and under irrigation (168 t ha-1) in the dose 180 kg P2O5 ha-1. The PDM 

differed in function of the doses of phosphorus and presented the greatest PDM (39.16 and 

43.21 t ha-1) in the doses of 120 e 180 kg P2O5 ha-1 for the cv IAC and SP, respectively. The 

%pol difered between cultivars, doses and water sistems. Under dryness the greatest 

concentração %pol (22.43 and 22.42) occurred in the doses 60 e 120 kg P2O5 ha-1 for the 

cultivars IAC e SP, respectively. Under irrigation the greatest concentration %pol (22.49 and 

22.74) occurred in the dose of 120 P2O5 ha-1 for the cultivars IAC and SP. The quantities of 

FAD differed with the water treatment; the cv IAC presented the lowest values with irrigations 

(50.13%) and the cv SP with dryness (51.38). The smallest quantities of FAD were in the doses 

of 120 kg P2O5 ha-1 (34.88%) and 60 kg P2O5 ha-1 (33.35%). The lowest relationship FAD/%pol 

(2.3) was obtained from the doses 180 and 60 kg P2O5 ha-1 for the cv IAC and SP respectively. 

With the objective of avaluating the performance and the characteristics of the carcasses of 

ovines, the cv IAC and SP were utilized with two levels of concentrates, 50 and 70% DM (SP50, 

IAC50, SP70 and IAC70). The experimental design was a complet block design and factorial 

arrangeament with six repetitions. The data were submitted to analysis of variance and the 

averages compared ar 5% (Tukey). The cv SP showed great carcass yield and average daily 

weigth gain than cultivars IAC. The level of concentrate of 70% showed the greater average 

daily weigth gain. 

 

Key Words: Sheep, efficiency, phosphorus, weight gain, Saccharum officinarum 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No planejamento forrageiro para a produção de ruminantes, há necessidade do 

cultivo de forrageiras destinadas a alimentação destes animais no período da seca. Neste 

contexto, a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) tem um papel de destaque quando avaliada 

sob a ótica da quantidade de massa seca (MS) produzida por área, baixo custo de produção e 

manutenção, conservação a campo e coincidência da colheita com o período seco do ano. 

Os cultivares de cana-de-açúcar a serem implantadas nos sistemas pecuários 

precisam além da avaliação agronômica, serem testadas no desempenho de animais, já que os 

acessos lançados pelos órgãos de pesquisa na maioria das vezes são destinados às industrias 

canavieiras, os quais buscam alta produtividade, concentração elevada de sacarose e produção 

de fibra1.  A fibra dos cultivares industriais, normalmente apresentam baixa digestibilidade, o 

que exige seleção entre as disponíveis no mercado as que possam melhorar o desempenho dos 

animais ruminantes em diferentes sistemas de produção. Surge então, a necessidade de testar a 

produtividade, teor de sacarose, composição bromatológica e o desempenho animal, para 

indicar os cultivares de cana-de-açúcar mais adequadas ao sistema pecuário do Brasil Central. 

É de interesse da classe produtora que a pesquisa indique entre os cultivares 

disponíveis no mercado, os que possam ser empregados para suplementação volumosa, bem 

como o manejo a ser empregado para se elevar a produtividade e diminuir o custo de produção.  

A produtividade dos canaviais no Brasil Central é influenciada por vários fatores, 

como os nutrientes disponíveis no solo, destacando o fósforo principalmente pela sua baixa 

disponibilidade e pela elevada acidez dos solos de cerrados.  

O fósforo é um dos nutrientes que mais limita a produção da cana-de-açúcar, pois 

influencia a absorção e o metabolismo do nitrogênio, com reflexos na síntese de proteína e de 

açúcares2. Ainda participa de vários processos biológicos na planta e entra em ciclos vitais 

como: armazenamento de energia (ATP), processo da fotossíntese, divisão celular, 

perfilhamento, desenvolvimento do sistema radicular. Ainda deve estar na forma assimilável 

para que a planta realize a absorção.  

O fósforo no solo é passível da fixação na argila, Fe e Al, evento muito observado 

nos solos do cerrado, principalmente devido à acidez. Este processo limita a produtividade, pois 

o fósforo fica deficiente durante o processo de absorção da planta. Esta ocorrência desencadeia 

a necessidade de adubação em doses mais elevadas que a capacidade de absorção da planta, 

visando aumentar a sua disponibilidade no solo. 
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A umidade é um fator climático que interfere na produção vegetal e que pode ser 

controlada pela irrigação. Deficiências hídricas causam alterações no metabolismo do vegetal 

e os principais fenômenos observados são a redução da atividade celular e queda na absorção 

de nutrientes. Estas ocorrências retardam a formação de novos colmos (perfilhamento), e 

proporciona um desequilíbrio na planta, pois aumenta a proporção de folha3. A quase totalidade 

dos canaviais cultivados estão sob o regime de sequeiro, só uma pequena parcela dos talhões 

das indústrias, recebem irrigação logo após o corte denominada de irrigação de salvamento, 

prática pouco empregada no sistema pecuário. A irrigação pela indústria ocorre principalmente 

nos talhões que foram cortados no início de safra, como uma ferramenta para diminuir a alta 

mortalidade de perfilhos submetidos ao estresse hídrico, por tempo prolongado.  

Na região central do estado de Goiás a ovinocultura tem despertado o interesse de 

pecuaristas para diversificar a produção. São poucos os estudos que avaliaram o desempenho 

de cordeiros terminados em confinamento, com diferentes cultivares de cana-de-açúcar. Freitas 

et al.4, relataram a necessidade de se conhecer a resposta de ovinos terminados em 

confinamento, com a inclusão da cana-de-açúcar como volumoso.  

Este trabalho objetivou-se avaliar a produção e as variações bromatológicas de dois 

cultivares de cana-de-açúcar, sob adubação fosfatada, com irrigação suplementar na região 

médio norte do Estado de Goiás e verificar o desempenho, características da carcaça e cortes 

de cordeiros alimentados com cana-de-açúcar terminados em confinamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Características nutricionais da cana-de-açúcar 

 

Por ocasião da formação dos canaviais, os pecuaristas deveriam adotar critérios 

técnicos que são de fácil aplicação, como escolha do cultivar, níveis de adubação, concentração 

de sacarose,  do cultivar, ciclo fisiológico de maturidade, dimensionamento correto do tamanho 

da área, mas não é o que se observa e esta falta de critérios compromete a produtividade, 

qualidade do alimento e desempenho dos animais. O cultivar com finalidade de suplementação 

animal deve unir três pontos principais em sequência de ordem e prioridade: alta produtividade,  

concentração de sacarose e fibra com alta digestibilidade. Sem alta produtividade não 

compensaria a exploração da cana-de-açúcar, pois ela consegue se destacar justamente neste 

quesito, já que permite produzir um  volumoso de custo compatível com a exploração pecuária4. 

A maioria dos cultivares comerciais que existem no Brasil são desenvolvidas para 

o processamento indústrial, sem levar em consideração o seu uso na alimentação animal3. 

Mesmo com demanda por parte dos pecuaristas de variedades com características favoráveis ao 

desempenho animal, não existe um programa em nível nacional para atender esta finalidade. 

Dai para emprego como forragem, os pesquisadores buscam dentro das variedades disponíveis 

no mercado, testar a sua produção de massa seca por área e o desempenho animal para  escolher 

os cultivares que apresentem melhores resultados para este fim. 

Fator de maior impacto nos campos é a baixa produtividade dos canaviais com 

finalidade de suplementar animais, pois as médias de produção obtidas estão bem abaixo do 

potencial produtivo da cana-de-açúcar. Relatórios da Conab5 apuraram que a produtividade 

média brasileira nas indústrias de moagem foi de 69 t ha-1, na safra 2013, e o que mais 

influenciou a baixa produtividade foi o manejo da fertilidade do solo. Cruz et al.6, estimaram 

que 10% da área cultivada no Brasil seja destinada a suplementação animal e que a 

produtividade (cana e ponteiro) esteja por volta de 80 t/ha-1. 

A cana-de-açúcar é a gramínea com o mais alto potencial forrageiro e de produção 

de energia, graças ao elevado teor de sacarose na sua massa seca (MS). A concentração de 

proteína observada na MS da cana-de-açúcar é baixa, porém passíveis de correção pelo emprego 

de fontes de nitrogênio não proteico (uréia) e enxofre7. Quando se realiza essa correção, 

permite-se que os animais suplementados na entressafra, mantenham o peso, ou pequenos 

ganhos se  empregado suplementos de baixo consumo.  
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2.1.1 Ciclo fisiológico da cana-de-açúcar 

 

O ciclo fisiológico dos cultivares de cana-de-açúcar apresentam variações na época 

de maturidade e podem ser agrupadas em três classes: precoces, medianas e tardias. A colheita 

da cana-de-açúcar matura, oferece um alimento de maior qualidade, pois os teores de sacarose 

e a qualidade da fibra são mais favoráveis à alimentação animal. 

O planejamento da época de corte observando a maturação fisiológica da cana-de-

açúcar pode elevar em muito a qualidade do volumoso, sem nenhum custo adicional. Porém, 

este planejamento que permitiria a maior colheita de sacarose por área, é pouco empregado pelo 

pecuarista como uma medida gerencial, pois o mesmo desconhece o ciclo da seu cultivar8. 

É comum colheita de cana-de-açúcar destinada a suplementação de animais ser 

oriunda de canaviais imaturos. Pecuaristas raramente observam o ciclo de maturação do cultivar 

para determinar o melhor momento para a colheita. Essa falha promove queda dos teores de 

sacarose e eleva os da fibra de baixa qualidade, reduzindo o desempenho animal7.  

A influência da maturação nos parâmetros nutritivos foram estudas por Carvalho et 

al.9, quando avaliaram sete cultivares e dois clones, em duas épocas de corte. Os cortes foram 

realizados em maio e setembro quando as plantas apresentavam 11 e 15 meses, 

respectivamente. A digestibilidade “in vitro” da matéria seca (DIVMS) variou de 58,7 para 

62,9%, a digestibilidade in vitro da FDN (DIVFDN) variou de 22,0 para 16,0% para a colheita 

aos 11 e 15 meses, respectivamente. As médias da %pol variaram de 15 a 17,1% e a %FDN 

variou de 53,0 para 44,4%, para as idades de corte de 11 e 15 meses, respectivamente. A 

recomendação para início de colheita para %pol é de 14%10. 

Observa-se que o corte na idade correta reduziu a fibra em detergente neutro (FDN), 

relação FDN/%pol, e a DIVFDN. Também aumentaram os teores de %pol e a DIVMS. 

Para a relação FDN/%pol observaram médias de 3,6 e 2,7 para os cortes de 11 e 15 

meses, respectivamente. Rodrigues, Primavesi e Esteves11, indicaram que essa relação deve ser 

igual ou abaixo de 2,7 para que a fibra não seja limitante no consumo de energia.  

Segundo Simione et al 12, os cultivares IAC 86-2480 e 80-0155 em estudo, são 

classificadas como precoces.  
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2.2. As frações nutritivas da cana-de-açúcar 

  

O estudo da composição química-bromatológica, consumo e desempenho animal 

permitem uma avaliação mais complexa para otimização da cana-de-açúcar na alimentação de 

ruminantes. Em uma cultivar forrageira, a composição bromatológica é influenciada por vários 

fatores e entre os mais importantes tem-se: idade, fração analisada, fertilidade do solo, fatores 

climáticos e adubação1. 

A larga amplitude do desempenho animal observada em animais suplementados 

com a cana-de-açúcar é atribuída às diferenças do valor nutritivo dos cultivares, à época de 

corte, bem como aos aspectos relacionados à adequação de balanceamento das rações. Quando 

a cana-de-açúcar recebe correção mineral e proteica, observa-se desempenhos compatíveis com 

o potencial dessa planta10. 

 

2.2.1. Sacarose 

 

O acúmulo de sacarose depende do metabolismo, da capacidade de produção, 

transporte e armazenamento de carboidratos no colmo da planta. A produção de carboidratos 

pela fotossíntese depende da radiação solar, CO2, disponibilidade de água e nutrientes 

disponíveis no solo. A deficiencia de água e nutrientes, principalmente fósforo, são limitantes 

na produção de carboidratos11.  

A sacarose é um dissacarídeo (glicose + frutose), sendo a fração da cana-de-açúcar 

mais rapidamente liberada dentro do rúmen. Desse modo, este nutriente passa a ser uma 

importante fonte de energia para os micro-organismos ruminais, promovendo o crescimento 

populacional desta microbiota. Para a suplementação animal com cana-de-açúcar corrigida é 

necessário um período de adaptação dos micro-organismos ruminais, permitindo assim, que a 

população especializada em degradar sacarose e a uréia tenha tempo hábil para se multiplicar e 

atuar com eficiência dentro do rúmen. O teor de sacarose é uma característica particular de cada 

cultivar de cana-de-açúcar. A determinação da sacarose pode ser feita de duas maneiras: pelo 

oBrix e pela %pol12.  

A medida oBrix é realizada a campo com o uso de um refratrômetro, que mede a 

concentraçao dos sólidos totais no suco da cana-de-açúcar, este método permite identificar o 

estágio de maturidade do talhão que vai ser cortado14. A medida dever ser feita em amostras do 

suco da cana retirado em três partes: pé, meio e ponta, e o resultado obtêm-se pela média dessas 
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medidas. Os teores para início de corte devem apresentar mínimo de 18 ºBrix. Abaixo desse 

valor a concentração de sacarose é baixa e a fibra de baixa digestibilidade12.  

A diferença entre estas medidas é que a %pol representa a quantidade aparente de 

sacarose em uma solução açucarada. Destas medidas, a %pol é mais indicada para medir o valor 

nutritivo da cana-de-açúcar, pois representa a concentração aparente de sacarose13. 

Já a concentração de sacarose aparente é uma medida tomada em equipamento 

eletrônico denominado de polarímetro. Este equipamento, muito empregado em indústrias 

canavieiras, indica a concentração de sacarose em %pol em um mostrador. Ao colocar o suco 

da cana-de-açúcar clarificado em depósito tipo funil, o mesmo corre por gravidade para a coleta 

na parte mais baixa e passa pelo leitor digital, onde a concentração de sacarose da amostra fica 

registrada. Para realizar a próxima leitura as partes são lavadas com água destilada 12. 

A concentração da %pol pode ser influenciada pelas condições gerais de cultivo 

como época de colheita e adubação. Observa-se que na estação seca ocorre maior concentração 

de sacarose em comparação ao período chuvoso15. O período seco com baixas temperaturas,  

induz a planta a maturação16. A coincidência destes fatos contribuem para a melhoria do valor 

nutritivo da cana. Para se obter todos estes benefícios a época de plantio e de colheita são 

planejadas estrategicamente. 

Segundo os relatos de Dinardo et al.13, os teores da sacarose aparente para início de 

colheita deveriam estar acima de 14 %pol, porém existe uma recomendação para as indústrias 

que concentrações acima de 12,3 %pol, permitiriam iniciar o processamento industrial de 

extração da sacarose. Os teores de %pol podem ser adotados também como indicadores para 

determinar o momento ideal para colheita e alimentação dos animais.  

 

2.2.2. Fibra  

 

A fibra consiste em um termo exclusivamente nutricional que compreende os 

compostos indigestíveis ou de lenta digestão que ocupam espaço no trato gastrointestinal dos 

animais. Sob o ponto de vista químico, estes componentes são constituídos pela mistura de 

celulose, hemicelulose, lignina e outros compostos como proteínas, lipídios e alguns 

carboidratos não fibrosos indigestíveis16. 

Usando somente os métodos laboratoriais de análise de fibra não se pode determinar 

o conceito nutricional pleno de um alimento volumoso. Sabe-se que nenhuma mensuração 

química ou enzimática reproduz fielmente o metabolismo da fibra no trato gastrointestinal 

animal. Na composição da fibra existem frações que apresentam comportamento diferenciado 
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dentro do sistema digestivo dos ruminantes. Van Soest1 desenvolveu uma metodologia para 

análise de fibra que consiste no tratamento dos alimentos fibrosos com detergentes aquosos 

ácidos ou neutros, mediados pela temperatura.  

A análise laboratorial de um alimento através da digestão do material em uma 

solução, com um detergente neutro, mediado pelo calor, resulta num resíduo denominado por 

fibra em detergente neutro (FDN), obtida pela extração dos componentes solúveis (açúcares, 

proteínas, amido, lipídeos, vitaminas e pectina). A FDN é composta de substâncias da parede 

celular, formado principalmente por celulose, hemicelulose, com maior ou menor incrustação 

de lignina (polímero resistente à fermentação ruminal)17.   

Teor de FDN menor que 50% na MS é importante, pois permite potencializar o 

consumo por duas razões básicas: o baixo teor de FDN na planta corresponde a maior teor de 

nutrientes do conteúdo celular, que são de rápida digestão, e, um baixo teor de FDN significa 

também que a celulose e a hemicelulose da parede celular apresentam taxa de fermentação mais 

rápida no rúmen, devido a sua menor lignificação. A maior taxa de fermentação da fibra vegetal 

contribui decisivamente para diminuir a repleção do rúmen, o que estimula o animal ao 

consumo e sua produção17. 

De acordo com Oliveira et al.18, na utilização da cana-de-açúcar como volumoso, 

quando ocorre o aumento do teor da FDN, limita-se o consumo pela maior presença da fibra, 

consequentemente cai a ingestão de açúcar solúvel, que é a fonte de fornecimento de energia 

imediata no rúmen para a microbiota. Fontes alimentares com o mesmo teor de FDN podem 

apresentar respostas diferentes no desempenho animal, devido à diferença na digestibilidade 

das mesmas.  

A relação FDN/açúcares é um parâmetro importante na escolha de variedades de 

cana-de-açúcar para bovinos19. Dentro dos cultivares de cana-de-açúcar existe uma enorme 

variação na %FDN. Por esta razão, a seleção do cultivar reflete de modo positivo no consumo 

animal.  

Carvalho et al.9 avaliaram nove genótipos de cana, quando observaram variações 

entre 43 e 63% de FDN. O trabalho conduzido por Rodrigues et al.11, avaliaram nove cultivares 

de cana-de-açucar e verificaram que o teor da FDN apresentou entre 41,9% e 51,4%.  

Sempre busca-se comparar cana-de-açúcar com a silagem de milho e para melhor 

esclarecimento, é importante o estudo de Mühlbach17, que avaliou dez cultivares de milho 

recomendadas para ensilagem no estado do Paraná, encontrou teores da FDN da silagem de 

milho variando entre 36 e 47%,  com uma média de 41%. Esta comparação permite visualisar 
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o potencial que ainda a ser explorado na seleção de cultivares cana-de- visando reduzir os teores 

de FDN para que possa obter o máximo consumo e desempenho. 

Em trabalho conduzido com dois cultivares de cana-de-açucar Silva et al.3, 

observaram que os teores de FDN variaram na cv. IAC 86-2480 de 35,38%; 40,19% e 39,24%, 

enquanto a cv.  RB de 37,70%; 43,14% e 45,70% para o corte realizado em maio, julho e 

setembro, respectivamente. Os autores concluiram que o corte realizado no momento que a 

planta atinge a maturidade permite obter menores teores de FDN e consequente aumento do 

consumo.  

O teor de fibra da cana-de-açúcar não é tão elevado se comparado com outros 

volumosos, pois os teores de FDN dos cultivares forrageiras se encontram entre 40% e 50%, se 

colhidas no momento adequado1. Carvalho et al.9, relataram que quando atinge a maturidade a 

cana-de-açúcar, diminui o teor de FDN na MS equiparando a outras forrageiras como o sorgo 

e milho. Porém, destacaram que esta fibra é de baixa qualidade, o que resulta na depressão do 

consumo da matéria seca.  

A percentagem da fibra indegradável da FDN da cana-de-açúcar pode chegar a 

60%, nível muito alto se comparado a silagem de milho, cujos  teores estão entre 28 a 33%, da 

FDN consumida. A FDN da silagem de milho tem uma degradabilidade próxima de 40%, já a 

FDN da cana-de-açúcar apresenta degradabilidade em torno de 20%20. 

 A decisão da escolha do cultivar é uma medida muito relevante para obter 

desempenho elevado no período de suplementação, pois determinando o melhor momento da 

colheita da cana-de-açúcar, obteremos um volumoso com maior concentração de nutrientes, 

aliado à melhor taxa de digestibilidade de sua fibra7.  

Na avaliação de cultivares deve-se buscar a melhora da qualidade da fibra para 

promover o consumo e o desempenho dos animais suplementados. Entre os cultivares com o 

mesmo FDN, existe uma grande variação na degradabilidade da fibra.  Siqueira et al.7, relataram 

que se a escolha de um cultivar deve recair sobre a que apresente elevados índices de 

degradabilidade, pois permitirá melhora no desempenho dos animais, devido ao maior 

consumo.  

 

2.3. Adubação fosfatada em cana-de-açúcar forrageira no bioma cerrado 

 

O desempenho produtivo da cana-de-açúcar depende dos nutrientes disponíveis no 

solo. Ochola e Omollo21, relacionaram o fósforo como o terceiro elemento mais importante para 

a cultura da cana-de-açúcar, logo atrás da água e do nitrogênio.  
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Segundo Luchini et al.22, os solos tropicais necessitam de correção através da 

calagem e fosfatagem, para o aumento da produtividade. A calagem é uma prática fundamental 

para reduzir as perdas pela fixação do fósforo ao ferro, alumínio e argila. Esse manejo reduz a 

acidez do solo, propicia um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das plantas  e dos 

microorganismos do solo. De forma geral, a disponibilidade de fósforo é maior em solos com 

o pH na faixa ente 5,5 a 7,0. 

Camargo et al.23, relataram que mais de 90% do fósforo solúvel aplicado em solos 

ácidos é fixado ou precipitado nos primeiros dias. No entanto em solos corrigidos, à medida em 

que o pH vai se elevando, torna-se cada vez maior a disponibilidade de fósforo para a cultura, 

pois a capacidade de fixação do solo diminui, devido às menores quantidades de Fe e Al livres.  

Na cultura da cana-de-açúcar, o fósforo desempenha função-chave no metabolismo, 

particularmente na formação de proteínas, no processo de divisão celular, fotossíntese, 

armazenamento de energia, desdobramento de açúcares, respiração e fornecimento de energia 

a partir do ATP, bem como a formação de sacarose, além de ser importante no perfilhamento e 

na formação do sistema radicular24. 

A baixa recuperação do fósforo aplicado como fertilizante nos solos, se deve a forte 

interação deste com o solo, fenômeno genericamente chamado de adsorção ou fixação. Existem 

várias definições para o termo fixação. Calheiros et al.25, relataram que a fixação do fósforo 

ocorre com a reação do nutriente com compostos orgânicos e inorgânicos do solo, diminuindo 

a sua solubilidade no solo e consequentemente, sua mobilidade e disponibilidade para as 

plantas. Essas transformações tornam as formas solúveis de fósforo em formas menos solúveis. 

A utilização adequada do fósforo requer conhecimentos da sua dinâmica no solo, de sua 

interação com os elementos do solo, da determinação dos teores disponíveis para absorção da 

planta e das necessidades da cultura para determinada produção esperada. 

O fósforo é o nutriente que mais limita a produtividade dos canaviais no bioma do 

cerrado. Como é deficiente nesses solos, recomenda-se a reposição química via adubação do 

canavial. Souza e Korndorf 26, indicam que a aplicação total no fósforo no sulco de plantio tem 

apresentado melhores resultados produtivos se comparados às aplicações parceladas. Os adubos 

que apresentarem maior efeito residual são os mais indicados, devido à cana-de-açúcar ter um 

ciclo mais longo, com vários cortes em um mesmo plantio.  

Os fosfatos de alta reatividade apresentam boa eficiência agronômica e permitem 

excelentes resultados em curto prazo, embora apresente custo mais elevado por unidade. A 

fonte, a dose e o momento da aplicação do P na cultura formam uma tríade, que eleva o retorno 
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econômico27. O conhecimento de suas interações é necessário para melhorar a eficiência 

econômica, permitindo a manutenção e os investimentos na produção de volumosos28.  

As doses de fósforo empregadas em cana-de-açúcar são bem maiores que as 

quantidades exportadas, pois normalmente a cana utiliza entre 10% e 15%, da quantidade total 

do fertilizante aplicado, no primeiro ano29. Se comparado aos outros nutrientes o fósforo é 

pouco absorvido pela cana-de-açúcar. Korndörf e Melo24, relataram que as exportações de 

nutrientes do solo em kg para formar uma tonelada de colmo são de 0,9 kg de nitrogênio; 0,2 

kg de fósforo e 1,1 kg de potássio por tonelada de cana, para canaviais com produtividade entre 

60 e 120 toneladas/ha. Malavolta, et al.30, fizeram as mesmas observações e relataram a 

exigência de 0,9 kg N; 0,1 kg de P e 0,65 kg de K para cada  t ha-1 de cana, em canaviais com 

produtividade de 100 t ha-1. Embora a quantidade de fósforo seja comparativamente menor por 

tonelada de colmo, se comparada aos outros macroelementos, o mesmo não pode ser deficiente, 

pois entra em várias rotas bioquímicas que são vitais ao processo bioquímico da planta.  

  

2.3.1. Doses de fósforo na cultura da cana-de-açúcar 

 

As doses de fósforo na cultura da cana-de-açúcar e os seus reflexos na 

produtividade e composição bromatológica, vêm sendo estudadas há muito tempo. McCray et. 

al31 compilaram os testes com adubação fosfatada no cultivo da cana-de-açúcar da região dos 

Everglades na Flórida (USA). Dentre 20 estudos realizados observaram respostas significativas 

em 17, por ocasião da aplicação de fósforo. Os autores observaram também que ocorreu uma 

queda na concentração de sacarose quando empregavam doses abaixo de 36 kg de P205. 

 A adubação fosfatada corretiva no cultivar IAC 86-2480, com aplicação de quatro 

doses de P2O5 (0, 90, 180 e 270 kg) a lanço do fosfato natural reativo de Arad, antes do plantio 

foi avaliada por Caione et al32 . Por ocasião do plantio empregaram cinco doses no sulco (0, 50, 

100, 150 e 200 kg de P2O5 ha-1). Observaram interação entre a produtividade (t MVha-1) e 

perfilhamento, mas a associação de doses elevadas em área total com doses elevadas no sulco 

de plantio não proporcionaram maior produtividade. Os autores recomendaram doses entre 143 

e 170 kg P2O5 aplicadas no sulco de plantio de uma só vez, pois neste estudo foi o manejo mais 

viável e econômico. 

Ao avaliarem duas doses de fósforo (80 e 160 kg P2O5 ha-1) Chohan et al.33,  

concluiram que a dose 80 kg P2O5 ha-1 teve maior retorno econômico quando fixaram a dose de 

N e K em 200 e 80 kg/ha, respectivamente. O máximo de retorno econômico foi calculado com 
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a adubação 100-100-50 (NPK), e a máxima produção foi obtida com a dose 200 kg N, 150 kg 

P e 150 kg de K. 

 Caione et al.34 avaliaram fontes de fósforo, na dose de 100 kg P2O5 nos cultivares 

IAC 86-2480 e SP 79-1011. Verificaram que para 100 kg P2O5 ha-1, obtiveram médias 116, 170, 

145 e 148 t ha-1, para testemunha, farinha de ossos, fosfato de arad e superfosfato triplo, 

respectivamente. Os autores concluíram que a produção de massa seca e sacarose foram 

influenciados pela fonte da adubação fosfatada. Neste trabalho a fonte orgânica (farinha de 

ossos) promoveu a maior produtividade, se comparada as outras fontes, devido à maior 

disponibilidade de P2O5.  

Calheiros et al.25 ao analisarem a produção de massa verde (MV) e a concentração 

de sacarose em dois cultivares (RB 86-7515 e RB 92-579), cultivadas para suplementação 

animal, testaram seis doses de fósforo (0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg P2O5/ha), sendo observado 

o efeito residual das doses aplicadas pelo perfilhamento após o primeiro corte. A produção de 

MV no segundo corte, devido ao efeito das doses  variou na cv RB 92579, entre 42,77; 55,63; 

68,50; 81,36; 94,23 e 107,09 t MV e,  na cv RB 867515, entre 46,26; 55,28; 64,30; 73,23; 82,34 

e 91,36 t MV para as doses 0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg P/ha, respectivamente. As doses de 

fósforo que elevaram a concentração de sacarose, foram 110 e 87,7 kg de P2O5 ha-1 com total 

de 14.925 kg e 14.507 kg de sacarose por ha, para os cultivares RB 867515 e RB 92579, 

respectivamente. 

  

2.4. Perfilhamento 

 

O processo de multiplicação de colmos através das gemas basais em gramineas é 

conhecido por perfilhamento. Devido a sua importância agronômica é estudado intensivamente 

para promover elevação no  número de colmos por hectare e elevar a produtividade35.  

Seu controle é multifatorial e complexo, pois além dos fatores genéticos e 

fisiológicos, pesquisas indicam que há interação com os fatores ambientais, principalmente os 

que influenciam diretamente à nutrição da planta36. A touceira da cana-de-açúcar é considerada 

uma coleção de perfilhos, que surgem do perfilho primário ou gema basal. 

Entre as características que apresentam maior correlação com a produtividade, estão 

a  população final de perfilhos, seguida do diâmetro e da altura do colmo. O diâmetro está 

negativamente correlacionado com o número de colmos37. Singel e Smit38 descrevem que dos 

fatores relacionados ao manejo na instalação da cultura podem influenciar o perfilhamento é o 

espaçamento entre linhas influencia de forma significativa, sendo que espaçamento menores 
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resultam em maior perfilhamento final por área, pois obtem-se maior número de metros de linha 

por cada hectare cultivado, porém quando se eleva o número de colmos por hectare o peso 

médio dos mesmos decresce. 

No cultivo da cana-de-açúcar, o fósforo assume grande importância no 

perfilhamento, apresentando reflexos importantes no rendimento econômico da cultura, pois 

tanto a produtividade de toneladas de colmo, como a concentração da sacarose estão 

relacionadas a presença do elemento que promove o perfilhamento que também ajuda a cobrir 

rapidamente o solo e evita a concorrência de plantas invasoras39. 

O fósforo promove equilibrio nutricional da planta, melhorando a absorção do 

nitrogênio presente no solo favorecendo ainda mais o perfilhamento40. Nos primeiros dias, o 

perfilho depende dos nutrientes alocados do colmo do perfilho que lhe deu origem. Depois, 

com a emissão das raízes e folhas, inicia o período de nutrição independente da planta mãe. 

Mesmo variando o número de perfilhos dentro do ciclo da planta, o mais importante é o número 

de perfilhos finais, pois eles representam o total de colmos produzidos. Na cultura da cana-de-

açúcar, o perfilhamento se eleva muito entre 90 e 120 dias. 

O perfilhamento é uma característica fisiológica das gramíneas, que ocorre com 

maior intensidade nas fases iniciais do desenvolvimento, quando do estabelecimento da cultura. 

Verifica-se a intensificação entre o terceiro e quinto mês após o plantio, dependendo dos fatores 

externos que influenciam o crescimento da planta41. O número de perfilhos pode atingir até 25 

unidades por metro linear nas fases iniciais, mas 50% podem morrer devido ao sombreamento, 

e só aos nove meses após o plantio temos estabilizada a população final de perfilhos. A 

senescência dos perfilhos menores inicia quando a interceptação luminosa atinge 70% dos raios 

solares42. 

Com o aumento da interceptação luminosa, inicia-se a competição intraespecífica 

dos perfilhos por luminosidade e o efeito do sombreamento advindo dos colmos mais 

desenvolvidos acaba por inibir o perfilhamento basal na touceira. A partir deste instante os 

colmos principais, crescem mais rapidamente, o que resulta em stand final menor do que o 

observado nas fases iniciais. O crescimento mais lento em altura se prolonga até completar o 

ciclo da planta, por ocasião da mudança climática (queda da temperatura e umidade) ou com o 

início do florescimento. O objetivo final da produção é a retirada do campo do maior número 

de colmos com a maior concentração de sacarose43. 

Dev et al.44, quando empregaram a dose de 80 kg de P2O5 ha-1 obtiveram  25 e 13,65 

perfilhos metro-1 aos 60 e 90 dias após o plantio, respectivamente. Com a aplicação de 60 kg 

P2O5/ha. Almeida et al.45, avaliaram em quatro cultivares, o desenvolvimento da população de 
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perfilhos e observaram que o maior perfilhamento ocorreu 120 dias após o plantio, quando a 

contagem variou entre 17,8 e 27,6  perfilhos por metro linear entre os cultivares. Posteriormente 

devido à concorrência intraespecífica, verificou-se queda destes números e o perfilhamento 

final variou entre 7,4 a 10,9 colmos m-1, no momento da colheita. Os autores observaram 

também que além da umidade e dose de fósforo, a temperatura do ar influenciou muito o número 

de perfilhos. A temperatura entre 25 e 30ºC, são ideais ao máximo perfilhamento, enquanto 

temperaturas entre 18 e 20ºC, são críticas, pois a cana é uma planta C4. 

Duas doses de fósforo (45 e 90 kg de P2O5 ha-1) foram avaliadas por Zambrosi46, 

quando aplicadas em cobertura na primeira soca, as doses não diferiram e promoveram aumento 

de 17% comparada com a dose testemunha (0 kg de P2O5 ha-1) no perfilhamento dos colmos na 

dose maior. Comparadas economicamente, observou-se que a dose de 45 kg P2O5 ha-1 foi a que 

apresentou o melhor retorno, pois a dose de 90 kg P2O5 ha-1, não diferiu da dose de 45 kg P2O5 

ha-1. Em solos com deficiência elevada de fósforo, pode ser necessário a aplicação em 

cobertura, pois o fósforo remanescente fica pouco disponível, interferindo no perfilhamento e 

na produtividade final do canavial. 

 

2.5. Irrigação da cana-de-açúcar 

 

Quando o período seco logo após o corte for prolongado, verifica-se influência 

negativa no sistema radicular da planta, pois ocorre grande perda de tecidos, influenciando de 

forma negativa a brotação da soqueira e o perfilhamento do próximo ciclo produtivo. A 

irrigação mantém o sistema radicular ativo e permite vigorosa brotação e perfilhamento, fatores 

que em conjunto permitem melhor produtividade47. 

Em áreas tropicais o manejo da irrigação é um dos principais componentes do 

sistema de produção, sendo essencial para a produção comercial rentável. Em localidades de 

clima semi-árido é necessário a irrigação complementar, pois o período chuvoso apresenta 

irregularidade na distribuição e no volume. Carr e Knox42, relataram que no Brasil a área 

irrigada está próxima de um por cento da área total de cultivo, mas esta tecnologia tem 

apresentado grande crescimento, devido à elevação na produtividade e ao custo de abertura de 

novas áreas. Na África do Sul, 40% da cultura é irrigada.  

No Paquistão a cultura da cana-de-açúcar em regime de sequeiro tem-se obtido 35,4 

t MV ha-1. Médias muito reduzidas quando comparada à média mundial de 60 t MV ha-1. 

Embora seja o quinto pais em área cultivada, em produtividade a classificação cai para o 15º 

lugar. Rasa et al.48, relatam que somente com o emprego da irrigação a cultura tem-se expandido 
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naquele país, principalmente na parte baixa do canal de Chenab, onde produtores chegam a 

colher 120 t MV ha-1. No Paquistão, a precipitação média anual é de menos de 240 mm na área 

das planícies agricultáveis e a anual varia entre 100 milímetros e 500 mm ano-1 conforme a 

região. 

Em comparação às culturas mais exigentes em água, a cana-de-açúcar se encontra 

logo após o arroz, o mais exigente49. A cana-de-açúcar exige 1500 mm anuais para alcançar um 

rendimento de 100 toneladas por hectare. O processo de irrigação é oneroso e pode chegar a 

1/3 do custo de produção se levarmos em conta o investimento necessário para ofertar água em 

quantidade requerida pela planta. Mesmo com este aumento no custo de produção, irrigar é 

essencial para se alcançar produtividade elevada e diminuir os custos de produção47. 

A irrigação, além de proporcionar incremento na produtividade, permite dobrar 

produção em áreas de regime pluviométrico inconstantes, quando comparada ao cultivo de 

sequeiro e ainda ampliar o tempo de exploração da planta (longevidade) com maior número de 

colheitas, no mesmo plantio50. 

A cana-de-açúcar tem alta produção de massa verde por área cultivada e essa 

produção é muito influenciada pelo teor de umidade do solo, pois a água interfere no 

desenvolvimento vegetativo. Já no final do ciclo, a cultura exige um período de deficit hídrico 

para maturar. Deste modo, o regime pluviométrico influencia de maneira significativa na 

produtividade e na concentração final da sacarose. Nem sempre a quantidade e a distribuição 

da umidade do período chuvoso atende à real necessidade hídrica das plantas; surge, daí a 

necessidade da irrigação suplementar, que se bem planejada proporciona retorno econômico. O 

déficit hídrico é um dos principais fatores que diminuem a produção da maioria das culturas no 

mundo51. 

De acordo com Carr e Knox42, a relação folha/colmo é o indicador mais sensível do 

início do estresse hídrico, quando em estresse hídrico o colmo não cresce e a proporção de 

folhas aumenta.  

Outro item muito importante é a fase do ciclo vegetativo da cultura para o manejo 

da irrigação. Souza et al.52, relataram que os períodos críticos em relação à água ocorrem no 

estabelecimento da cultura (emergência e perfilhamento) e no crescimento vegetativo. O 

alongamento dos colmos e o desenvolvimento do sistema radicular, tem o seu pico entre 120 e 

240 dias após o plantio (DAP), quando se observa também, a máxima evapotranspiração. 

Barbosa et al.53, condicionam o desenvolvimento e a renovação radicular ao teor de umidade 

do solo, pois quando há disponibilidade hídrica, ocorre o pleno desenvolvimento da planta.  
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No nordeste brasileiro um dos impedimentos à alta produtividade dos canaviais está 

relacionado à limitação hídrica, pois na região canavieira a média anual é de 750 mm anuais54. 

Freitas et al.19, descreveram que a cultura da cana-de-açúcar exige entre 1500 a 2000 mm de 

chuvas distribuídos de forma regular para atender a demanda produtiva da cultura. O 

crescimento da cultura é sigmoide, com três fases distintas: na fase inicial o crescimento é lento, 

seguido por uma fase intermediária de crescimento rápido, em que se acumula mais de 75% da 

fitomassa total e já na última fase, de crescimento lento se caracteriza pela maturação e 

concentração de sacarose. A irrigação na fase de crescimento rápido é o momento onde se 

obtêm as maiores respostas na elevação da produtividade. Em regiões de precipitação média de 

1500 mm anuais bem distribuídos, obtêm-se produções médias de 155 t/ha de massa verde.  

Na região canavieira de Alagoas, embora a precipitação anual varie entre 1500 e 

2000 mm, suficiente para a boa produtividade, a irregularidade nos períodos de maior 

necessidade, traz como consequência, queda na produtividade55. 

A umidade do solo interfere no ciclo da cultura e promove efeitos variados 

conforme a fase de desenvolvimento fisiológico da planta. Na fase vegetativa, a exigência é de 

alta umidade, permitindo a absorção dos nutrientes, o desenvolvimento da planta com 

maximização da fotossíntese para o crescimento vegetativo e formação da sacarose. Se ocorrer 

estresse hídrico, na fase inicial observa-se a paralisação no crescimento da planta e redução do 

comprimento dos entrenós. Este efeito é prejudicial a produtividade e ao acúmulo de nutrientes 

na massa seca da cana-de-açúcar. Na fase de maturação, é necessário a redução de umidade do 

solo, que promove a paralisação do crescimento da planta e a concentração de sacarose nos 

colmos. Neste período se ocorrer excesso de umidade a cana-de-açúcar ficará com menor 

concentração de sacarose, permanecendo imatura, com queda no desempenho animal56. 

Em muitas regiões as empresas agropecuárias existe impedimentos de expansão de 

área para pastagens, porém o rebanho apascentado tem aumentado nas empresas pecuárias. O 

aumento do rebanho eleva a necessidade de volumoso no período seco. Dos diversos 

investimentos realizados para aumentar a produtividade, depois de se empregar toda a 

tecnologia disponível (adubação, escolha de cultivar, tratos culturais) na cultura da cana-de-

açúcar, a irrigação, seria a chave para elevar a produtividade, sem necessidade de novas áreas 

de cultivo57.    

Quintana et al.57,  utilizaram dois regimes hídricos: sequeiro e fertirrigação. A 

produtividade de sequeiro alcançou 87,39 t PMV ha-1 e 175,1 t ha-1com a fertirrigação, o 

aumento foi de 100,4%, na área fertirrigada. 
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2.6. Rações com altos níveis de concentrado 

 

Segundo Oliveira et al.18 o aumento de concentrado na dieta proporcionou aumento 

linear do consumo de matéria seca e energia em porcentagem do peso vivo e de energia, 

permitindo que o animal ganhasse mais peso por dia. Também observaram que as elevações 

dos níveis de concentrado até certos limites tendem a ser economicamente mais eficientes, pois 

os animais apresentam maior ganho diário e alcançam o peso de abate com um menor período 

de confinamento.  

Estas observações coincidem com as relatadas por Carvalho et al,9 quando 

afirmaram que no volumoso, o conteúdo de fibra (FDN) mais elevado exerce efeito físico 

limitante e contribui para uma limitação no consumo dos animais que por consequência 

ocasiona menor desempenho dos animais. 

A terminação em confinamento apresenta vantagem sanitária, pois no confinamento 

quando se emprega animais jovens evita-se a grande infestação de verminose observada nesta 

categoria animal, que é manejada sob pastejo. A verminose expolia o animal e retarda seu ganho 

de peso, aumentando a idade do abate.  

Quando a verminose apresenta elevada contaminação nas pastagens, pode-se 

verificar aumento da mortalidade dos cordeiros nas fases iniciais. Verríssimo et al.58, indicam 

que o confinamento de cordeiros recém desmamados é a melhor alternativa para controle da 

verminose sem o emprego de vermífugos, pois a contaminação verificada neste tipo de manejo 

é insignificante. 

O aumento de concentrado na terminação de cordeiros tem sido uma prática cada 

vez mais empregada, pois permite melhorar a qualidade da carcaça, reduzir a idade de abate e 

o número de dias de confinamento. Segundo Gastaldi et al.59, o uso de ração de alto concentrado 

deve ser bem administrada, pois este manejo se for descontrolado pode aumentar a frequência 

de distúrbios gástricos. Entretanto, o uso de rações com alto teor de concentrado é interessante 

principalmente quando os animais apresentam potencial genético para ganho de peso. 

 Objetivou-se através deste trabalho avaliar dois cultivares de cana-de-açúcar, sob 

doses de fósforo, em regimes hídricos de irrigação e sequeiro, observando características 

fisiológicas, produtivas e bromatológicas e o desempenho de cordeiros confinados. 
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CAPÍTULO 2 

PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO BROMATOLOGICA DE CULTIVARES DE CANA-DE-

AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA E REGIMES HÍDRICOS 

 

RESUMO 

Este experimento teve por objetivo avaliar as alterações produtivas e bromatológicas de duas 

cultivares de cana-de-açúcar (IAC 8602480 e SP 80-0155) com doses crescentes de fósforo (0, 

60, 120 e 180 kg P2O5 ha-1) sob regimes hídricos (sequeiro e irrigado). Foram avaliados o 

perfilhamento, a produção de massa verde (PMV) e massa seca (PMS), teores de fibra em 

detergente neutro (FDN), concentração de sacarose (%pol), relação FDN/%pol e a fibra em 

detergente ácido (FDA). Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, 

com arranjo fatorial 2 x 4 x 2, com três repetições. O teste de médias foi realizado utilizando o 

teste de Tukey a 5% de significância. O perfilhamento foi influenciado pelos cultivares e regime 

hídrico. A maior resposta sob irrigação foi da cv. IAC 86-2480 com 14,54 perfilhos m-1. A 

PMV foi influenciada pelos cultivares, doses e regime hídrico. Sob sequeiro, a cv. IAC 

apresentou de 78,11 a 91,88 t PMV para as doses de 0 e 120 kg P2O5 ha-1 e a cv. SP de 97,92 a 

122,25 t PMV nas doses 0 e 180 P2O5 ha-1, respectivamente. Sob irrigação a PMV só não diferiu 

entre os cultivares na dose 120 kg P2O5 ha-1. A cv IAC produziu de 126,03 a 168,21 t MV ha-1 

nas doses de 0 e 180 P2O5 ha-1 e a cv SP produziu de 145,73 para 173,97 t MV ha-1, para as 

doses de 0 e 180 P2O5 ha-1, respectivamente. A produção de massa seca (PMS) diferiu entre 

cultivares e doses, a maior produção foi de 39,16 t obtida na dose 120 kg P2O5 ha-1 e 39,69 t na 

dose 60 P2O5 ha-1 para as cv IAC e SP, respectivamente. Para a FDN observou-se inteiração 

entre cultivares e regime hídrico. Para a cv. IAC variações entre 53,80 e 50,13% FDN, para 

irrigado e sequeiro, respectivamente; na cv. SP obteve-se 51,38 e 52,97% FDN para sequeiro e 

irrigado, respectivamente. A concentração de sacarose (%pol) diferiu em função das cultivares, 

doses e tratamento hídrico. Em regime de sequeiro a cv. IAC variou de 19,48 a 22,43% pol nas 

doses 0 e 60 kg P2O5 ha-1 e a cv. SP de 20,94 a 22,42 para as doses 0 e 120 kg P2O5 ha-1. Sob 

irrigação a cv. IAC variou de 20,22 a 22,49% pol para as doses de 60 e 120 kg P2O5 ha-1, a cv 

SP variou de 20,69 a 22,74% pol para as doeses de 0 e 120 kg P2O5 ha-1, respectivamente. A 

cv. IAC diferiu na da dose 60 (22,43 e 20,22%pol) e 120 kg P2O5 ha-1 (20,70 e 22,49%pol), 

para os regimes sequeiro e irrigado, respectivamente. Os menores teores da relação FDN/%pol 

(2,30) foram observados na cv. IAC na dose 180 P2O5 ha-1 e na cv. SP 80-0155 na dose 60 P2O5 

ha-1. A adubação fosfatada promove elevação na PMV, PMS e o teor de sacarose. O aumento 

das doses de fósforo promove a redução dos valores na relação FDN/%pol. A irrigação promove 

o perfilhamento e a queda dos teores de FDN. O cv. SP nas condições experimentais foi superior 

em produção e no valor nutritivo em relação ao cv. IAC. 

Palavras-chave: composição química, fósforo, irrigação, biomassa, Saccharum officinarum. 
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CHAPTER 2 

 

PRODUCTION AND BROMATOLOGICAL VARIATIONS OF SUGAR CANE 

CULTIVARS IN FUNCTION OF FERTILIZER PHOSPHATE AND WATER SYSTEM 

 

ABSTRAT 

The objective of this experiment was to evaluat the productive and bromatologic alterations of 

two cultivars (cv) of sugar cane (IAC 86-2480 and SP 80-0155) with increasing doses of 

phosphorus (0, 60, 120 e 180 kg P2O5 ha-1) in water sistems (dry and irrigated). The flowing 

items were evalued: the tillering, production of greem mass (PGM) and production dry mass 

(PDM), quantities of fiber in neutral detergent (FND), concentration of saccharose (%pol), 

relationship of FNS/%pol and fiber in acid detergent (FAD). The experimental delineations 

utilized was totally randon with a factorial arrangement 2 x 4 x 4, with three repetitions. The 

test of averages was out utilizing the test of Tukey at 5% significance. The tillering was 

influenced by the cultivars and water regimes. The greatest response under irrigation was of cv 

IAC with 14.54 tillers m-1. The PGM was influenced by the cultivars, doses and water regimes. 

Under dryness, the cv IAC presented from 78.11 to 91.88 t GM for the doses 0 and 120 kg P2O5 

ha-1 and the cv SP from 97.92 to 122.25 t PGM for the doses of 0 and 180 kg P2O5 ha-1, 

respectively. Under irrigation the PGM only did not differ among the cultivars for the dose 120 

kg P2O5 ha-1. The cv IAC produced from 126.03 to 168.21 t GM in the doses of 0 and 180 kg 

P2O5 ha-1 and the cv SP produced from 145.73 and 173,97 t GM ha-1, for the doses of 0 and 180 

kg P2O5 ha-1, respectively. The production of PDM differed among cultivars and doses; the 

greatest production was of 39.16 t obtained in the dose of 120 kg P2O5 ha-1 and 39,69 t in the 

dose 60 kg P2O5 ha-1 for the cv IAC and SP, respectively. For FND an interaction between 

cultivars and water sistems can se observed. For the cv IAC variations betweem 53.80 and 50,13 

FND for irrigated and dry, respectively; for the cv SP of 51.38 and 52,97 for irrigated and dry 

were obtained, respectively. The concentrations of the saccharose (%pol) differed in function 

of the cultivars, doses and water regimes. In the dry conditions the cv IAC varied from 19.48 

to 22.43 %pol in the doses of 0 and 60 kg P2O5 ha-1 and the cv SP from 20.94 to 22.42 for the 

doses 0 and 120 kg P2O5 ha-1. Under irrigation the cultivars IAC varied from 20.22 to 22.49 

%pol for the doses of 60 and 120 kg P2O5 ha-1; the cv SP varied from 20.69 to 22.74 %pol for 

the doses of 0 and 120 kg P2O5 ha-1, respectively. The cv IAC differed in the dose 60 kg (22.43 

and 20.22 %pol) and 120 kg P2O5 ha-1 (20.70 ans 22.49 %pol), for dry and irrigated systems, 

respectively. The lowest values of relationship FND/%pol (2.30) were observed in the cv IAC 

in dose 180 kg P2O5 ha-1, and in cv SP in the dose 60 P2O5 ha-1. The phosphate fertilization 

promoted an elevarion in PGM, PDM and quantity of sacarose. The increase in the doses of 

phosphorus caused a reduction of the values in the relationship FND/%pol. The irrigations 

brought about the affiliation and drop in the quantites of FND. The cultivars SP under 

experimental conditions was superior in production and nutritive value in relation to the cv 

IAC. 

 

Key Words: biomass, chemical compositions, irrigation, phosphorus, Saccharum officinarum 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) destinada à suplementação 

de animais no período de entressafra é uma tradição no bioma cerrado, mas verifica-se que esta 

alternativa fica muito aquém do seu potencial produtivo e nutritivo. Elevar a produtividade 

destes canaviais e o desempenho dos animais suplementados deve ser uma busca constante de 

técnicos e produtores. Segundo Bernardes1, a cana-de-açúcar tem como principal vantagem a 

alta produtividade, priorizando tecnologias que alavanquem este potencial, como adubação 

correta, uso de irrigação, escolha do cultivar mais produtivo para a região, que apresente teor 

elevado de sacarose e fibra com maior digestibilidade da fibra.  

O emprego de cultivares com valor nutritivo mais elevado, associado ao aumento 

da produtividade dos cultivares pelo correto manejo da adubação, permitiriam desempenho 

mais elevado dos animais suplementados e melhoria dos resultados produtivos e econômicos 

com a utilização da cana-de-açúcar na suplementação animal. 

A empresa pecuária com o aumento da produtividade poderia reduzir a área do 

canavial, destinando-a a outras atividades como cultivo de cereais, diminuindo custos com 

aquisição e transporte de alimentos ou ainda aumentando a área de pastagens para apascentar 

um maior número de animais, baixando o custo fixo de produção.  

Os cultivares disponibilizadas pelos centros de pesquisas, geralmente atendem as 

necessidades das indústrias de processamento da cana-de-açúcar. Embora exista uma demanda 

por parte da pecuária, ainda não existem linhas de pesquisas exclusivas de cultivares com esta 

finalidade. Assim, dentre os cultivares disponíveis no mercado, é necessário pesquisar as 

qualidades bromatológicas e o desempenho dos animais suplementados, para formar um banco 

de dados que permita compará-las. A campo já existem cultivares com indicativos promissores 

para o desempenho animal, mas estes testes foram realizados em solos, manejo e clima 

diferenciados, daí a necessidade de testar sua viabilidade na região de cultivo, pois os fatores 

ligados ao cultivar, solo, clima, manejo da cultura entre outros fatores, interferem diretamente 

na produtividade da cultura e no seu valor nutricional2. 

A nutrição da cultura da cana-de-açúcar é um dos fatores que mais interferem na 

produtividade dos canaviais e a deficiência de fósforo, provoca reflexos negativos como queda 

na produtividade, principalmente pelo baixo perfilhamento e o comprometimento do sistema 

radicular. Barbosa et al.3, descreveram que em solos de cerrado o fósforo é o nutriente mais 

deficiente e devido as suas características químicas, podendo ser fixado, principalmente, pela 
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argila e compostos de alumínio, ferro e cálcio. Solos ácidos favorecem maior fixação do fósforo 

disponibilizando menor quantidade do nutriente para a planta.  

O estudo das doses de fósforo permite gerar uma curva de respostas e assim 

oportunizar aos técnicos, uma orientação para o emprego da dose mais econômica e eficiente 

visando elevar a produtividade e a lucratividade em determinada região4.  

A irrigação é outra tecnologia que permite elevar a produtividade, pois permite o 

crescimento da cana-de-açúcar no período da seca, mesmo após o seu corte para a 

suplementação animal. A irrigação das touceiras de cana-de-açúcar evita o estresse hídrico e 

consequentemente a mortalidade do sistema radicular e dos perfilhos iniciais, evitando o 

esgotamento das reservas energéticas da touceira e como consequência, baixa produtividade 

para o próximo corte5. A irrigação em canaviais logo após o plantio ou o corte permite que a 

planta apresente crescimento vigoroso e com isso observa-se maior produtividade final, 

baixando o custo por tonelada produzida. 

Tratamentos de fertilidade e de irrigação podem modificar os componentes 

nutritivos presentes na massa seca da cana-de-açúcar. A investigação dessas mudanças orienta 

técnicos e produtores quando buscam eficiência produtiva. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar as variações produtivas e bromatológicas de 

dois cultivares de cana-de-açúcar, destinados a suplementação animal, sob diferentes doses de 

fósforo e dois regimes hídricos (sequeiro e irrigado) na região do cerrado do médio norte 

goiano. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido nas dependências do Instituto Federal Goiano - 

Campus Ceres, localizado em Ceres-Go, situado na latitude S15o 21´ 00´´, longitude W 49º 35´ 

57´´, altitude de 564m, Aw (KOOPEN, 1948).  

Foram testados dois cultivares de cana-de-açúcar, IAC 86-2480 e SP 80-0155, 

quatro doses de fósforo (0, 60, 120 e 180 kg P2O5 ha-1) e dois regimes hídricos: sequeiro e 

irrigado. A análise química e física do solo apresentou as seguintes características, 

respectivamente: Matéria orgânica (M.O.) 1,7 (%), pH 5,5 (ClCa2) Fósforo (Melich) 5,0; 

enxofre: 5,9 mg/dm³, respectivamente. Potássio 42,55 mg/dm3; Cálcio 3,5; Magnésio 2,4; 

Alumínio 0,0 e Hidrogênio + Alumínio 2,5 cmolc respectivamente. CTC 8,76 e saturação por 

bases 60%. Textura (%): argila: 42,0; limo: 11,0 e areia 47,0. 

O preparo do solo foi realizado de forma convencional com uso de grade aradora e 

posterior nivelamento, para realizar a abertura de sulcos com 30 cm de profundidade.  

As parcelas foram constituídas por quatro linhas de seis metros lineares, espaçadas 

de 1,3 metros, totalizando 30 m2. Para fins de avaliação da produção foram considerados quatro 

metros lineares das duas linhas centrais, excluindo-se um metro das extremidades como 

bordadura, além das linhas externas. 

A distribuição da pluviosidade e da temperatura média de janeiro de 2009 a 

dezembro de 2010, (figura 01). 

 

 

FIGURA 01 – Distribuição da pluviosidade e da temperatura média nos meses de janeiro de 2009 a 

dezembro de 2010. Fonte: Estação Meteorológica INPE, estação 13, código 32359  
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Como medida preventiva ao ataque de cupim foi pulverizado nos toletes, já dentro 

do sulco, inseticida com o princípio ativo Imidacloprid 700g/kg.  O controle de plantas 

invasoras foi mecânico realizado através da capina manual. 

Por ocasião do plantio realizado em 06/03/2009, foram realizadas as adubações 

fosfatada e potássica onde foram aplicadas as doses de fósforo: 0, 60, 120 e 180 kg P2O5 ha-1 

(termofosfato Yorim) e 140 kg de K2O ha-1 (cloreto de potássio), aplicados no fundo do sulco. 

A adubação nitrogenada consistiu na aplicação de 30 kg de nitrogênio, na forma de uréia, aos 

30 dias após o plantio. 

O tratamento irrigado teve início no dia 10 de julho de 2009, quando as plantas 

atingiram 120 dias de crescimento vegetativo, aplicando-se uma lâmina de 10mm, com turno 

de rega de sete dias. O término do tratamento irrigado ocorreu no dia 15/10/2009, com o início 

do período chuvoso. 

Para avaliação da produção o corte foi realizado em 10/09/2010 e foram 

considerados quatro metros lineares das duas linhas centrais de cada parcela, os colmos foram 

cortados rentes ao solo, procedendo-se à pesagem. Para determinar o perfilhamento foi 

realizada a contagem do número de perfilhos em duas linhas de quatro metros.  

A partir do material coletado, retirou-se amostras, que foram trituradas em peneira 

de 1 mm e homogeneizadas e utilizadas para as análises bromatológicas. Uma amostra de 0,5 

kg foi levada à estufa de ventilação forçada a 55 ± 5ºC durante 72 horas, para determinação da 

matéria pré-seca, conforme Silva e Queiroz7. A amostra foi armazenada para análises 

posteriores. Após a moagem da amostra, procedeu-se a avaliação dos teores de matéria seca 

(MS) em estufa não ventilada a 105ºC por 24 horas para determinar a matéria seca total (MST), 

pelo método, também foi determinada a proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO) e matéria 

mineral (MM) segundo a metodologia do INCT-CA8. Os teores de fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (LIG) foram determinados pela metodologia 

INCT-CA8. 

A segunda subamostra de dez colmos industrializáveis, colhidos em sequência na 

linha de plantio foi tomada para determinação do teor de sacarose (%pol). Procedeu-se à 

despalha com facão. Após enfeixamento e identificação por meio de etiquetas, as amostras 

foram encaminhadas ao laboratório de análises tecnológicas da empresa CRV Agroindustrial, 

localizada em Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás. Ao chegar no local a amostra total passou 

inicialmente por desintegrador de cana. Na sequência, uma subamostra de 500 g de cana já 

desintegrada foi submetida à prensagem de 250 kg/cm², extraído o caldo e a massa residual 

úmida. A massa residual úmida foi pesada e anotado o peso para cálculos posteriores da %pol. 
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O caldo extraído, depois de passar por clarificação pela solução de subacetato de chumbo foi 

colocado no polarímetro que realizou a leitura da concentração de sacarose eletronicamente no 

sacarímetro digital9. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos em esquema 

fatorial 2x4x2: dois cultivares (IAC 86-2480 e SP 80-0155), quatro doses fósforo (0, 60, 120, e 

180 kg.ha-1 de P205), dois tratamentos hídricos (sequeiro e irrigado), com três repetições 

totalizando 48 parcelas de cana-de-açúcar. Os dados foram submetidos à análise de variância a 

5% de probabilidade de erro e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

ou através de regressão linear para o efeito das doses. Para comparação de médias pareadas foi 

empregado o teste t a 5% de probabilidade de erro. Foi empregado o programa estatístico R10 

para o cálculo de comparação das médias e regressão. O esquema de análise de variância e o 

modelo matemático estatístico para este experimento são demonstrados a seguir: 

Analise de variância: 

Fonte de variação                               Grau de liberdade 

Adubação                                                            3 

Cultivares                                                           1 

Tratamento hídrico                                             1 

Interação (Adub X Trat Hid X cult)                   3 

Erro                                                                   39 

Total                                                                  47 

 

 

O modelo matemático estatístico empregado foi: 

Yijl = µ + Vi + Tj + Zl + E (Vi.Tj.Zl) + eijl, onde: 

Yijl = variáveis dependentes; 

µ = efeito da média geral; 

Vi = efeito da adubação, i = 3; 

Tj = efeito das cultivares j = 1; 

Zl = efeito do tratamento hídrico, l = 1; 

E (Vi.Tj.Zl) = efeito da interação entre adubação, cultivares e tratamento hídrico; 

eijl = erro experimental 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos parâmetros produtivos e bromatológicos são apresentados na 

tabela 1. O Perfilhamento (unidades por metro linear) e a fibra em detergente neutro (%FDN), 

foram influenciadas pelo regime hídricos (irrigado e sequeiro) e sua interação com as cultivares.  

O teor de sacarose (%pol) e a produção de massa verde (PMV), foram influenciadas 

pelas doses de fósforo, regime hídrico (irrigado e sequeiro) e cultivares, ocorrendo interação 

entre eles.  

A produção de massa seca (PMS), relação FDN/%pol e a fibra em detergente ácido 

(%FDA) ocorreu interação entre cultivares de doses de fósforo. 

Os níveis de significância de todas as variáveis podem ser observados na tabela 1, 

onde também se observa as interações que ocorreram para cada variável analisada.  

 

 



32 

 

Tabela 1 – Médias e coeficiente de variação (CV) e probabilidade dos parâmetros produtivos e bromatológicos de cultivares de cana de açúcar sob 

diferentes regimes hídricos e doses de fósforo e suas interações. 

 Variáveis 
 Cultivar  Reg. Hídrico  Doses de fósforo  

CV 
IAC  SP  Seq  Irrig  0  60  120  180  

Perfilhamento (unidade/metro) 9,99  10,21  6,10  14,11  9,69  10,37  10,94  9,42  16,54 

Prod massa verde (PMV) (t/ha) 117,60  135,41  96,30  156,72  111,89  125,55  132,24  137,36  2,68 

Prod massa seca (PMS) (t/ha) 35,62  38,48  28,33  45,77  32,97  36,96  38,04  40,23  9,63 

Fibra detergente Neutro (%FDN) 51,85  52,17  52,48  51,55  51,63  52,04  52,75  51,63  6,88 

Sacarose (%pol) 20,76  21,39  20,98  21,17  20,37  21,21  21,78  20,93  4,86 

Relação FDN/%pol 2,51  2,45  2,44  2,52  2,55  2,47  2,46  2,43  9,25 

Fibra detergente ácido (%FDA) 36,09  34,66  35,44  35,30  36,99  34,71  34,58  35,20  6,28 

Lignina deterg. ácido (%LDA) 4,16  4,17  4,06  4,27  4,33  4,24  4,16  3,94  10,84 

Hemicelulose (%hem) 15,76  17,52  16,24  17,04  14,64  17,33  18,16  16,43  23,27 

Matéria mineral (%MM) 2,12  1,95  2,01  2,06  2,06  1,91  2,09  2,09  25,98 

Proteína bruta (%PB) 3,32  3,32  3,36  3,38  3,39  3,40  3,37  3,32  10,45 

 

Tabela 1 - Médias e coeficiente de variação e probabilidade dos parâmetros produtivos e bromatológicos de cultivares de cana de açúcar sob 

diferentes regimes hídricos e doses de fósforo e suas interações.     (Continuação)  

Variáveis 
 P1 

(cultivar) 

 P2 

(dose) 

 P3 

(regime hídrico) 

 P4 

(cv x dose) 

 P5 

(cv x RH) 

 P6 

(cv x dose x RH) 

Perfilhamento (unidade/metro)  0,6536  0,1335  <0,0001    0,0322   

Prod massa verde (PMV) (t/ha)  <0,0001  <0,0001  <0,0001      <0,0001 

Prod massa seca (PMS) (t/ha)  0,0095  <0,0001  <0,0001  0,0308     

Fibra detergente Neutro (%FDN)  0,7570  0,8534  0,3755    0,0205   

Sacarose (%pol)  0,0420  0,0164  0,5363      0,0224 

Relação FDN/%pol  0,0432  0,0478  0,1223  0,0228     

Fibra detergente ácido (%FDA)  0,0330  0,0458  0,8343       

Lignina deterg. Ácido (%LDA)  0,1981  0,9598  0,1111       

Hemicelulose (%hem)  0,1638  0,1268  0,4827       

Matéria mineral (%MM)  0,8097  0,2867  0,7015       

Proteína bruta (%PB)  0,9495  0,3987  0,8678       

P1: Nível de significância para cultivar; P2: nível de significância para regime hídrico; P3: nível de significância para doses de fósforo; P4: nível de 

significância para interação cultivar x dose; P5: Nível de significância para interação cultivar x regime hídrico; P6: Nível de significância para interação 

cultivar x dose x regime hídrico.
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3.1. Parâmetros produtivos 

 

3.1.1. Perfilhamento 

 

Houve interação entre os cultivares e o tratamento hídrico nas respostas ao 

perfilhamento. O perfilhamento no tratamento irrigado foi superior ao sequeiro nos cultivares 

estudados. Para o cultivar IAC 86-2480, a resposta ao tratamento hídrico de irrigação diferiu 

(P<0,05) e o número de perfilhos variou de 5,45 para 14,54 perfilhos m-1, para os regimes de 

sequeiro e irrigado, respectivamente. Este aumento correspondeu a 167% do número perfilhos, 

indicando que o cv. IAC 86-2480 é mais exigente em umidade no solo nas fases iniciais e 

apresenta resposta com elevação do número de perfilhos quando a umidade é adequada. O 

cultivar SP 80-0155 diferiu (P<0,05) com variação de 6,75 e 13,68 perfilhos m-1 linear para o 

tratamento sequeiro e irrigado, respectivamente. Ambas cultivares apresentaram o mesmo 

comportamento com o tratamento da irrigação (tabela 2).  

 

TABELA 2 - Perfilhamento (unidades m-1) das cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155 em função 

de tratamento hídrico (sequeiro e irrigado). 

Cultivar 
 Tratamento hídrico 

 Sequeiro  Irrigado 

IAC 86-2480  5,45Ab  14,54Aa 

SP 80-0155  6,75Ab  13,68Aa 
Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferencia cultivares dentro do tratamento hídrico. Letras 

maiúsculas diferentes na mesma coluna diferencia o tratamento hídrico dentro dos cultivares, ao nível 

de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

O perfilhamento é um processo biológico influenciado por múltiplos fatores como 

cultivar, nutrição e principalmente do clima (umidade, luminosidade e temperatura) que 

interferem na população final de colmos e na produtividade da cultura. A umidade do solo 

quando deficiente, promove um estresse hídrico na planta que inicialmente fecha os estômatos 

para impedir maior perda da umidade e com isso paralisa a fotossíntese e o seu metabolismo. 

Quando persiste o estresse por tempo prolongado, o metabolismo reduz, o crescimento celular 

paralisa e apresenta reflexos negativos no perfilhamento. O estresse hídrico ainda promove uma 

alta queda da massa radicular, que agrava o quadro de deficiência nutricional da planta.  

O maior perfilhamento dos cultivares em estudo sob manejo de irrigação, podem 

ser creditados a melhor absorção de água e nutrientes do solo, pois quando se irriga os nutrientes 

ficam disponíveis na solução do solo, permitindo que o sistema radicular os absorva, nutrindo 

adequadamente a planta promovendo o perfilhamento. 
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Na fase vegetativa o perfilhamento é intensificado entre 60 e 120 dias após o plantio 

e neste período os efeitos do estresse hídrico são mais sentidos pela planta. Como o plantio do 

experimento ocorreu no final do período chuvoso, a interferência negativa do estresse hídrico 

no perfilhamento foi evidenciada pelos resultados obtidos no regime de sequeiro, que 

apresentaram perfilhamento bem abaixo dos obtidos por Landell et al.11 quando indicou o 

potencial em regime de sequeiro da cv. IAC 86-2480 entre 12 e 13 perfilhos m-1 linear. 

Simioni et al.12, em regime de sequeiro e com 100 kg/ha de P2O5, observaram 5,47; 

5,65; 7,44; 8,03; 8,69 e 11,53 perfilhos/metro para as cvs. IAC 86-2210; IAC 86-2480; IAC 93-

6006; SP 81-3250; IAC 87-3396 e cv. RB 72-454, respectivamente. Este valor para a cv. IAC 

86-2480 é semelhante ao encontrado nesta pesquisa, indicando que o cultivar é sensível a 

deficiência hídrica prolongada após plantio e principalmente se o corte for realizado no início 

de safra e o período sem chuvas for mais extenso que o esperado, fato que tem sido muito 

corriqueiro na região dos cerrados, pois tem-se observado atraso no início do período chuvoso.  

Nas condições da realização deste trabalho o maior número de perfilhos foi obtido 

no regime hídrico de irrigação para os cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155, com 14,54 e 13,68, 

respectivamente. Caione et al.13 obtiveram perfilhamento de 14,73 e 9,44 unidades/metros, para 

os cultivares IAC 86-2480 e SP 79-1011, respectivamente, adubadas com 100 kg P2O5/ha nas 

condições do Norte do Mato Grosso, em regime de sequeiro, resultado este semelhante e 

próximos aos encontrados neste estudo.  

O número de perfilhos observados por Santos et al.14, não diferiram em função da 

dose de fósforo, em área de Tabuleiro Costeiro, na usina Guaxuma, município de Coruripe - 

AL, quando obtiveram, 14,00; 14,60; 14,90 e 16,00 perfilhos, para as doses 0, 50, 100 e 200 kg 

P2O5, respectivamente.  

Silva, Jerônimo e Lúcio15, em sistema de sequeiro, observaram maior perfilhamento 

que no presente estudo quando empregaram 80 kg de P2O5 em dois cultivares (IAC 86-2480 e 

RB 72454). Estes autores mensuraram o número de perfilhos ao longo do ciclo de cultivo em 

cinco idades (0; 90; 180; 270 e 365 dias) e encontraram: 11,16; 29,18; 20,24; 14,20 e 12,00 

perfilhos/metro para a cv. IAC 86-2480 e 10,04; 18,77; 16,57; 13,11 e 10,99 perfilhos/metro 

para a cv. RB 72454, respectivamente.  

A cv. IAC 86-2480, é mais exigente em umidade no solo, pois no regime de 

sequeiro, apresentou perfilhamento inferior em 31% (5,15 contra 6,75) quando se comparada 

com o cultivar SP 80-0155. Quando foram submetidas ao regime hídrico de irrigação, os 

cultivares apresentam resultados significativos (p<0,05) no número de perfilhos finais de 14,54 

e 13,68, com aumentos de 182,33 e 102,66% para os cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155, 



35 

 

respectivamente. Diante dos resultados do perfilhamento, conclui-se que as cultivares 

analisadas respondem positivamente ao manejo de irrigação.  

A irrigação de ambas as cultivares de cana de açúcar avaliadas neste estudo 

favorece o perfilhamento, característica esta importante, pois está correlacionada com maior 

produção de massa seca e verde e consequente melhoria da produtividade.  

  

3.1.2. Produção de massa verde (PMV) 

 

Em relação a PMV foi observado interação tripla entre cultivar, doses de fósforo e 

regime hídrico (tabela 3).  

 

TABELA 3 – Produção de massa verde (PMV t ha-1) de cultivares de cana-de-açúcar sob   

diferentes regimes hídricos e doses de fósforo 

Regime hídrico Dose 
 Cultivar 

 IAC 86-2480  SP 80-0155 

Sequeiro 

0  β  78,11b  β  097,92a 

60  β  83,05b  β  105,96a 

120           β  91,88b  β  106,23a 

180           β  85,00b (1)          β   122,25a (2) 

Irrigado 

0  α  126,03b  α  145,73a 

60  α  145,73b  α  163,44a 

120  α  162,78ª  α  168,06a 

180          α  168,21b (3)         α   173,97a (4) 
*Letras minúsculas diferenciam cultivares em mesmo regime hídrico e doses de fósforo. Letras gregas 

diferenciam os regimes hídricos em uma mesma dose de fósforo entre os cultivares, ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. Equações de regressão: (1) - IAC sequeiro: Y=  - 0,0008x2 + 0,1969x 

+ 77,13. R2 = 0,8033; (2) – SP sequeiro: Y = 0,1221x + 97,1010. R2 = 0,8603; (3) IAC irrigado: Y =  

0,2393x + 129,15. R2: 0,9494; (4) – SP irrigada: Y = 0,1489x + 149,4. R2 = 0,8984 

 

No regime de sequeiro a cv IAC 86-2480 diferiu da cv. SP 80-0155 dentro de todas 

as doses aplicadas, com superioridade na PMV para a cv. SP 80-0155, com comportamento 

semelhante sob o regime de irrigação  com excessão da dose 120 kg P2O5 ha-1, onde não foi 

observada diferença significativa. A PMV teve comportamento linear para as cv. IAC 86-2480 

e SP 80-0155 sob regime hídrico de irrigação e linear para a cv. SP 80-0155 e quadrático para 

a cv. IAC 86-2480 em regime hídrico de sequeiro. As doses de fósforo não foram 

suficientemente elevadas para apontar o ponto de redução na PMV, sendo que as cvs. IAC e SP 

sob irrigação responderam as doses mais elevadas na PMV. 

 A cv. IAC 86-2480, aumentou quadraticamente a PMV de  78,11 a 91,88 t MV ha-

1, quando foram aplicadas as doses 0 e 120 kg P2O5 ha-1, respectivamente, com incremento de 



36 

 

20,72%. A maior PMV foi observada na dose 120 kg P2O5 ha-1 e a partir dessa dose, os 

acréscimos de fósforo não apresentaram rendimentos crescentes na PMV.  

No entanto a PMV da cv. SP 80-0155 em sequeiro, teve comportamento linear com 

97,92 a 122,25 t MV ha-1 para as doses 0 e 180 kg P2O5 ha-1 respectivamente.  A maior produção 

foi observada na dose 180 kg P2O5 ha-1, com incremento de 24,85%, o que demonstra ser uma 

cultivar com boa resposta na PMV em altas doses de fósforo, ao contrário da cv. IAC 86-2480. 

A maior produção em sequeiro obtida foi de 91,88 t e 122,25 t MV, para os 

cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155, respectivamente, proporcionando diferença de 33,05% 

no aumento PMV, apenas com a escolha do cultivar mais adaptado, indicando a importância do 

teste de cultivares para as diferentes regiões de produção pecuária do Brasil central. 

Sob regime hídrico de irrigação houve diferença significativa (P<0,05) na PMV 

entre as cultivares nas diferentes doses de fósforo (0,60,120 e 180 kg P2O5 ha-1), onde foram 

observadas PMV variando de 126,03 e 168,21 t ha-1 e 145,73 e 173,97 t ha-1 para as cultivares 

IAC 86-2480 e SP 80-0155, respectivamente. Houve aumento na PMV nestas condições de 

25,92 e 19,59% para as cv. IAC 86-2480 e SP 80-0155, respectivamente. Neste regime hídrico 

a maior PMV ocorreu tanto para a cultivar IAC 86-2480 e SP 80-0155 até a dose de 180 kg 

P2O5 ha-1. Isso demonstra que a cv. IAC 86-2480 pode ter a PMV maximizada quando 

submetida ao regime hídrico de irrigação o que não se observou no regime hídrico de sequeiro 

com doses de fósforo acima de 120 kg ha-1. 

Quando comparada a PMV das doses de fósforo entre os regimes hídricos, a 

irrigação aumentou significativamente (P<0,05) a mesma em relação ao sequeiro (Tabela 3). O 

fornecimento de água para a cana de açúcar em períodos mais críticos do ano, com menor 

pluviosidade, permitiu melhor expressão produtiva das cultivares estudadas com diferentes 

doses de fósforo. 

O cultivar SP 80-0155 diferiu em todos os tratamentos das doses de fósforo quando 

elevou do regime de sequeiro de 97,92; 105,96; 106,23 e 122,25 t MV ha-1 para 145,73; 163,44; 

168,06 e 173,97 t MV ha-1 no regime irrigado, com aumento percentual de 48,60; 54,24; 58,20 

e 42,32% para as doses 0, 60; 120 e 180 kg P2O5 ha-1, para sequeiro e irrigado, respectivamente. 

Estes resultados indicam que a cv. IAC 86-2480 é mais sensível ao déficit hídrico que a cv. SP 

80-0155, pois as respostas na PMV sob irrigação foram superiores em todas as doses de fósforo. 

O cultivar SP 80-0155 em regime de sequeiro foi superior na PMV em todas as 

doses de fósforo quando comparada a produção da cv. IAC 86-2480. No regime irrigado, os 

cultivares apresentaram elevação crescente em resposta ao aumento das doses de fósforo, pois 

a solubilização formada no solo reflete positivamente na PMV, graças a maior absorção de 
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fósforo disponibilizado para a planta. O estresse hídrico limita a produção de cana-de-açúcar 

no Brasil, pois a maioria dos cultivos são realizados sob o regime de sequeiro.  

Sabe-se que o sistema radicular da cana-de-açúcar é muito ativo quando a estrutura 

física do solo e presença de umidade são favoráveis. Nos solos argilosos, o sistema radicular 

pode encontrar dificuldades no crescimento se comparado aos solos médios e arenosos, pois 

além do fenômeno de fixação ser mais acentuado, observa-se uma tendência de compactação 

do solo nas camadas sub-superficiais, que é um impeditivo ao pleno desenvolvimento 

radicular16.  

Nas condições do experimento o teor de argila do solo foi de 42%, classificando-o 

como argiloso. A maior PMV cv. SP 80-0155 seria consequência da melhor adaptação a este 

tipo de solo que proporcionaria maior desenvolvimento do sistema radicular, que mesmo sob 

manejo sequeiro, conseguiu lançar raízes mais profundas e absorver nas camadas inferiores do 

solo maior quantidade de umidade e nutrientes (fósforo), por um período mais longo se 

comparado com a cv. IAC 86-2480. Quando irrigadas as diferenças entre os cultivares foram 

menores na PMV, indicando que o manejo de irrigação, aumenta expressivamente a 

produtividade, principalmente dos cultivares que são mais sensíveis ao déficit hídrico como a 

cv. IAC 86-2480. 

No relatório do IBGE17 do ano de 2010 sobre a produção agrícola municipal relata 

que a produtividade de cana-de-açúcar no Brasil, obteve média de 79,05 t ha-1 e no Estado de 

Goiás a média foi de 82,95 t ha-1. Nesse experimento com o cultivar IAC 86-2480 obteve-se 

média de 84,51 e 150,69 t ha-1, para sequeiro e irrigado, respectivamente. Para a cv. SP 80-0155 

a produção variou de 108,09 a 162,80 t ha-1 para os tratamentos sequeiro e irrigado, 

respectivamente. Estas médias são superiores as médias do Brasil e do Estado de Goiás. No IF 

Goiano – Campus Ceres, a área do experimento é de baixada e apresenta grande amplitude na 

variação da temperatura sendo que no ano de implantação do experimento nos meses de junho 

à agosto, período de aplicação da irrigação, temperaturas médias mínimas foram inferiores a 

15ºC (figura 1), impedindo que a produtividade fosse mais elevada. Este ponto é esclarecido 

por Meneguetti18 quando relata que temperaturas abaixo de 20º.C o crescimento é muito lento 

da cultura e que a temperatura ideal para crescimento está entre 30 e 34ºC, acima de 35ºC o 

crescimento é lento e acima de 38ºC o crescimento é nulo. Barbosa et al.3 também afirmaram 

que os fatores climáticos interferem de maneira significativa na produtividade. 

Estes resultados corroboram com os estudos de Moura19, quando analisando a 

produtividade da cv. RB 92-579, em regime de sequeiro, empregaram doses de 0, 80, 120, 160 

e 200 kg P2O5 ha-1, obtiveram a maior produção com 136 kg P2O5 ha-1 e obtiveram 115 t PVM 
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ha-1. Já Giacomine et al.20, encontraram PMV de 162,6 t/ha, com adubação de 100 kg P2O5/ha, 

na cv. RB 85-5536, em regime de sequeiro com produção superior ao deste estudo. Os autores 

sugeriram que a variação deste último estudo está relacionada com a exigência dos cultivares, 

pois, empregou a cv. RB 85-5536 que é pouco exigente em fósforo quando comparada com os 

demais cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155. 

Caione et al.13, no norte do estado de Mato Grosso, na cidade de Alta Floresta, ao 

empregarem doses de 0 e 100 kg P2O5 ha-1, sob sequeiro, obtiveram com o cv. IAC 86-2480, 

106,2 e 160,3 t/ PMV ha-1, respectivamente. A produtividade obtida foi superior a encontrada 

neste trabalho.  

Sandin et al.35, avaliaram o cultivar RB 83-5486 com dose de 120 kg P2O5 ha-1 

obtiveram produtividade de 70 t PMV ha-1, produção inferior a obtida neste trabalho. Com doses 

de 100 kg P2O5/ha em regime de sequeiro, Pasuch et al.21, obtiveram resultados inferiores aos 

deste trabalho, quando colheram 106,0 e 65,0 t colmo/ha, para os cultivares IAC-86-2480 e SP 

79-1011, respectivamente. Estas produções são inferiores aos encontrados neste trabalho para 

a cv. IAC 86-2480, se considerarmos que o colmo representa, aproximadamente, 80% do peso 

da cana-de-açúcar planta inteira.  

Ao observar a PMV da cv. IAC 86-2480, com a dose de 100 kg/ha P2O5, em regime 

de sequeiro, Simioni et al.12, o classificaram no grupo de cultivares, de menor resposta produtiva 

(exigência de fósforo: < 100 kg/ha P2O5). A produtividade dos seis cultivares de cana-de-açúcar 

variaram de 48,69; 51,50; 77,50; 115,94; 136,81 e 143,79 t MV/ha para as cvs. IAC 86-2210; 

IAC 86-2480; IAC 93-6006; SP 81-3250; IAC 87-3396 e cv. RB 72-454, respectivamente. Estes 

resultados para a cv. IAC 86-2480 são inferiores ao deste trabalho. 

Simões Neto et al.22, trabalhando com o cultivar RB 85-5536, empregaram sete 

doses (0; 30, 60, 126, 189, 262 e 328 kg P2O5/ha) obtendo produtividade de: 69, 103, 108, 116, 

118, 123 e 119 t colmo/ha, para as doses citadas respectivamente. Estes resultados são inferiores 

aos obtidos neste trabalho. 

 

3.1.3. Produção de massa seca (PMS) 

 

Na produção de massa seca (PMS) ocorreu interação (P<0,05) entre cultivar e doses 

de fósforo, (tabela 4).  
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TABELA 4 – Produção de massa seca (PMS) em toneladas por hectare dos cultivares de cana-

de-açúcar IAC 86-2480 e SP 80-0155, dentro das doses de fósforo. 

Cultivar 
 Doses 

 0  60  120     180 

IAC 86-2480  31,87A  34,31B  39,16A  37,16B 

SP 80-0155  34,08A  39,69A  36,43A    43,31A 
Letras maiúsculas nas colunas diferenciam as cultivares dentro das doses de fósforo. Equação de 

regressão: IAC 86-2480: Y= - 0,0003x2 + 0,09 x + 31,407, R2 =0,8603; SP 80-0155: Y= 9E-

05x2+0,0248x + 35,01, R2 0,6260. 

 

A cultivar IAC 86-2480 apresentou comportamento quadrático de produção em 

função das doses de fósforo. A cv. IAC 86-2480 diferiu entre as doses de fósforo, com aumentos 

quadráticos das doses de fósforo até 120 kg P2O5 ha-1, onde obteve-se a maior produção (39,16 

t MS ha-1). A PMS promovida pelas doses de fósforo (0 à 120 P2O5 ha-1) variaram de 31,87 à 

39,16 t MS ha-1, linearmente representando aumento de 22,91% na PMS. As variações 

produtivas observadas na cv. IAC 86-2480 podem ser creditadas a características genéticas do 

cultivar em relação a exigência de fósforo no solo, pois nas condições ambientais do 

experimento, a PMS aumentou  até a dose de 120 kg P2O5 ha-1.  

O cultivar SP 80-0155 a PMS foi superior (P<0,05) ao cultivar IAC 86-2480 e 

foram observadas variações de 34,08 a 43,31 t MS ha-1 para as doses de 0 a 180 kg P2O5 ha-1, 

promovendo um acréscimo produtivo de 27,07%. A cv. SP 80-0155 é mais exigente que a cv. 

IAC 86-2480, pois apresentou aumentos na PMS até a dose 180 kg P2O5 ha-1. A cultivar SP 80-

0155 apresentou comportamento quadratico da PMS em função das doses de fósforo. 

O cultivar SP80-0155 teve PMS superior (P<0,05) ao cultivar IAC 86-2480 nas 

doses de fósforo de 0 a 60 kg P2O5 ha-1 e com 180 kg P2O5 ha-1, não diferindo na dose de fósforo 

de 120 kg P2O5 ha-1, demonstrando que nesta dose a cv. IAC 86-2480 teve seu potencial máximo 

de PMS. Já o cultivar SP80-0155 conseguiu seu ponto máximo de PMS até a dose de 180 kg 

P2O5 ha-1, o que denota sua capacidade de responder bem a adubação fosfatada e seu potencial 

de adaptação à sistemas de produção animal mais intensivos, cuja a demanda por forrageiras 

pode ser alto. 

Os cultivares apresentaram respostas diferenciadas a doses de fósforo analisadas e 

estas variações estão relacionadas a características genéticas de cada uma delas. O cultivar 

SP80-0155, nas condições experimentais deste estudo, teve maior capacidade de absorção do 

fósforo disponibilizado no solo através da adubação fosfatada empregada. 
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CAIONE et al.13, testaram quatro doses na adubação corretiva, empregando o 

fosfato natural reativo Arad em cana forrageira e obtiveram 19,12; 21,50; 21,14 e 19,62 t PMS 

ha-1, para as doses 0, 90, 180 e 270 P2O5 ha-1 respectivamente. Esta produção é inferior ao 

encontrado neste trabalho. PASUCH et al.21 testando fontes de fósforo, em regime de sequeiro 

com a dose 100 kg P2O5 ha-1, e obtiveram 32,2 e 19,6 t PMS ha-1, para os cultivares IAC 86-

2480 e SP 79-1011, respectivamente. As condições climáticas do experimento eram mais 

favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, principalmente as relacionadas a temperaturas médias, 

que na região foram entre 20 e 30ºC e com médias de 26ºC. Estes valores são inferiores aos 

encontrados neste trabalho.  

Castro et al.23, avaliaram a PMS quando empregaram 100 kg de P2O5 ha-1 em três 

cultivares (RB 825336 precoce, RB 35054 precoce SP 80-1816 de ciclo médio) em três épocas 

de corte (maio, julho e setembro) e encontraram médias de 45,47; 40,20 e 45,20 t MS ha-1 

respectivamente. Estes resultados foram superiores aos encontrados na presente pesquisa. 

Leite et al.24 ao avaliar a produção de massa seca de cinco cultivares (RB 835486; 

RB 855536; RB 855113; SP 79-1011 e IAC 86-2480), observaram que o cultivar forrageiro 

IAC 86-2480, apresentou maior queda na concentração de sacarose, devido ao maior teor de 

umidade na fase final da maturação. Esse fato pode ser comprovado no cv. IAC 86-2480 (tabela 

1 e 6) comparado ao cv. SP 80-0155, o que justifica a menor PMS.  

 

3.3. Parâmetros nutritivos 

 

3.3.1. Fibra em Detergente Neutro (FDN) 

 

Em relação aos parâmetros nutritivos houve interação significativa (P<0,05) entre 

cultivar e regime hídrico sobre os teores de FDN. No cultivar IAC 86-2480 os teores de FDN 

diferiram (P<0,05) entre os regimes hídricos de sequeiro e irrigado, ao contrário do cv. SP 80-

0155 que se mantiveram semelhantes (Tabela 5).  

 

TABELA 5 – Porcentagem de FDN das cv. IAC 86-2480 e SP 80-0155 em função de tratamento 

hídrico (sequeiro e irrigado). 

Cultivar 
 Tratamento hídrico 

 Sequeiro  Irrigado 

IAC 86-2480  53,80Aa  50,13Ab 

SP 80-0155  51,38Aa  52,97Aa 
Letras minúsculas diferentes nas linhas diferenciam os cultivares dentro do tratamento hídrico. Letras 

maiúsculas diferentes dentro das colunas diferenciam o tratamento hídrico dentro dos cultivares, ao nível 

de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Segundo Muhlbach28, teores próximos a 50 % de FDN, podem ser tomados como 

referência de qualidade para uma forrageira tropical, e próximos a estes níveis a fibra não 

interfere no consumo e desempenho animal. Este autor relata que é comum encontrar teores 

FDN acima de 65% na matéria seca de forrageiras sob pastejo.  

A resposta do cv. IAC 86-2480 pode ser atribuída a maior disponibilidade de 

nutrientes e umidade no solo, que permitiram uma nutrição adequada da planta e promoveram 

elevação nos teores de sacarose de 19,48 para 20,35% pol e consequente queda dos teores da 

FDN de 53,80 para 50,13% da MS. Para a cv. SP 80-0155 os tratamentos hídricos não 

influenciaram os teores de FDN. Quando for aplicar irrigação em cultivos comerciais existe a 

necessidade de conhecer o comportamento do cultivar na região.  

Os cultivares além do manejo hídrico que a planta for submetida, podem variar a 

concentração de FDN conforme com a localidade de cultivo, pois tem-se outras condições de 

solo e clima que interferem na variação das frações da fibra. Daí a necessidade de pesquisas 

para indicar o melhor cultivar para o manejo que vai ser empregado25. 

Embora os teores de FDN da cana-de-açúcar sejam relativamente baixos, o grande 

impedimento ao melhor aproveitamento está relacionado a baixa digestibilidade da sua fibra 

quando comparada com outras plantas forrageiras. Bernardes1, relata que a digestibilidade da 

FDN da cana-de-açúcar está ao redor de 20%, ao passo que a digestibilidade da silagem de 

milho está em torno de 40%, portanto o dobro da digestibilidade da matéria seca da cana-de-

açúcar. 

A %FDN das cultivares de cana-de-açúcar deste experimento, podem ser 

consideradas relativamente baixas e estão próximos de 50%, pois segundo Muhbach28 cita que 

é comum animais sob pastejo ingerir volumoso com o teor médio de 70% FDN. A maior %FDN 

foi observada para o cv. IAC 86-2480, em regime hídrico de sequeiro com 53,80 % FDN, o que 

não impediria consumo e desempenho dos animais. 

Carvalho et al.29 encontraram teores médios de FDN inferiores ao desse 

experimento quando obtiveram médias de 48,66% FDN para o cultivar IAC 86-2480, em 

regime hídrico de sequeiro. Giacomine et al.20, com dose de 100 kg de P2O5 ha-1, para o cultivar 

RB 855536 em cultivo de sequeiro, encontraram variações de: 45,3; 37,1; 54,6 e 52,9% de FDN 

em quatro anos consecutivos de cultivo, respectivamente. Estes autores também observaram 

variação (P>0,05) no teor de %FDN de 45,3 e 37,1 na colheita da cana-planta e da primeira 

soca, respectivamente. 

Com dose de 100 kg P2O5/ha e regime de sequeiro, Pasuch et al.21, não observaram 

diferenças significativas (P<0,05) para FDN, quando obtiveram 55,48 e 55,28%, para os 
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cultivares IAC-86-2480 e SP 79-1011, respectivamente. Os teores encontrados por este autor 

são mais elevados que os determinados nesta pesquisa, indicando queda da qualidade do 

alimento. 

Macedo et al.30, observaram diferença (P>0,05) nos teores de FDN entre os 

tratamentos irrigado e sequeiro para os cvs. RB 86-7515 (47,16 a 54,92% FDN) e na cv. 83-

5486 (45,43 e 51,03% FDN), respectivamente, a irrigação elevou a concentração de FDN que 

pode depreciar o consumo dos cultivares. Neste trabalho, a cv. IAC 86-2480 apresentou 

comportamento diverso ao observado por Macedo et al.30, quando sob irrigação os teores 

diferiram com queda de 53,80 para 50,53% FDN, melhorando do valor nutritivo do alimento, 

visto que menores teores de FDN incrementam o consumo animal. 

Pires et al.31 avaliaram dois cultivares, RB83-5486 (menor relação FDN/oBrix) e 

cv. SP 80-1842 (maior relação FDN/oBrix), sob sequeiro e irrigado. Na cv. RB 83-5486 os 

teores variaram entre 48,93 e 45,25 e na cv. SP 80-1842 os teores variaram de 56,73 e 50,15, 

para os tratamentos sequeiro e irrigado, respectivamente.  

 

3.3.2. Concentração de sacarose (%pol.) na cana-de-açúcar 

 

Para os teores de sacarose ocorreu interação tripla entre regime hídrico, cultivares 

e doses, como pode ser observado na tabela 6. 

 

TABELA 6 – Concentração de sacarose (%pol), em cultivares de cana-de-açúcar submetidas a 

diferentes regimes hídricos e doses de fósforo 

*Letras minúsculas diferenciam cultivares no mesmo regime hídrico e dose de fósforo. Letras gregas 

diferenciam os regimes hídricos em uma mesma dose de fósforo entre os cultivares, ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. Equações de regressão: (1) – IAC sequeiro: Y = -0,0002x2 + 0,043x 

+ 19,781 R2 0,6085. (2) – SP 80-0155 sequeiro: Y = 5E-0,05x2 +0,016x + 0,20769, R2 = 0,5928; (3) – 

IAC irrigado: Y= -0,0002x2 + 0,0361x + 20,438. R2 0,6076. (4) – SP irrigado: Y = -7E – 05x2 + 0,219x 

+ 20,056, R2 = 0,4762. 

 

Regime hídrico 
 

Dose 
            Cultivar 

  IAC 86-2480  SP 80-0155 

Sequeiro  

 0  α  19,48a  α  20,94a 

 60  α  22,43a  α  21,02a 

 120  β  20,70b  α  22,42a 

 180    α   20,31a (1)  α  21,72a (2) 

Irrigado 

 0  α  20,35a  α  20,69a 

 60  β  20,22a  α  21,15a 

 120  α  22,49a  α   22,74a 

 180  α  21,28a (3)  α  20,41a (4) 
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Entre as cultivares nos diferentes regimes hídricos e doses de fósforo não houveram 

diferenças significativas (P>0,05) para a %pol. No entanto, somente no regime de sequeiro, sob 

a dose 120 kg P2O5 ha-1 houve diferença (P<0,05) entre as cultivares estudadas com teores de 

20,70 e 22,42 %pol para o cv. IAC86-2480 e 80-0155, respectivamente.  Para as doses de 

fósforo do regime irrigado não foram observadas alterações significativas.  

A %pol, tanto no regime hídrico de sequeiro como irrigado teve comportamento 

quadrático nas cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155 com tendência de aumento da %pol até a 

dose de 120 kg ha-1 de P2O5 (Tabela 6). 

A sacarose é formada no citosol na presença da triose fosfato e estas vias 

metabólicas envolvem enzimas, que tem diferentes propriedades e são únicas para um 

determinado processo celular. Nos processos bioquímicos a limitação dos teores de fósforo 

impedem a formação de enzimas catalizadoras de sacarose como a fosfosintetitase (SPS) e a 

frutose 1,6 bifosfatase (FBPase). Segundo Jadoski16, baixos teores ou ausência dessas enzimas 

no citosol proporcionam queda na síntese de sacarose, como foi observado nas doses mais 

baixas de fósforo no regime hídrico sequeiro.   

Os cultivares de cana-de-açúcar em estudo apresentaram comportamento 

diferenciado no conteúdo de sacarose na presença de fósforo e umidade. Isto é comprovado 

através deste estudo, pois à medida que houve aumento a adubação fosfatada houve aumento 

da %pol da cana de açúcar em ambos os regimes hídricos empregados (sequeiro ou irrigado). 

O cultivar IAC 86-2480 apresentou sob sequeiro apresentou menores teores de 

%pol em função das variações da adubação fosfatada e umidade nas doses de 60 e 120 kg de 

P2O5 ha-1 (22,43 vs. 20,22 e 20,70 vs. 22,49, respectivamente). O cultivar SP 80-0155 

apresentou teores de sacarose mais consistentes quando da variação do regime hídrico, podendo 

ser considerado mais tolerante ao déficit hídrico. No regime irrigado obteve a maior 

concentração (22,74 %pol) na dose 120 kg P2O5 ha-1, e a menor concentração (20,41%pol) na 

dose 180 kg P2O5 ha-1. 

As concentrações de % pol mais elevadas neste trabalho podem ser atribuídas ao 

potencial dos cultivares em estudo.  Vale ressaltar que as condições climáticas favoráveis 

(temperaturas médias, luminosidade) que elevam os teores de sacarose.  

Silva et al.32, verificaram que a concentração de sacarose (%pol) depende da dose 

de P2O5 e da resposta do cultivar, pois encontraram médias de 11,50 e 13,61%pol, para os 

cultivares RB 867515 e RB 92579, respectivamente. Estas médias são inferiores aos obtidos 

nesse trabalho. Carvalho et al.29, analisaram o efeito da época de corte sobre a composição 

bromatológica em nove genótipos colhidos em maio e setembro (ciclo de 11 e 15 meses), 
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verificaram que com o aumento da maturidade, os teores de %pol são mais elevados e obtiveram 

15,6% pol para a cv. IAC 86-2480, quando já madura. Este valor está abaixo das médias 

observadas neste trabalho.  

No levantamento realizado na safra 2012/2013 e 2013/2014, Silva32, observou 

comportamento variável na concentração de sacarose em função dos meses de colheita e do 

regime hídrico.  As condições climáticas adversas influenciam na concentração da %pol. Este 

autor encontrou variações em oBrix de 19,02 e 18,76 para as safras 2012/2013 e 2013/2014, 

respectivamente. As médias encontradas pelos autores estão abaixo das encontradas neste 

trabalho. Também verifica-se que nos dois anos acompanhados os teores de sacarose vão se 

elevando até atingir um ponto máximo e depois inicia uma fase de depreciação na concentração 

de sacarose quando o cultivar vai passando da melhor fase para colheita28.   

 

3.3.3. Relação fibra em detergente neutro e teor de sacarose, (FDN/%pol). 

 

Na relação FDN/%pol foi observada interação entre cultivar e a dose de fósforo. Na 

dose de 60 kg P2O5 ha-1 a relação FDN/%pol teve variações de 2,64 e 2,30 diferiu para as cv. 

IAC 86-2480 e SP 80-0155, respectivamente. Esta queda corresponde a uma redução de 

14,78%, indicando que na dose de 60 kg a cv. SP 80-0155 apresenta valor nutritivo superior a 

IAC 86-2480, (tabela 7). 

 

TABELA 7 -  Relação fibra detergente neutro/concentração de sacarose (FDN/%pol) em 

cultivares de cana-de-açúcar sob diferentes dentro das doses de fósforo.  

Cultivar 
 Doses 

 0  60  120  180 

IAC 86-2480  2,62A  2,64A  2,48A  2,30A 

SP 80-0155  2,47A  2,30B  2,44A  2,59A 
Letras maiúsculas diferentes na coluna indicam efeito significativo nos cultivares dentro das doses de 

fósforo. Equação de regressão: cv. IAC = -1E-0,5x2 + 0,0006x + 2,628; R2 = 0,9827; cv. SP = 2E-05x2 

- 0,0032x + 2,455; R2 = 0,8944. 

 

Para a cv. IAC 86-2480 foram observadas variações de 2,64 e 2,30 para as doses de 

60 e 180 kg P2O5 ha-1, respectivamente. A melhor relação (2,30) FDN/%pol foram observadas 

na dose 180 e na dose 60 P2O5 ha-1 para os cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155, 

respectivamente. Os cultivares pela relação apresentada no presente estudo não oferecem 

limitação ao consumo, pois as relações estão abaixo de 2,7017. As cultivares apresentaram 

comportamento quadrático em função das doses de fósforo aplicadas. 
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Na dose 60 kg P2O5 ha-1, as cvs. SP 80-0155 e IAC 86-2480 diferiram. Nesta dose 

a cv. IAC 86-2480 apresentou o menor valor (2,30) na relação FDN/%pol e o maior teor de 

sacarose em sequeiro (22,43). Para as doses 0, 120 e 180 kg P2O5 ha-1 não diferiu. Este menor 

valor deve estar relacionado a fatores biológicos, pois na dose 60 kg P2O5 ha-1 foi onde ocorreu 

a maior concentração de sacarose como pode ser visto na tabela 03 e o aumento da sacarose 

promove queda nos teores da FDN. Menores na relação FDN/%pol representam uma maior 

proporção de sacarose na massa seca em relação a parede celular (FDN). Com as variações 

observadas nos cultivares em estudo, o procedimento técnico eficaz para suplementar animais 

é sempre realizar análises químicas-bromatológicas, para proceder um balanceamento correto 

da alimentação dos animais, pois ocorrem variações na concentração da FDN e da sacarose com 

a mudança do local de cultivo. As cultivares apresentaram tendência quadrática nas médias da 

relação FDN/%pol.  

Carvalho et al.29, ao analisarem nove genótipos de cana-de-açúcar manejadas em 

regime de sequeiro observaram que a FDN/%pol variou de: 2,2 a 5,3 para os cultivares. Os 

autores dividiram os cultivares analisados em três grupos de acordo com a relação FDN/%pol: 

abaixo de 2,7 (três cultivares), entre 2,7 a 3,0 (dois cultivares) e acima de 3,0 (três cultivares), 

para melhor orientar a escolha. Estes resultados indicam grande amplitude na relação 

FDN/%pol e a escolha do cultivar é primordial para o bom desempenho animal. 

Giacomine et al.20, testando o cultivar RB 855536, com 100 kg P2O5/ha em regime 

de sequeiro, encontraram resultados superiores aos observados no presente trabalho, com 

variações significativas (p<0,05) na relação FDN/%pol, com médias de: 3,1; 2,6; 3,8 e 3,7% 

para os quatro anos de acompanhamento, respectivamente. Neste experimento somente no 

segundo ano a relação FDN/%pol foi satisfatória para o consumo animal e desempenho, os 

outros anos apresentaram resultados acima de 2,7. 

A relação entre a FDN/%pol, permite prever o consumo animal. Carvalho et al.17, 

já sugeria que a relação entre os teores de fibra e sacarose (FDN/%pol), seria um importante 

indicativo na escolha de variedades de cana-de-açúcar para a alimentação de bovinos.  

Pimentel et al.33, ao analisarem a relação FDN/pol em seis variedades de cana-de-

açúcar encontraram variação entre 3,77 a 2,99. A cv. IAC 86-2480, foi a que apresentou a menor 

relação (2,99), indicando excelente relação e potencial nutritivo desse cultivar quando cultivada 

para suplementação. 

Observa-se que a relação FDN/%pol encontrados na cv. IAC 86-2480 estão entre 

2,30 e 2,60, e para a cv. SP 80-0155 estão entre 2,30 e 2,59 que permite indicar os cultivares 
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para a região, pois estão abaixo de 2,70, que é a relação por Rodrigues et al.34 indicaram, pois 

nestes níveis não se observa interferência no consumo e desempenho dos animais.  

 

3.3.4.  Fibra em detergente ácido (FDA) 

  

Os teores de FDA diferiram e foram influenciadas pelo cultivar e dose, (tabela 8). 

     

TABELA 8 – Teores de fibra em detergente ácido (%FDA) dos cultivares SP 80-0155 e IAC 

80-2480 

Cultivar 
 Doses  

FDA % 
 0  60  120  180  

IAC 86-2480  38,33A  36,08A  34,88A  35,32A  36,09A   

SP 80-0155  35,65A  33,35A  34,29A  35,07A  34,66B 
Letras maiúsculas diferentes nas colunas diferenciam as cultivares dentro das doses de fósforo. Equação 

de regressão: cv. IAC 86-2480: Y = 0,0002x2 - 0,0507x + 38,36, R2 = 0,9975. Cv. SP 80-0155:             

Y = 0,0002x2 – 0,0389x +35,48, R2 = 0,8061 

 

As variações dos teores de FDA estão relacionadas com o cultivar e estágio de 

maturidade fisiológica da cana-de-açúcar. Na fase de maturidade o valor nutritivo é mais 

elevado, graças a maior concentração de sacarose no colmo, aumentando a digestibilidade da 

fibra, o que não é observado no estágio imaturo. O teor de FDA da cana de açúcar pode ser 

adotado como critério na escolha de cultivares ou variedades destinadas à alimentação animal 

já que sua concentração na cana de açúcar é inversamente proporcional à digestibilidade nos 

ruminantes. Teores mais reduzidos de FDA deveriam ser as indicadas para a suplementação 

dos animais, pois promovem maior consumo de massa seca, permitindo aumentar o 

desempenho animal.  

O aumento das doses de fósforo de 0 até 120 kg P2O5 ha-1 promoveu queda da FDA 

de 36,99 para 34,59; que representa queda de 6,49% nos teores, mas a concentração de FDA 

voltou a aumentar quando a dose de fósforo quando foram 180 kg P2O5 ha-1.  O aumento dos 

teores de FDA na dose 180 kg P2O5 ha-1 foi devido a fatores biológicos, pois doses acima de 

120 kg P2O5 ha-1 de fósforo neste trabalho promoveram maior deposição de FDA na parede 

celular da planta.  A dose que promoveu os menores teores de FDA para as condições do 

experimento foi a dose de 120 kg P2O5 ha-1. A dose testemunha (0 kg P2O5 ha-1) foi a que 

apresentou a maior concentração de FDA, indicando que o aumento da disponibilidade de 

fósforo no solo, proporciona queda nos teores de FDA da cana-de-açúcar. Assim cultivos que 

empregam adubação equilibrada e correta de fósforo, além de aumentarem a produção, neste 

trabalho melhoraram a qualidade do volumoso. 
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Pate et al.35, estudando o valor nutricional de 66 variedades comerciais de cana-de-

açúcar, reportaram ampla variação no teor de FDA (28,3% a 41,5%). Para se utilizar a cana-de-

açúcar com finalidade forrageira, deve ser dada ênfase aos cultivares que apresentem baixo 

conteúdo desta fração na fibra, pois a FDA é a porção menos digerível da parede celular pelos 

microrganismos do rúmen, sendo constituída em sua quase totalidade de lignina e celulose que 

está impregnada com a lignina36. Os teores de FDA estão relacionados a digestibilidade e 

quanto menor for o valor encontrado no alimento maior a digestibilidade, consumo e 

desempenho animal. Neste experimento os teores mais elevados foram determinados na IAC 

86-2480, indicando que a sua digestibilidade potencial é inferior a cv. SP 80-0155. 

Pasuch et al.21, ao aplicarem a dose de 100 kg/ha de P2O5, em cana-de-açúcar não 

encontraram diferenças entre os teores de FDA para os cultivares IAC 86-2480 e SP 79-1011 

(33,48 vs. 33,35%), respectivamente. 

Voltolini et al.25, trabalhando com sete cultivares encontraram variações de 29,8; 

30,8; 25,4; 32,09; 26,8; 25,0 e 27,4% de FDA, para os cultivares; RB 93-1003; RB 94-3206; 

RB 72-454; RB 01-2018; VAT 90-212; RB 01-2046 e RB 92-579, respectivamente. Pires et 

al11 quando avaliaram os teores de FDA em dois cultivares em regime hídricos diferenciados 

encontraram teores de 27,05 e 24,88 e de 33,98 e 29,77 para os cultivares RB 83-5486 e SP 80-

1842 nos tratamentos sequeiro e irrigado, respectivamente. Os resultados destes dois trabalhos 

foram inferiores aos encontrados no presente estudo. 

Avaliando o cultivar SP 81-3250 em sequeiro, Rabelo et al.26, encontraram teores 

médios de 43,0% FDA. Este valor é superior ao observado neste experimento. 
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4. CONCLUSÃO  

 

O aumento da adubação fosfatada promoveu acréscimos na produção de massa 

verde, produção de massa seca e no teor de sacarose. Promoveu a queda na relação FDN/%pol 

e nos teores de FDA. A dose que proporcionou maior acréscimos produtivos foi a de 120 kg 

P2O5 ha-1. 

A irrigação promoveu aumento no perfilhamento das cultivares, na produção de 

massa verde e concentração de sacarose e deprimiu os teores de FDN. O melhor regime hídrico 

é o irrigado. 

A cultivar SP 80-0155 foi mais produtiva nas condições desse experimento. As 

cultivares apresentaram a melhor resposta na dose 120 kg P2O5 ha-1.  
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CAPÍTULO 3 

DESEMPENHO, BIOMETRIA E CORTES DE CORDEIROS TERMINADOS EM 

CONFINAMENTO, COM DOIS CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR E DOIS NÍVEIS 

DE CONCENTRADOS 

 

RESUMO 

A terminação de cordeiros confinados empregando cana-de-açúcar necessita de mais estudos 

quanto ao desempenho e características da carcaça do animal. O objetivo deste experimento foi 

avaliar o desempenho e a carcaça de cordeiros terminados em confinamento empregando duas 

cultivares de cana-de-açúcar e dois níveis de concentrados. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizados, com arranjo fatorial 2x2 (dois cultivares, dois níveis concentrados) 

e seis repetições. O teste de médias foi realizado a 5% de probabilidade (Tukey). As dietas 

foram balanceadas pelo AFRC (1993), para ganho de 0,2 kg cab-1 dia, com 15% de PB e 70% 

NDT. Na formulação da dieta utilizou-se dois cultivares de cana-de-açúcar (IAC 86-2480 e SP 

80-0155) e dois níveis de concentrados (50 e 70%) na matéria seca, formando quatro 

tratamentos IAC50, IAC70, SP50 e SP70. As variáveis: peso inicial, peso da carcaça quente, 

peso da carcaça fria, rendimento de carcaça quente e fria, espessura de gordura superficial, área 

de olho de lombo e mensurações dos cortes da carcaça, não diferiram com os tratamentos. O 

ganho de peso médio diário diferiu na cv. SP, quando obteve 0,140 e 0,189 kg cab-1 dia para 

SP50 e SP70, respectivamente. Já na cv. IAC os ganhos foram de 0,158 e 0,171 kg cab-1 dia, 

respectivamente. O rendimento de carcaça fria diferiu para a cv. SP com 47,64 e 50,52% para 

os tratamentos SP50 e SP70, respectivamente. O rendimento dos cortes: paleta, perna, pescoço, 

serrote, costela verdadeira (1º a 5º), costela falsa (6º a 13º) e lombo, não diferiram os pesos com 

os tratamentos aplicados.  

 

Palavras chave: acabamento, carcaça, ganho de peso diário, níveis de concentrado, Saccharum 

officinarum. 
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CHAPTER 3 

 

PERFORMANCE, BIOMETRICS AND LAMBS CUTS FINISHED IN FEEDLOT, WITH 

TWO CULTIVARS OF CANE SUGAR, WITH TWO LEVELS OF CONCENTRATED 

 

ABSTRACT 

The termination of lambs in confinement employing sugar cane needs more estudies about the 

performance and characteristics of the carcass of the animal. The objective of the experiment 

was to evaluate the performance and carcasses of lambs finished in confinement, using two 

cultivars of sugar cane (IAC-86-2480 and SP 80-0155) and two levels of concentrates (50 and 

70% in dry matter). The experimental design was completely randomized, with a 2 x 2 factorial 

arrangement (two cultivars and two levels concentrates) and six repetitions. The test of average 

was carried out at 5% probability (Tukey). The diets were balanced by AFRC (1993), for gain 

of 0.2 kg head day-1, with 15% crude protein and 70% total digestible nutrients. In the 

formulation of the diet two cultivars of sugar cane (IAC and SP) and two levels of concentrate 

(50 and 70%) of dry matter, were used farming four treatments IAC50, IAC70, SP50 and SP70. 

The variables initial weight, weight of the hot carcass, weight of the cold carcass, yield of 

carcass hot and cold, thick fat layer, rib eye area and measurements of cuts carcass, that the 

treatments did not differ. The average daily weight gain differed in the cv SP where 0.140 kg 

and 0.189 kg animal per day for SP50 and SP70, respectively. For cv IAC Yet on the cv IAC, 

the gains were 0.158 and 0.171 kg animal per day for IAC50 and IAC70, respectively. For the 

yields of the cold carcass differed between the cultivars SP with 47.64 and 50.52 % for the 

treatments SP50 and SP70, respectively. The Yields of the cut as: palette, leg, neck, handsaw, 

real rib (1 to 5), false rib (6-13) and loin, did not show differences in the weight according to 

the treatment applied. 

 

Key words: daily wight gain, finish carcass, levels concentrate, Saccharum officinarum 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A exploração de ovinos na região Centro-Oeste vem crescendo, devido 

principalmente à grande procura de carne de cordeiros em mercados regionais como, Brasília, 

Goiânia e Anápolis. Segundo Souza1, o poder aquisitivo mais elevado nestas localidades e a 

demanda por uma carne de ovinos com qualidade (macia, suculenta e de paladar inconfundível) 

são indicadores da intenção de uma remuneração diferenciada. 

Por uma questão organizacional da cadeia produtiva, a produção brasileira de 

ovinos ainda não abastece o mercado doméstico com eficiência e qualidade. Um dos maiores 

problemas é a inconstância da oferta, que dificulta a estruturação de todo o setor, principalmente 

das industrias de processamento de carnes pela dificuldade na formação de escalas de abate 

para colocar o produto nas gôndolas de supermercados o ano todo. A carne de cordeiro 

geralmente não é comercializada em cortes especiais, pois dificilmente encontram-se animais 

em quantidade suficiente e com carcaça padronizada para abate nos frigoríficos2.  

Gianlourenço3 indica que a maioria dos pecuaristas que tem interesse na criação de 

ovinos são produtores pequenos e médios, que buscam uma criação alternativa para diversificar 

e aumentar a produção e a renda da propriedade. Estes animais são adaptados a criação em 

pequenas áreas e apresentam um ciclo produtivo mais curto, o que é o ideal para elevar o 

rendimento de criadores. Se os maiores interessados possuem propriedades pequenas, 

necessitarão de forrageira com alta produtividade, de manejo conhecido e tradicional na região 

para suplementar os ovinos no período seco. Entre várias alternativas a cana-de-açúcar é a 

forrageira que mais produz massa seca ha-1, em um único corte no ano4. 

Com localização privilegiada, clima adequado a exploração pecuária, terras 

mecanizáveis e de fertilidade elevada, acesso a tecnologias adequadas a pecuária de precisão, 

percebe-se que a ovinocultura, pode em pequenas e médias propriedades, promover uma nova 

alternativa de criação e de renda ao produtor.  

  Aranha et al.5 relataram que neste ambiente o criador deve prever cultivo e 

reserva de forragens para manter e terminar animais. Uma tecnologia que já é empregada pelos 

pecuaristas é o uso da cana-de-açúcar para suplementar bovinos no período de entressafra. 

Fatores com o emprego de cultivares inadequadas para suplementação, plantio sem emprego de 

tecnologia (adubação, irrigação, controle de invasoras e desconhecimento do ciclo de 

maturidade da planta), variação na concentração de sacarose nos cultivares e fibra de baixa 

qualidade nutricional vem impedindo a oferta aos animais de um alimento de qualidade que 
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aporte os nutrientes necessários a alta produtividade. A somatória destes fatores negativos tem 

levado o produtor que emprega a cana-de-açúcar obter resultados aquém do esperado.  

Dentre os fatores a serem relacionados com o cultivar podem ser citadas as 

variações na concentração de sacarose, níveis de digestibilidade da fibra, a exigência na 

fertilidade de solo, tolerância ao estresse hídrico, devido as variações na distribuição da 

pluviosidade no ciclo de formação e crescimento do canavial. Além destes fatores já citados, 

destaca-se o ciclo fisiológico do cultivar, que determina a maturidade (precoce, média ou tardia) 

e a melhor época para sua colheita. 

O cultivo da cana-de-açúcar apresenta vantagens como, vários ciclos de corte com 

único plantio, armazenagem a campo no período de entressafra e alta produtividade, estes 

fatores permitiriam viabilizar projetos localizados em regiões com oferta deficiente de grandes 

áreas para produzir volumosos6. 

Para se produzir um cordeiro bem terminado (peso final adequado, rendimento de 

cortes nobres e acabamento de carcaça) e melhorar a remuneração do produtor, uma alternativa 

é a terminação de animais jovens, sob confinamento, no período de entressafra7. O uso da cana-

de-açúcar para bovinos de corte e leite já é uma tradição, mas para ovinos, ainda gera 

desconfiança, pois os produtores desconhecem o desempenho dos animais em confinamento 

quando se emprega a cana-de-açúcar como volumoso e daí sempre surgem questionamentos 

sobre a viabilidade técnica e econômica do emprego da cana-de-açúcar, embora o emprego pelo 

pecuarista ainda seja muito incipiente, existe o desejo de utilizá-la como volumoso nos projetos 

de ovinocultura, dado a facilidade e tradição do cultivo desta cultura.  

Bueno et al.8 relataram a necessidade de conhecer o desempenho de animais jovens, 

os efeitos deste volumoso no rendimento da carcaça e nos seus cortes, e estes fatores tem 

motivado pesquisas, onde se busca conhecer os resultados e eleger os melhores cultivares, 

manejo e principalmente o nível de concentrado que promova bom desempenho animal e que 

seja economicamente viável, pois a cana-de-açúcar apresenta variações produtivas e nutritivas 

consideráveis.  

No mercado consumidor a demanda de carnes de qualidade e de cortes especiais 

podem elevar o lucro na comercialização de um lote de animais jovens, pois estes cortes 

apresentam maior valor agregado se comparado as carcaças destinadas ao processamento 

industrial, que utilizam animais do descarte do rebanho. Os nutricionistas indicam que uma 

alimentação equilibrada permite bom acabamento, em tempo reduzido e com proporções 

desejadas de cortes mais nobres e bem remunerados, daí a importância de se testar alimentos 

diferenciados para se alcançar este interim.  
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Objetivou-se neste estudo verificar o desempenho produtivo, a biometria de carcaça 

e cortes de ovinos confinados alimentados com dois cultivares de cana de açúcar e dois níveis 

de concentrado. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Ovinocultura do Instituto Federal 

Goiano - Campus Ceres, localizado na Rodovia GO 154, km 3, Zona Rural, no município de 

Ceres-GO, localizada na latitude S 15º 21’ 00’’, longitude W 49º 35’ 57’’ e altitude de 564 m, 

Aw (KOOPEN, 1948). 

 

2.2. Período experimental 

 

O período experimental foi de 56 dias, dividido em quatro períodos experimentais 

de 14 dias de adaptação a dieta e instalações e 42 dias de experimentação.  

 

2.3. Dos tratamentos, animais e do manejo. 

 

Foram utilizados 24 cordeiros da raça Santa Inês distribuídos aleatoriamente, 

usando como parâmetro o peso corporal, em quatro baias, com lotes mistos formados de seis 

ovinos (três machos e três fêmeas), com peso corporal médio de 25 kg. As baias apresentavam 

12 m2 (3x4 metros), cercada de tela, com comedouro coletivo de tambor plástico (0,7m lineares 

para cada animal) e um bebedouro coletivo e estavam localizadas dentro de um galpão, coberto 

com telha de barro.  

Os tratamentos foram formados por quatro rações completas com dois cultivares de 

cana-de-açúcar e dois níveis de concentrados: IAC50 (cana-de-açúcar IAC 86-2480 e 50% de 

concentrado na MS), IAC70 (cana-de-açúcar IAC 86-2480 e 70% de concentrado na MS), SP50 

(cana-de-açúcar SP 80-0155 e 50% de concentrado na MS) e SP70 (cana-de-açúcar IAC 80-

0155 e 70% de concentrado na MS). A composição química e bromatológica dos alimentos e 

das rações completas empregadas pode ser vista na tabela 1 e das dietas na tabela 2. 
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TABELA 1 – Composição química bromatológica dos alimentos empregados na formulação 

das rações 

Composição Cana 

SP 

Cana 

IAC 

Milho 

grão 

Farelo 

Soja 

Calcário Núcleo 

Mineral 

Fosfato 

Bicálcico 
Matéria seca 32,03 31,06 86,96 90,23 - - 95,00 

Matéria mineral 3,60 4,14 2,25 6,05 99,00 95,00 98,00 

Proteína bruta 3,58 3,39 8,95 45,36 - - - 

FDN4 52,18 51,85 16,66 14,64 - - - 

FDA5 34,66 36,09 3,93 8,03 - - - 

Ca % - - 0,03 0,24 37 12 140,00 

P % - - 0,26 0,53 -  8,7 65,00 

MS (matéria seca); Cana SP (c.v. SP 80-0155); Cana IAC (c.v. IAC 86-2480), F.S. (farelo de soja). 

Núcleo comercial Guabifós ovinos AE composição: níveis de garantia por kg de produto: cálcio 140 g, 

fósforo 65 g, magnésio 10 g, enxofre 12 g, cobalto 80 mg, cobre e cromo 0 mg, ferro 1000 mg, iodo 60 

mg, manganês 3000 mg, selênio 10 mg, zinco 5000 mg, flúor (max.) 650 mg, vitamina A 50.000 UI, 

vitamina E 312 UI. FDN4: Fibra em detergente neutro; FDA5: Fibra em detergente ácido. 

 

TABELA 2 – Composição das dietas empregadas no confinamento de ovinos, baseadas na 

matéria seca dos componentes. 
Ingredientes (MS)  IAC 50  IAC 70  SP 50  SP 70 

Cana-de-açúcar  49,98  30,00  49,98  30,00 

Milho  24,25  47,35  24,25  47,35 

Farelo de Soja  19,14  15,28  19,14  15,28 

Uréia   0,75  1,05  0,75  1,05 

Sulfato amônio  0,50  0,70  0,50  0,70 

Núcleo Guabifós Ovinos AE  0,75  1,05  0,75  1,05 

Calcário  3,93  3,92  3,93  3,92 

Fosfato bicálcico  0,65  0,60  0,65  0,60 

Monensina  0,05  0,05  0,05  0,05 

Composição nutricional 

% Proteina bruta   14,86  15,68  14,86  15,68 

% Nutrientes digestíveis totais1  70,00  74,11  70,00  74,11 

% Matéria seca  48,78  59,70  48,78  59,70 

% Cálcio  1,31  1,31  1,31  1,31 

% Fósforo  0,66  0,66  0,66  0,66 

Relação Cálcio/Fósforo  2,21  2,28  2,21  2,28 

1 Estimado de acordo com MAGALHÃES et al. (2006) 

 

A cana triturada foi misturada com concentrado a base de milho, farelo de soja, 

uréia, sulfato de amônio, calcário calcítico, fosfato bicálcico, monensina sódica e suplemento 

mineral para ovinos.  

O balanceamento da dieta foi realizado pelo sistema AFRC (1993)9 de acordo com 

a categoria e para desempenho moderado (200 g/dia), sendo a mesma formulada para compor 

15 a 16% proteína bruta e 70 a 75% de nutrientes digestíveis totais (NDT).  

Os ovinos consumiram silagem de milho substituída gradativamente pelo cultivar 

de cana-de-açúcar a ser estudado, na proporção de 33% da matéria natural, a cada quatro dias 

até atingir 100% da dieta experimental. 
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Os animais foram arraçoados duas vezes ao dia (7:00 e 17:00h). A dieta foi 

fornecida de forma que houvessem sobras de 5 a 10%, ajustadas diariamente. Antes da 

distribuição do alimento foi colhida a sobra do dia anterior, que foi pesada e amostrada duas 

vezes por semana para formar uma amostra composta por período experimental. 

Duas vezes por semana foi amostrado: 1 kg de cana-de-açúcar, 200 g do 

concentrado e 1 kg da dieta total que foram posteriormente congeladas em freezer à -20ºC para 

analise bromatológicas. 

Ao final do confinamento foram descongeladas e homogeneizadas, para compor 

uma amostra composta por período experimental, submetidas à secagem em estufa de 

ventilação forçada a 55° C por 72 h, e as amostras condicionada em sacos plásticos para 

realização das análises bromatológicas. As análises dos teores de matéria seca (MS), proteína 

bruta (PB), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) e 

fibra em detergente ácido (FDA), cálcio e fósforo foram determinadas de acordo com a 

metodologia proposta pelo INCT-CA10. 

 

2.4. Variáveis analisadas 

 

Para determinação do peso corporal foram realizadas pesagens dos ovinos ao final 

de cada período experimental (14 dias), após prévio jejum de sólidos por doze horas com água 

à vontade. O ganho de peso diário médio (GPDM) foi obtido pela média do ganho de peso 

corporal em todo o período, dividindo pelo número de dias de confinamento.  

A tomada do peso inicial dos animais foi realizada após jejum de sólidos de 12 

horas, onde obteve-se o peso em jejum inicial (PJI). As pesagens ocorreram a cada 15 dias e ao 

final do experimento realizou-se a pesagem para obter o peso em jejum final (PJF) aos 45 dias 

de experimento, quando os animais ficaram em dieta hídrica por 18 horas. O ganho médio de 

peso diário (GMPD) foi obtido pela média do ganho de peso corporal em todo o período, 

dividindo pelo número de dias de confinamento.  

Os ovinos foram submetidos ao abate quando atingiram o peso corporal de jejum 

entre 32 e 33 kg. O peso da carcaça quente (PCQ) foi tomado após a esfola e evisceração, 

retirada a cabeça (secção na articulação atlas-occipital), as patas (secção nas articulações carpo 

e tarso-metatarsianas) e a cauda, registrando-se a seguir o peso. O peso da carcaça fria (PCF), 

foi obtido após as carcaças serem resfriadas por 24 horas a uma temperatura entre 0 e 2ºC em 

câmara frigorífica. 
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Para determinar o rendimento da carcaça quente e o rendimento da carcaça fria 

(RCQ e RCF), respectivamente, empregou-se a fórmula: (PCQ ou PCF/PCJ)/100, onde: PCJ: 

Peso corporal em jejum. Após o seguir a carcaça foi seccionada em meia-carcaça direita e 

esquerda com o auxílio de serra elétrica. Utilizou-se a meia carcaça esquerda para as medições 

da espessura de gordura subcutânea da carcaça (EGS) foi medida com auxílio de paquímetro 

digital a 3/4 de distância a partir do lado medial do músculo Longissimus lumborum, para o 

lado da apófise espinhosa segundo Cartaxo e Souza12.   

Para a pesagem dos cortes as carcaças foram divididas ao meio e as meias-carcaças 

pesadas e seccionadas em sete regiões anatômicas, segundo metodologia proposta por Colomer-

Rocher13. As regiões foram as seguintes: pescoço, que correspondeu à região das sete vértebras 

cervicais; paleta, obtida pela desarticulação da escápula; costelas verdadeiras, que possui como 

base óssea entre a 1º e a 5º vértebras; costelas falsas, da região localizada entre a 6a e a 13ª 

vértebra; lombo, que compreende as seis vértebras lombares; perna, obtida pela secção entre a 

última vértebra lombar e a primeira sacra; e serrote, obtido do corte em linha reta, iniciando-se 

no flanco até a extremidade cranial do manúbrio do esterno. 

 

2.5. - Delineamento experimental e estatística 

 

O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualisado, em arranjo 

fatorial 2x2 com dois cultivares, (IAC 86-2480 e SP 80-0155), dois níveis de concentrado (50 

e 70% na MS) e seis repetições. As variáveis de desempenho produtivo, de carcaça e cortes 

cárneos foram submetidas à análise de variância em função do cultivar de cana de açúcar, nível 

de concentrado e interações. As médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico 

R11. O esquema de análise de variância e o modelo matemático estatístico para este experimento 

são demonstrados a seguir: 

Analise de variância: 

Fonte de variação                               Grau de liberdade 

Cultivares                                                           1 

Níveis de concentrado                                        1 

Interação (cultivares X  níveis de conc)             1 

Erro                                                                   20 

Total                                                                  23 
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O modelo matemático estatístico empregado foi: 

Yijl = µ + Vi + Tj + E (Vi.Tj) + eij, onde: 

Yijl = variáveis dependentes; 

µ = efeito da média geral; 

Vi = efeito das cultivares i = 1 

Tj = efeito dos níveis de concentrados, j = 1; 

E (Vi.Tj) = efeito da interação entre níveis de concentrados e cultivares; 

eij = erro experimental 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Avaliação da carcaça de ovinos 

 

Os parâmetros de desempenho produtivo, biometria de carcaça e seus cortes, não 

foram influenciados (P>0,05) pelo cultivar de cana-de-açúcar e níveis de concentrado, como 

pode ser observado na tabela 3, com exceção do ganho de peso diário médio que foi 

influenciado (P<0,05) pelo nível de concentrado na dieta, assim como o rendimento de carcaça 

fria com interação significativa entre cultivar e o nível de concentrado (P = 0,0455). 

 

3.1.1. Peso corporal final  

 

Quanto ao peso corporal final para o cultivar IAC 86-2480 foram encontrados 

valores de 32,83 e 32,23 kg de PV para os níveis de concentrado de 50 e 70%, respectivamente. 

Para a cv. SP 80-0155, as médias de peso corporal final foram de 32,08 e 34,25 kg, para os 

níveis de concentrado de 50 e 70%, respectivamente. 

Ramos et al16, obtiveram peso corporal final de cordeiros valores médios de 32,34 

kg, quando a dieta foi constituída com 60% de concentrado. Moreno et al17 analisaram a 

influência da idade do desmame no peso final e encontraram peso corporal final de 32,54 e 

32,80 kg peso corporal final para idades de 45 e 60 dias desmame, respectivamente. 
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TABELA 3 – Médias, nível de probabilidade e coeficiente de variação dos parâmetros produtivos, biometria de carcaça e seus cortes de ovinos 

alimentados com duas cultivares de cana de açúcar e dois níveis de concentrado. 

Variável 

 

Cultivar 

 Médias nível de 

concentrado (NC) 

 

Médias 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

C.V. 

  50 70      

Peso corporal inicial, kg 
  IAC 86-2480  26,40 25,22  25,81  

0,8318 
 

0,2076 
   

10,43 
  SP 80-0155  26,90 25,20  26,05      

Peso corporal final, kg 
 IAC 86-2480  32,83 32,23  32,46  

0,6181 
 

0,6866 
   

11,53 
 SP 80-0155  32,08 34,25  33,24      

Peso da carcaça quente, kg 
 IAC 86-2480  16,23 16,49  16,36  

0,7518 
 

0,1789 
   

11,78 
 SP 80-0155  15,81 16,91  16,36      

Peso da carcaça fria kg 
 IAC 86-2480  16,08 16,36  16,22  

0,7190 
 

0,1599 
   

11,38 
 SP 80-0155  15,67 16,77  16,22      

Espessura gordura subcutânea, mm 
 IAC 86-2480  2,34 2,59  2,47  

0,2462 
 

0,1835 
   

20,78 
 SP 80-0155  2,32 2,61  2,46      

Ganho médio de peso diário, gr/dia 
 IAC 86-2480  158,1 171,1  1,46  

0,5470 
 

0,0307 
 

 
 

31,58 
 SP 80-0155  139,9 189,3  1,64     

Rendimento de carcaça fria, %  
 IAC 86-2480  48,33 49,08  48,71  

0,2478 
 

0,0305 
 

0,0455 
 

3,16 
 SP 80-0155  47,66 49,74  48,70     

Rendimento de carcaça quente, %  
 IAC 86-2480  48,76 49,43  49,09  

0,3244 
 

0,3255 
 

 
 

3,46 
 SP 80-0155  49,43 50,12  49,78     

Paleta (kg) 
 IAC 86-2480  1,15 1,53  1,34  

0,6769 
 

0,1846 
   

12,84 
 SP 80-0155  1,39 1,58  1,49      

Perna (kg) 
 IAC 86-2480  2,49 2,47  2,48  

0,8351 
 

0,3863 
   

9,79 
 SP 80-0155  2,36 2,55  2,46      

Pescoço (kg) 
 IAC 86-2480  0,68 0,84  0,76  

0,7198 
 

0,6880 
   

25,41 
 SP 80-0155  0,72 0,86  0,79      

Serrote (kg) 
 IAC 86-2480  0,33 0,37  0,35  0,7373  0,0683    25,25 

 SP 80-0155  0,31 0,42  0,37      

Costela (1ª a 5ª) 
 IAC 86-2480  0,64 0,55  0,60  0,0763  0,8912    23,37 

 SP 80-0155  0,66 0,77  0,72      

Costela (6ª a 13ª) 
 IAC 86-2480  1,34 1,45  1,40  0,6547  0,6252    12,11 

 SP 80-0155  1,36 1,46  1,41      

Lombo  IAC 86-2480  0,64 0,77  0,71  0,0795  0,1250    12,85 

 SP 80-0155  0,75 0,88  0,82      

P1: níveis de significância para as cultivares; P2: níveis de significância para nível de concentrado; P3: níveis de significância para interação 

cultivar e níveis de concentrado. 



64 

 

 

3.1.2. Ganho médio de peso diário (GMPD) 

 

No cultivar IAC 86-2480 o ganho médio de peso diário (GMPD), não diferiu entre 

os níveis de concentrado de 50 e 70% com valores de GMPD de 158,23 para 171,23 g cab-1 dia-

1, respectivamente. No entanto, o uso de 70% de concentrado no cultivar SP 80-0155 aumentou 

(P<0,05) 35,2 pontos percentuais do GMPD, comparado ao nível de 50% de concentrado (tabela 

4). 

 

TABELA 4 - Variações no ganho médio de peso diário (GMPD) das cv. IAC 86-2480 e SP 80-

0155 em função dos níveis de concentrado (NC). 

Cultivar Nível concentrado 

              50%           70% 

IAC 86-2480                158,23Aa             171,23Aa 

SP 80-0155                140,08Ab             189,39Aa 
Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferencia o cultivar dentro dos níveis de concentrado.  

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferencia os cultivares dentro do mesmo nível de 

concentrado. 

 

O GMPD é uma ferramenta importante para se aferir a eficiência de uma dieta no 

desempenho do animal. Ovinos em crescimento são mais exigentes em teores energéticos e 

proteicos na dieta e devem ser alimentados com níveis mais elevados de concentrado 

principalmente em sistemas de confinamento. Os ovinos jovens apresentam maior eficiência 

alimentar, pois exigem menor quantidade de matéria seca por kg de carcaça produzida, 

comparada a outras categorias de ovinos adultos, como fêmeas improdutivas e de descarte. Em 

sistemas que só empregam forrageiras a manifestação do potencial genético dos ovinos para 

ganho de peso individual fica limitado, pois o consumo é reduzido pela baixa concentração de 

nutrientes e baixa digestibilidade da forrageira que sofre influência das condições climáticas e 

da fertilidade do solo. Dietas com maior proporção de volumosos, não disponibilizam ao animal 

nutrientes suficientes para um bom desempenho.  

Segundo Gonzaga Neto et al.18, o desempenho dos ovinos pode ser melhorado se 

for modificada a relação volumoso/concentrado, permitindo melhor retorno econômico da 

terminação, devido ao maior ganho de peso e ao menor número de dias para a terminação. 

Quando se eleva o nível de concentrado na ração total, disponibiliza-se maior oferta de 

nutrientes por unidade consumida e o animal possa apresenta melhor desempenho.  

Testando dietas com diferentes níveis de concentrado em confinamento, Oliveira et 

al.19, empregaram quatro níveis de concentrado, empregando a silagem de cana-de-açúcar. A 
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pesquisa visava dois aspectos principais: dimensionar o acréscimo nos ganhos individuais e 

compará-los com as dietas que empregam maior proporção de volumoso. Estes autores 

avaliaram quatro níveis de concentrado e ganhos de peso de: 159,56; 146,18, 75,01 e -17,61 g 

cab-1 dia-1 para níveis de concentrado de 100, 75, 50 e 25% na matéria seca, respectivamente. 

Este trabalho confirma que o aumento de volumoso na dieta total imprime ganhos decrescentes 

de peso, inclusive com perda de peso quando o mesmo não atende as necessidades de 

manutenção dos animais em tratamento, como o que foi observado no nível de 25% de 

concentrado na formulação da ração. Este aumento no GMPD foi observado no cv. SP 80-0155, 

com a inclusão na dieta de 70% de concentrado. 

Ribeiro20, avaliou desempenho de três grupos raciais de cruzamento com a raça 

texel, confinados e alimentados com cana-de-açúcar e 1,50% do peso corporal com concentrado 

e observaram GMPD de 0,179 kg cab-1 dia, semelhante ao GMPD observado neste estudo para 

o nível de concentrado de 70% com o cultivar SP 80-0155. 

Trabalhando em piquetes de tifton 85 como volumoso, utilizaram cinco níveis de 

concentrado: 0, 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5% do peso vivo, Carvalho et al.21 obtiveram GMPD em 

cordeiros machos castrados cruza de Texel de 0,119; 0,123; 0,148; 0,187 e 0,228 kg cab-1 dia-1 

para os níveis de concentrado, respectivamente. Fica evidente que quanto maior o número de 

níveis de concentrado maior a possibilidade dos resultados diferirem. Neste trabalho as 

despesas de alimentação diárias com os animais variaram de 0,11; 0,17; 0,26; 0,35 e 0,37 reais 

por dia para os níveis de concentrado de 0, 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5% do peso vivo, respectivamente.  

Empregando três níveis de concentrado (1,5; 2,5 e 3,5% do PV), com período 

experimental de 65 dias, Cavalcante et al22, observaram elevação linear positiva para o aumento 

do ganho de peso, obtendo o maior rendimento econômico com o nível de concentrado de 

3,23% e o maior peso de carcaça com o nível de 3,41% de concentrado. 

Trabalhando com ovinos jovens terminados a pasto de tifton 85 irrigado Souza et. 

al.23 utilizaram doses crescentes de concentrado na dieta e obtiveram ganhos de: 0,073; 0,095; 

0,130 e 0,164 kg cab-1 dia, para oferta de 0; 0,66; 1,33 e 2% do peso corporal respectivamente. 

À medida em que a proporção de concentrado em relação ao volumoso aumentou, diminuíram 

os dias de necessários para o abate. O mesmo autor também o aumento crescente do rendimento 

de carcaça quente em 41,71; 42,77; 42,79 e 45,38% para as ofertas de concentrados nos níveis 

de: 0; 0,66; 1,33 e 2,00% de MS kg-1 PV, respectivamente. Estes resultados estão de acordo 

com os encontrados por Carvalho et al21, que observaram médias inferiores de até 20% no 

rendimento da carcaça quente quando compararam suplementação de 0 e 2% de concentrado 

com base no peso vivo. 
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Resultados inferiores ao deste trabalho, foram obtidos por Freitas24, quando 

ofertaram cana-de-açúcar como volumoso único a ovinos, na proporção de 50% da MS 

consumida. Os ovinos tinham peso corporal inicial de 22,9 kg e peso corporal final de 27,9 kg. 

Com ganho médio diário de 0,117 kg/cab-1 dia. Esses resultados confirmam que a cana-de-

açúcar na proporção de 50% da MS da dieta, promove GPMD medianos. 

Mendes et al.25 avaliaram o desempenho e as características de carcaça de cordeiros 

Santa Inês machos com peso corporal inicial de 26,2 ± 0,6 kg e idade de cinco meses, 

alimentados com dietas com 50% de cana-de-açúcar na matéria seca e obtiveram o GMPD de 

0,194 kg cab-1 dia, resultado superior ao encontrado neste estudo. 

Empregando a proporção concentrado: volumoso de 55:45, substituindo o feno de 

tifton 85, por cana-de-açúcar corrigida com uréia nas proporções de: 0, 33, 66 e 100%; Maior 

Jr et. al,26 usaram cordeiros com peso corporal inicial de 20,4 kg e abatidos com peso corporal 

médio de 30 kg, depois de 54 dias de confinamento. O GMPD foi de 0,192 kg cab-1 dia-1, sem 

qualquer alteração significativa do peso corporal final e dos pesos dos cortes cárneos da carcaça. 

Para este nível de concentrado o GMPD foi superior ao observado neste trabalho. 

 

3.2. Parâmetros biométricos da carcaça. 

 

3.2.1. Peso da carcaça quente (PCQ) 

 

Para o cultivar IAC 86-2480 foram obtidos para PCQ de 16,23 e 16,49 kg, para os 

níveis de 50 e 70% de concentrado, respectivamente.  Para a cv. SP 80-0155 foram 

determinados pesos de 15,81 e 16,91 kg para os níveis de concentrado de 50 e 70%, 

respectivamente com peso médio de 16,36 kg. 

Avaliando o PCQ, de ovinos mestiços Morada Nova x Santa Inês, empregando 

dietas a base de feno de Tifton 85 e subprodutos de agroindústrias na proporção de 0, 20, 30 e 

40% na MS, Clementino et al.27, observaram que os tratamentos não diferiram o PQC e 

obtiveram carcaças com peso médio de 12,59 kg. Landin et al28, ao analisarem características 

quantitativas da carcaça de borregos, analisaram quatro grupamentos genéticos (Santa Inês, 

Bergamácia, cruzados de Santa Inês com Bergamácia e cruzados de Santa Inês e Texel), 

mantidos em semi-confinamento, verificaram que não diferiu o PCQ entre as raças quando os 

animais apresentaram o mesmo peso corporal final, por ocasião do abate. 
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3.2.2. Peso da carcaça fria (PCF) 

 

A carcaça fria determina o rendimento dos cortes, pois não se espera mais perdas 

após este período. Não foram observadas diferenças entre os tratamentos. Para os pesos de 

carcaça fria (PCF), foram encontrados na cv. IAC 86-2480 pesos de 16,08 e 16,36 kg, para os 

níveis de concentrado de 50 e 70%, respectivamente, com média de 16,22 kg. Para a cv. SP 80-

0155, foram obtidos 15,64 e 16,77 kg, para os níveis de concentrado de 50 e 70%, 

respectivamente, com média de 16,22 kg. 

Utilizando ovinos Santa Inês com idade de 50 dias e peso corporal inicial de 13 ± 

0,56 kg, Pereira et al14 empregaram como volumoso feno de tifton-85 triturado e avaliaram 

quatro níveis de energia metabolizável (2,08; 2,28; 2,47 e 2,69 Mcal kg-1 MS) na dieta e 

encontraram PCF de 9,46 a 13,43, 12,75 e 12,27 kg, para peso corporal final de 23,40; 30,30; 

29,19 e 27,86 kg respectivamente. Moreno et al.17 ao comparar o rendimento e desempenho de 

cordeiros Ile de France, machos desmamados com 45 e 60 dias que foram suplementados até o 

desmame e posteriormente confinados até atingirem peso corporal final de 32 kg, não diferiu o 

PCF quando obtiveram 15,00 e 14,83 kg, para idade de desmame de 45 e 60 dias, 

respectivamente. 

  

3.2.3. Rendimento de carcaça fria (RCF) 

 

Para o rendimento de carcaça fria (RCF), ocorreu interação entre cultivares (cv.) e 

níveis de concentrado (NC). Para a cv. SP 80-0155, foram observados RCF de 47,66 e 50,52%, 

quando os níveis de concentrado variaram de 50 a 70%, respectivamente. O RCF para o cultivar 

IAC 86-2480 não diferiu quando obteve 47,69 e 48,96% para os NC de 50 e 70%, 

respectivamente. Estes valores podem ser observados na tabela 5. 

 

TABELA 5 - Rendimento de carcaça fria (% do peso vivo) de ovinos tratados das cv. IAC 86-

2480 e SP 80-0155 em função dos níveis de concentrado (NC). 

Cultivar 
 Nível concentrado 

 50%  70% 

IAC 86-2480 
 

47,69Aa 48,96Ba 

SP 80-0155 47,64Ab 50,52Aa 
Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferencia os cultivares dentro dos níveis de concentrados. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferencia os cultivares no mesmo nível de concentrado. 
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No nível de concentrado de 70% os cultivares diferiram e foram observados 

rendimentos de 48,96 e 50,52% RCF para os cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155, 

respectivamente. Com o nível de 50% de concentrado os cultivares não diferiram e 

apresentaram de 47,69 e 47,64% RCF para os cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155, 

respectivamente.   

Para o nível de concentrado de 50% os cultivares tiveram o mesmo comportamento 

para o RCF, indicando que neste nível de concentrado as cultivares não influenciaram a 

característica em estudo. As variações encontradas no RCF na cv. SP 80-0155 de 47,64 e 

50,52% para os níveis de concentrado de 50 e 70%, respectivamente, indicam que neste cultivar 

podem ser creditadas ao aumento dos níveis de concentrado, melhoraram a proporção da parte 

comercializável da carcaça e que resultará em cortes mais pesados para comercialização. Esta 

elevação do RCF está correlacionado com o maior proporção e formação de massa muscular na 

carcaça, que atende a exigência do consumidor. 

 Animais submetidos a dieta com maior proporção de concentrado apresentam 

elevação no rendimento de suas carcaças. Os animais que estavam sob tratamento SP70, tinham 

maior disponibilidade a nível fisiológico de nutrientes, que aliada a terminação precoce (fase 

de maior crescimento), permitiu o aumento no rendimento da carcaça fria, que está relacionado 

com o peso das partes comercializáveis, melhorando o retorno econômico de animais 

confinados com nível de concentrado mais elevado. 

Oliveira29, relata que animais terminados em sistemas de alto concentrado 

apresentam um menor sistema digestivo, pois recebem alimentos mais elaborados e ricos em 

nutrientes, naturalmente o organismo diminui a proporção do trato gastrointestinal como uma 

forma de economia fisiológica e este sistema orgânico demanda muita energia para sua 

manutenção. Fato contrário é observado quando o organismo recebe ração rica em volumosos 

e necessita de um sistema mais robusto e pesado, pois tem de retirar os nutrientes da porção 

fibrosa do alimento, com isso os compartimentos anatômicos do sistema gástrico passam a 

representar uma proporção maior em relação ao organismo como um todo do animal, quando 

comparado com animais alimentados com dieta de alto grão. 

Quando se emprega programas de cálculo de ração para custo mínimo em 

confinamentos, a dieta mais econômica formulada por estes programas é aquela com alto nível 

de concentrado30. Gonzaga Neto et al.18 quando elevaram o nível de concentrado na ração total, 

o RCF aumentou de 37,44 para 44,91% quando foram testados os níveis de concentrado de 30 

e 60%, respectivamente.  
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Avaliando cordeiros terminados com três níveis de suplementação de concentrado: 

zero, 1,0 e 1,5% do peso corporal, Dantas et al.31, observaram RCF de 33,68; 36,68 e 40,25% 

para os tratamentos, respectivamente. Estes dados são inferiores aos obtidos nesse trabalho. 

Mesmo assim pode ser observado que a elevação dos níveis de concentrado e do peso de abate 

interferiram no RCF. Moreno32, observaram RCF de ovinos terminados em confinamento com 

cana-de-açúcar, de 48,69 e 47,62% para 60 e 40% de nível de concentrado, respectivamente. 

Mendes25, utilizou com cordeiros de peso corporal de 26,2 ± 0,6 kg alimentados 

com cana-de-açúcar in natura e silagem de cana-de-açúcar. Empregaram a proporção de 50% 

volumoso/concentrado, obtiveram RCQ de 47,5% e RCF de 46,1%, para cana-de-açúcar e a sua 

silagem, respectivamente.  Estes rendimentos são similares aos observados neste estudo. 

Cunha33 et al, 2008, trabalharam com ovinos testando a inclusão de caroço de algodão e não 

foram observadas variações do RCF, neste trabalho as médias para o RCF ficaram em 46,60% 

próximas deste trabalho. Gonçalves34, testaram duas fontes de energia, milho (T1) e farelo de 

arroz (T2), usando cana-de-açúcar como volumoso empregando a relação 60:40 para volumoso: 

concentrado. Obtiveram RCF de 53 e 52% para os tratamentos T1 e T2 respectivamente.  O 

RCF foi superior ao encontrado neste trabalho.  

 

3.2.4. Rendimento de peso dos cortes 

 

Nesta pesquisa os níveis de concentrado (NC) e cultivares (cv.) de cana-de açúcar, 

os pesos dos cortes não diferiram.  

No período de formação dos lotes para o experimento, buscou-se uniformizar ao 

máximo os lotes, com animais de peso inicial bastante semelhantes. A alteração do peso dos 

cortes está ligada diretamente ao peso de abate, pois animais mais pesados oferecem cortes mais 

pesados. Silva et al.35 observaram que animais com peso de abate muito próximos produzem 

cortes muito similares e esta característica é desejável principalmente quando se deseja atender 

uma clientela mais exigente, que exige padronização dos cortes. A oferta de cortes homogêneos 

é uma condição para podermos criar a relação de fidelidade com o consumidor, pois ele sabe 

sempre a qualidade do alimento que poderá obter com o tipo de corte adquirido. 

Esta afirmação é confirmada com o trabalho de Sobrinho36, que ao analisar os pesos 

de abate de 28, 32, 36 e 40 kg PV encontraram proporcionalidade na variação dos pesos de 

cortes, em relação ao peso de abate. O mesmo autor relatou que com o aumento da idade ocorre 

uma queda na proporção dos cortes de traseiro e um aumento na proporção dos cortes de 

dianteiro, diminuindo a percentagem de cortes mais nobres da carcaça. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O cultivar SP 80-0155 com o nível de concentrado de 70% na massa seca foi o 

tratamento que apresentou maior ganho de peso individual e maior rendimento de carcaça fria.  

O cultivar IAC 86-2480 com o nível de concentrado de 50 e 70%, foram 

semelhantes no ganho de peso diários dos animais, indicando menor potencial para ganho de 

peso em ovinos jovens. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O desempenho produtivo dos cultivares IAC 86-2480 e SP 80-0155 é 

potencializado com o uso da irrigação no período da seca e adubação fosfatada até doses de 180 

kg ha-1.  

O cultivar SP 80-0155 tem melhor desempenho produtivo que o cultivar IAC 86-

2480 em sistemas de produção de cana-de-açúcar de sequeiro e irrigado. 

O cultivar IAC 86-2480 aumentou sua produtividade, em altas doses de fósforo, 

apenas quando submetido à sistemas de produção de cana-de-açúcar irrigado. 

A adubação fosfatada promove melhoria na qualidade bromatológica e na 

produtividade das cultivares estudadas. 

Em dietas de ovinos jovens confinados, recomenda-se o emprego do cultivar de 

cana-de-açúcar SP 80-0155 em dietas com 70% de concentrado, pois nas condições 

experimentais conduzidas foi o que proporcionou melhor desempenho produtivo. 

Sugere-se para os próximos trabalhos o emprego de um maior número de nível de 

concentrados, para permitir visualizar melhor o comportamento dos animais em confinamento. 


