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A cultura da cana-de-açicar, foi iniciada na TransamazSnica 

com a vinda dos primeiros colonizadores, atravs do Projeto Agro-in 

dustrial Canavieiro "Abrahan Lincoln" instituido pelo Governo Fede 

ral. Hoje esta cultura apresenta-se dentro do contexto regional, co 

rno fonte geradora de empregos e divisas tendo assim, relevante pa 

pel dentro do setor agropecurio da regio. 

A introduço dessa sacarigena foi feita sem nenhuma observa 

ço prvia de comportamento e, como decorrncia, houve com o passar 

dos anos um decrscimo do rendimento agr!cola, devido s cultivares 

introduzidas serem ultrapassadas e o processo de cultivo 	irracio 

nal. Segundo dados fornecidos pela usina de açiiar 	 "Abrahàn 

Lincoln", a safra 80/81, teve um rendimento agrtcola de 66 t/ha 	e 

um rendimento industrial de 64 kg de açucar por tonelada de cana es 

magada. 
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Resultados obtidos no 19 ano de corte indicaram as cultivares 

CB 46-47 e CE 47-355 com maiores mdias de produtividade, 150,11 e 

140,00 t/ha, respectivamente. Em re1aço ao teor de sacarose desta 

cando-se as cultivares NA 56-79 e CE 46-47 com Pol% do caldo de 

18,80 e 17,64, respectivamente (6). 

Em 1981 foi realizado o 29 corte das parcelas experimentais. 

As cultivares NA 56-79 e CO 740 obtiveram as maiores indias de 	sa 

carose com Pol% do caldo de 14,24 e 13,99, respectivanente. Em 	re 

1aço a produtividade as cultivares NA 56-79 e CO 413 apresentaram 

as maiores mdias com 152,59 e 151,10 titia, respectivamente (5). 

Eyp 1980, mais 6 (seis) cultivares foram introduzidas proveni 

entes da Estaco Experimental de Cana-de-açtcar de Carpina-PE, per 

tencente ao IAA-PLANALSUCÂR. As cultivares foram CP 45-27, 	CP 

57-603, CO 997, CO 1007, RE 70141 e B 4362.  Essas cultivares 	mais 

as duas locais NA 56-79 e CB 49-260 foram testadas em comvetio. 

O ensaio foi instalado em 02 de abril de 1980, no Campo Expe 

rimental do lçm 101, da R!dovia Transamaztnica, trecho Altamirai 

Itaituba, em Terra Roxa Estruturada. As coordenadas geogrficas re 

gistram latitude de 3 0 12' S e longitude 52 0 45 Wgr. 

Segundo KBppen, o clima predominante 	do tipo Awi, amido no 

inverno (dezembro a maio) e seco no verao (junho a novembro), 	com 

.t temperatura midia do ms mais quente, superior a 30 ° C. A precipi 

taço anual est5 em torno de 1680mn e a temperatura mdia anual 

de 26 ° C. A umidade relativa do ar 	de 817. 

O delineamento experimental empregado foi de blocos ao acaso 

com 2 (oito) tratamentos (NA 56-79, CB 49-260, CO 997 9  CE 45-27, 

P. 4362, CP 57-603, RE 70141 e CO 1007) e 3 (trs) repetices. 

As parcelas foram compostas de 5 (cinco) linhas de 10 	(dez) 

metros de comprimento, espaçadas de 1,50m. O plantio foi feito 	na 

base de 4 (quatro) rebolos por metro (12 gemas por metro linear) e 

equivalente a 200 (duzentos) rebolos por parcela. 

As capinas foram real izadas at o canavial se formar (4 meses 

ap6s o plantio), abafando por sonibreamento as ervas daninhas que se 

estabeleceram. Foi administrada urna adithao com sulfato de amnio, 

suprfosfato triplo e clorero de potssio na frrmulaçao 20-50-10 
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kg/ha de N, P 2 0 5  e K2O respectivanente. (baseado em anflise de ao 

lo). 

Todo o f5sforo + 112 do potssio + 113 do nitroflnio 	foram 

aplicados no sulco (fundaçZo) antecedendo o plantio. Trs 	meses 

apSs foi aplicado em cobertura (ao lado dos sulcos) o restante dos 

adubos. 

Os rebolos foram tratados em soluço fitossanithia de Benla 

te + Aldrin, atravs de imerso, durante 2 (dois) minutos, na dou 

gem de 500 gramas de Aldrin + 100 gramas de Benlate, em 100 litros 

'de agua. 

Por ocasiao da colheita foram tomadas as trs linhas centrais 

de cada parcela, com uma ares util de 45m 2 , conservando-se as late 

tais como bordaduras. 

Em novembro de 81 foi feito o corte das parcelas 	experimen 

tais e levadas para analise no laboratSrio da usina 	"Abrahan 

Lincoln", recm adquirida pelo grupo CONAN. 

A produtividade e as anflises de Erix, FoI da cana, Pol 	do 

caldo, Pureza e Fibras se encontram na Tabela 1. 

TABELA 1 - Rendimento mdio dos dados obtidos no experimento 	de 

"Introduçio e Competiço de Cultivares de Cana-de-Açucar 

na Região da Transamaztnica, ParZ" - UEPAE/Altamira - 

1981. 

FIBRAS RENDIMENTO 
CULTIVARES BRIX POL% CALDO POL% CANA PUREZAZ 

7, 	 t/ha 

E 4362 21,45 18,51 15,10 86,30 14 9 33 175,55 

CB 49-260 19,51 15 9 49 12,92 79,64 14,00 174,81 

CO 1007 20,32 16,14 13,35 79,64 13 9 00 170,36 

Co 997 20 9 22 15,96 13,10 79 9 12 13,00 161,47 

CP 57-603 21,68 18,17 15,14 83,77 13,00 157,03 

NA 56-79 20,78 16,81 13,86 81,01 13,66 155,25 

RE 70141 20,35 16,32 13,42 79,93 13,66 144,44 

CB 45-27 19,85 16,47 13,51 83,00 14 9 00 138,51 
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Apesar de os resultados refletirem apenas um ano de 	observa 

çio, podemos auferir as seguintes concluses: 

a 

- as cultivares B 4362 9  CE 49-260 e CO 1007 foram as 	melho 

res em rendimento agrtcola com as mdias de 175,55, 174,81 e 170,36 

t/ha, respectivamente. 

- em teor de sacarose as cultivares CP 57-603 9  E 4362 e 	NA 

56-79 foram as melhores com Pol da cana (Z) de 15,14, 15,10 	e 

13, 86, respectivaniente. 

Um aspecto a ser levado em consideraço í sobre a 	cultivar 

E 4362, que vem obtendo um alto rendimento agro-industrial. 	Entre 

tanto, mantendo-a em observação, pois em diversas regies canaviei 

ras do mundo, a ferrugem (Puccinia !2E), vem dizimando essa culti 

var, causando prejuizos considerãveis devido sua alta susceptibili 

dade ao fungo. 

Acreditamos na possibilidade de algumas cultivares 	precoces 

terem sido prejudicadas devido a colheita ter sido um pouco tardia 

(19 meses), porm nada podemos afirmar sobre tal. Iniciamos um tra 

balho sobre curva de maturaço para que possamos avaliar o pertodo 

Gtil de industrializaç&o e indicar a poca ideal de corte. 

Resultados definitivos serio alcançados em 1983, poca em que 

o referido experimento atingir o 39 ano de corte. 
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