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RESUMO 

A expansão da lavoura canavieira no Brasil, hoje com aproximadamente 4 milhões 

de hectares, possibilita uma intensa atividade sócio-econômica geradora de divisas para as 

regiões produtoras de açúcar e álcool. 

A atividade tradicional de colheita da cana-de-açúcar adota a queima como forma 

de realizar a pré-limpeza nos canaviais. Essa prática entretanto tem sido considerada como 

excessivamente prejudicial à qualidade de vida sob os aspectos ambientais e energéticos 

envolvidos. 

A hipótese sobre a qual este estudo foi realizado, é de que, apesar dos aumentos 

nos custos operacionais das operações de corte, carregamento e transporte da cana colhida 

sem queima prévia, pode haver vantagem econômica na adoção do sistema, caso se 

verifique a comercialização do bagaço liberado e o aproveitamento dos resíduos disponíveis 

pós-colheita. 

Para tanto, avaliou-se comparativamente o desempenho operacional e econômico 

de sistema de colheita semi-mecanizada de cana-de-açúcar com e sem queima prévia. O 

experimento foi realizado em duas áreas da Usina Costa Pinto S.A., no município de 

Piracicaba, SP utilizando-se as variedades SP 71 1406 e SP 71 6163 implantadas em 

canaviais de 2 º e 3 º cortes, respectivamente. 

Pelos resultados obtidos conclui-se que, tanto o desempenho operacional como o 

desempenho econômico do sistema de colheita para a condição de cana sem queima prévia, 
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foram relativamente inferiores aos verificados para a condição de cana queimada. 

Entretanto, considerando o aproveitamento racional do potencial energético equivalente 

disponível na biomassa vegetal caracteri:zada pelo palhiço, há evidências de benefícios sob 

os aspectos ambientais e energéticos que ocorrerão com a adoção do sistema que colhe cana 

crua. 



EV ALUATION OF THE OPERA TIONAL AND ECONOMICAL 

PERFORMANCE OF A HARVEST SYSTEM FOR GREEN AND BURNED 

SUGARCANE 
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Author: Carlos Antonio da Costa TiUmann 

Adviser: Prof. Dr. Marcos Milan 

SUMMARY 

Toe expansion of the sugar cane area in Brazil, nowadays about 4 million hectares 

are cultivated, improved the social and economical aspects of the producer regions. 

Toe traditional way to harvest the sugar cane is using fire as a way to provide best 

conditions for the manual cut; on the other hand, the use of fire has influences on the 

environment and energetics aspects. 

Toe hypothesis of this work is that harvesting the sugar cane as green cane can be 

more expensive, but increasing the residual quantities may give an economic advantage, 

using as a source of energy. 

ln this work a comparison between the two harvest systems - green and bumed -

was performed. Toe work was done in two areas, that belong to Costa Pinto Sugar Mill, 

located at Piracicaba, SP, using two varieties: SP 71 1406 and SP 71 6163. 

Toe results showed that operational and economic performance of the green cane 

inferior than the bumed. Toe advantage of this system is the use of the residual as an 

energetic source, improving the environmental conditíons, avoiding the hazardous eff ects 

ofthe tire. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil se destaca mundialmente como um dos maiores produtores de 

cana-de-açúcar. Durante a safra 91/92, em uma área colhida de, aproximadamente, 4,2 

milhões de hectares, produziu-se cerca de 260 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para 

fabricação de álcool e açúcar. Somente o Estado de São Paulo teve uma participação de 2,0 

milhões de hectares, com uma produção de 154 milhões de toneladas, apresentando uma 

produtividade agrícola média de 77 toneladas por hectare (AEB, 1992 e AEESP, 1992). 

Com essa quantidade de matéria-prima disponível à indústria sucroalcooleira, 

observa-se empenho por parte de usinas, bem como de instituições de pesquisas do Brasil, 

em desenvolver programas de pesquisas voltados a busca de novas fontes alternativas de 

energia, através do aproveitamento do potencial energético disponível na biomassa vegetal 

excedente desses canaviais, resguardando interesses voltados a aspectos sócio-econômicos 

e também diretamente ligados à preservação do meio ambiente. 

Tradicionalmente, adota-se a queima de canaviais, como prática de pré-colheita. 

A bibliografia especializada apresenta os mais variados resultados referentes aos prós e 

contras a cerca de tal prática, quer seja do ponto-de-vista da qualidade da matéria-prima, 

quer dos custos da operação de colheita, ou dos prejuízos à fertilidade do solo ou ainda das 

questões relacionadas à agressão do meio ambiente. Além desses fatores, há a considerar 

ainda, o efeito da condição do canavial ( queimado ou não), no desempenho operacional dos 

trabalhadores braçais. 

O canavial não queimado · ui considerávelmente a capacidade operacional da 

mão-de-obra, devido ao grande volume de massa verde existente (folhas verdes, secas e 

ponteiros), caracterizado pelo palhiço e que deve ser separado dos colmos na operação de 
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colheita, provocando um aumento do esforço fisico por parte dos trabalhadores, refletindo 

na sua capacidade de trabalho diária. 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho operacional e 

economico de um sistema de colheita semi-mecanizado caracterizado pelas seguintes 

atividades: corte manual, carregamento mecânico e transporte mecânico em canaviais com 

e sem queima de pré-colheita. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Considerações Gerais 

No Brasil, nos últimos anos, vêm ocorrendo mudanças gradativas na operação de 

corte da cana-de-açúcar. Ao se analisar esse processo na década de 50, observa-se que o 

corte era realizado em condições de cana crua com despalha manual. Os colmos eram 

dispostos em eitos formados a partir de três linhas de plantio, no sentido longitudinal ao 

deslocamento da frente de corte, para facilitar seu carregamento que também se processava 

manualmente. Esse sistema trazia como vantagem a transferência ao setor industrial, de uma 

matéria-prima praticamente isenta de impurezas, conforme relata PEREIRA (1983). 

O mesmo autor, comenta ainda que na década de 60, o setor agroindustrial de 

cana-de-açúcar se deparou com as primeiras dificuldades de escasse~ de mão-de-obra, o que 

levou a se adaptar a nova situação através de mudanças radicais. Inicialmente elas 

ocorreram no sistema de carregamento da matéria-prima às unidades transportadoras, o qual 

passou a ser mecânico, alterando também o processo operacional de colheita na formação 

dos eitos, passando de três para cinco linhas de plantio, dispostas transversalmente à posição 

dos sulcos. No corte, ocorreu a substituição da despalha manual pela de queima prévia dos 

canaviais, promovendo assim melhor limpeza facilitando o corte aos cortadores, além de 

beneficiar a capacidade diária, que de 1 a 2 toneladas passou para 4 a 6 toneladas, 

ocasionando com isso, melhoria em sua remuneração. 

PEREIRA (1983), descreve que com a criação do PROALCOOL em 1975 o setor 

sofreu considerável impulso, estimulando um rápido crescimento, de forma a atender a 

demanda quantitativa imposta ao sistema. Tal fato gerou um rápido aumento na área 

plantada de forma desordenada, ao ponto de comprometer a qualidade das operações, tanto 

a nível de campo, como industrial. No setor agrícola, o uso indiscriminado de máquinas e 

veículos pesados, aliado ao tráfego intenso, provocou excessiva compactação dos solos e 
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perdas decorrentes das ineficientes operações de corte e carregamento. Na indústria, houve 

um aumento elevado nos índices de impurezas aderidas à matéria-prima. 

A importância econômica da agroindústria açucareira pode ser avaliada, segundo 

dados do Anuário Estatístico Brasileiro -IBGE (1992). Na safra de 91/92, o Brasil possuía 

uma área de aproximadamente 4,2 milhões de hectares, produzindo cerca de 260 milhões 

de toneladas de cana-de-açúcar para fabricação de álcool e açúcar, sendo apenas superada 

pelas áreas cultivadas com milho (13,1 x l 06 ha), soja (9,6 x 106 ha) e feijão (5,4 x 106 ha). 

Somente o Estado de São Paulo tem urna participação de aproximadamente 2 

milhões de hectares para urna produção de 150 milhões de toneladas de cana-de-açúcar 

(Anuário Estatístico do Estado de São Paulo, 1991). Segundo relatado por BERTELLI 

( 1992), o complexo sucroalcooleiro nacional é constituído por341 unidades industriais (168 

usinas e 180 destilarias), das quais 245 operam na região Centro-Sul e 103 na região 

Norte-Nordeste. Somente no Estado de São Paulo estão instalads 206 unidades industriais 

(73 usinas anexas ás destilarias e 133 destilarias autônomas). 

2.2. A prática da queima em cana-de-açúcar 

A prática da queima prévia em canaviais, segundo descrevem RlPOLI & MIALHE 

(1987), caracteriza-se por ser uma eficiente operação de limpeza do canavial, influindo 

positivamente no desempenho da operação de corte manual, reduzindo o esforço fisico dos 

trabalhadores aumentando a capacidade de trabalho, reduz a incidência de animais 

peçonhentos e aumenta a disponibilidade de mão-de-obra. Sob este aspecto, FURLANI 

NETO ( 199]) comenta que é prática tradicional na região Centro-Sul do país, a queima dos 

canaviais para posterior corte e carregamento, e que algumas variedades, favorecem a ação 

do fogo na eliminação de folhas e palhas indesejáveis do canavial, auxiliando no aumento 

do desempenho operacional do corte. 

Para canaviais onde realizou-se o corte manual da cana crua, sem queima prévia, 
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os principais componentes constituíntes das impurezas totais são formados pela materia 

estranha vegetal, folhas verdes e secas e quantidades mínimas de pontas e brotos e a matéria 

estranha mineral, quantidade de terra aderida a matéria-prima durante o carregamento 

mecânico, que pode ser aumentada se o carregamento não for executado de forma 

cuidadosa, elevando o índice de impurezas. 

Com relação aos aspectos favoráveis e desfavoráveis da prática da queima de 

pré-colheita, DELGADO (1985), relacionou os mais relevantes como sendo: 

a) de caráter agronômico: - a queima destrói os inimigos naturais da broca da 

cana-de-açúcar; - facilita as operações de preparo do solo e de cultivo; - aumenta o teor de 

cinz.as do solo; - facilita a operação de corte tanto manual como mecanizado; - a palha pode 

ser incorporada ao solo aumentando seu potencial de matéria orgânica. 

b) de caráter industrial: - ficam vinculados ao maior ou menor tempo de exposição 

após a queima, a dificuldade na conservação e purificação dos caldos; - aumento aparente 

dos teores de brix, sacarose e de fibra em porcentagem, devido ao ressecamento dos colmos; 

- aumento da taxa de microorganismos pela exudação do caldo nos colmos, predispondo-os 

a deterioração. 

c) de caráter econômico e operacional: - a prática da queima toma a operação de 

colheita mais parata e fácil tanto no processo de corte mecanizado como no corte manual. 

Neste último, o custo chega a ser cerca de 30 a 50% maior em cana na palha; - maiores 

prejuízos ocorrem em canaviais que foram préviamente queimados e cujos colmos demoram 

a ser colhidos. 

d) de caráter energético: - as queimadas através da eliminação das palhas contribui 

para perder-se um percentual de matéria bruta estimado em cerca de }~~ do seu peso ou 

de 15% correspondente a matéria seca, tomando-se claro que, caso fosse aproveitada nas 

caldeiras, com vista a produção de vapor, poderia ser excelente fonte geradora de energia. 
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COSTA FILHO ( 1979), comenta que o processo de queima dos canaviais deve ser 

feito por equipes especializadas e treinadas, observando normas de segurança específicas 

bem como devem ser utilizados equipamentos próprios. O autor comenta que a atividade 

de queima dos canaviais, não traz prejuízos ao solo, e garante um aumento no desempenho 

do corte, o que se traduz em maior disponibilidade da mão-de-obra, e permite ainda a 

restituição de boa quantidade de palhiço proveniente dos ponteiros que não foram 

queimados. 

STUPIELLO ( 1989), destaca alguns aspectos ligados à qualidade da matéria-prima, 

tendo em vista a problemática da queima de cana e à eficiência técnica de despalha. 

Compara a qualidade do caldo obtido em canaviais que foram queimados em horários 

denominados "a quente" (12 às 16 horas) e "a frio 11 (19 às 7 horas). Verificou que a queima 

realizada no período das 19 às 7 horas, "a frio" proporcionou os melhores parâmetros para 

avaliação tecnológica da matéria-prima. Quanto aos tipos de deterioração existentes, o autor 

classifica em: a) microbiológicos: dizem respeito às perdas de açúcares devido a atividade 

microbiana, cuja inoculação se deve às rachaduras dos colmos, provocadas pelo fogo; b) 

tecnológicos: quando as perdas de açúcares ocorrem por exudação e aumento da 

porcentagem de fibra da cana; c) fisiológicos: quando ocorrem perdas de açúcares, usados 

para reativar as atividades fisiológicas da planta, em função do tempo de exposição da 

planta no solo após a queimada. 

RIPOU & PARANHOS (1987), conduzindo estudos sobre a qualidade da 

matéria-prima obtida de canaviais colhidos sem queima prévia, destacam que canas cortadas 

maduras, limpas e processadas o mais rápido possível, garantem condições ideais para a 

indústria. Entretanto, os autores comentam que a necessidade de antecipar uma limpeza 

parcial dos canaviais, facilitando as operações de corte, tomou a queima prévia uma 

operação obrigatória à colheita, e que tal prática, dependendo das condições climáticas, 

pode reduzir de 60 a 90% a quantidade de matéria estranha vegetal contida junto à 

matéria-prima colhida. 
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RIPOU (1988) relata uma série de incovenientes provocados pela prática da 

queima prévia que antecede a colheita em canaviais, apesar de consagrada pelos reflexos 
,v 

econômicos que traz a curto prazo. O autor destaca os seguintes l!!E?'.~!!Í~D!~~: poluição 

ambiental; riscos de incêndios em outras áreas agrícolas ou matas; danificação as redes de 

transmissão de energia elétrica; dificuldade na implantação de sistemas de controle 

biológico de pragas; perda de sacarose através da exudação dos colmos, o que por sua vez, 

eleva os teores de matéria estranha mineral durante o carregamento; provoca um 

disperdício, em média, de l O t/ha de massa vegetal que poderia ser incorporada ao solo 

melhorando suas propriedades físico-químicas ou mesmo ser utilizada como fonte 

energética na agroindústria. 

KIRCHHOFF (1992) comenta que as queimadas existentes no Brasil, como as de 

vegetação rasteira que ocorrem na beira de estradas; as de palha da cana-de-açúcar que 

antecede a colheita e as que acontecem no cerrado, contribuem, indiretamente, para a 

mulltiplicação do efeito estufa, através da emissão de gases tóxicos, como óxido nitroso 

(N20) e metano (CH4), bem como a destruição da camada de ozônio (03) na atmosfera a 

partir do monóxido de carbono (CO). Além disso, afirma que as queimadas em 

desmatamentos e desflorestamentos que ocorrem na região amazônica contribuem 

diretamente para a intensificação do efeito estufa. 

BASSINELLO et alii (s.d.), listam possíveis vantagens e desvantagens da colheita 

de cana-de-açúcar sem queima prévia. A presença da palha e palmito (restos de cultura), que 

permanecem no campo, podem propiciar as seguintes vantagens: 

- maior possibilidade de manutenção da umidade no solo; 

- controle de plantas daninhas sem a utilização de herbicidas ou diminuição na 

quantidade; 

- melhor controle de erosão através da proteção do solo contra o impacto das gotas 

de chuva; 

- aumento do teor de matéria orgânica do solo através da adoção desta técnica por 
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vários anos; 

- redução na população de nematóides nocivos à cana-de-açúcar, através do 

acréscimo da população de nematóides predadores e de microorganismos resultantes do 

aumento de matéria orgânica do solo; 

- possibilidade de melhorar o aproveitamento da cana-de-açúcar, sob o ponto de 

vista energético (biomassa) levando-se toda a fonte de energia para a indústria; 

- melhoria da qualidade da matéria-prima entregue para a industrialização; 

- nas micro e mini-destilarias, que exigem baixas tonelagens diárias de 

matéria-prima, dificultando a queima de talhões inteiros de cana, a adoção da prática da 

colheita da cana crua, iria beneficiar o processo, além de permitir utilização dos ponteiros 

para alimentação animal; 

- redução da poluição atmosférica provocada pela queima da cana. 

Como desvantagens BASSINELLO et al (s.d.) citam: 

- dificuldade de se contar com mão-de-obra para a adoção da técnica e resistência 

do próprio cortador em executá-la; 

- rendimento do corte mais baixo, tanto o manual como o mecânico, implicando 

em maiores custos de produção; 

- aumento de impurezas vegetais e minerais junto à matéria-prima; 

- tendência de apresentar o corte basal mais elevado, provocando perdas de 

matéria-prima e prejudicando a brotação das soqueiras; 

Os restos culturais no campo, segundo os citados autores, resultam em: 

- dificuldades para brotação de soqueira, advinda da menor temperatura do solo e 

do sombreamento, dependendo do sistema adotado; 

- maior foco de infestação para alojamento das pragas; 

- impossibilidade de utilização dos implementos tradicionais nos tratos culturais 

de adubação e cultivo (subsolagem); 

- necessidade de maior quantidade de nitrogênio na adubação de soqueira com a 
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finalidade de suprir a parte imobilizada na decomposição da palha e aplicação, no plantio, 

de todo o fósforo exigido para o ciclo da cultura; 

- perigo de fogo acidental no período da entre safra e durante a colheita; 

- maior velocidade de deterioração (ataque de pragas) da cana crua em relação à 

cana queimada, após o corte; 

- cuidado na escolha de variedades apropriadas ( despalha fácil, com menor 

problema de doenças e broca); 

- aumento na necessidade de transporte pela empresa; 

- aumento no teor de fibra e, consequentemente, redução da extração do caldo pelas 

moendas; 

- colhedoras de cana picada ou cana inteira foram, basicamente desenvolvidas para 

o corte de canas queimadas, com raras exceções; 

- diminuição da velocidade de deslocamento da colhedora com aumentos do 

consumo operacional e custo final; 

- aumento da incidência de acidentes de trabalho no corte de cana crua pelo uso do 

facão; 

- na cana crua há maior incidência de animais peçonhentos (cobras, aranhas) no 

momento do corte, provocando sérios acidentes; 

- aumento do ataque de broca (D. saccharalis) e de cigarrinhas da raiz (M. 

fimbriolata). 

t RIPOU & VILLANOV A (1992) em artigo técnico relatam que as implicações da 

colheita de cana crua caracterizam-se em evitar um desperdício de energia produzido pela 

queima do palhiço (pontas, folhas verdes e palha) da cana-de-açúcar, o qual representa em 

média 32,5% da biomassa produzida por um canavial. Os autores citam algumas vantagens 

e desvantagens advindas da colheita de cana crua: 

a) sob o ponto de vista agronômico, quando o palhiço decorrente desse processo 

permanece sobre o terreno: - diminuição ou até eliminação do uso de herbicidas; - aumento 
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e manutenção do grau de umidade do solo; - eficiente mecanismo de controle de erosão; -

aumento da quantidade de matéria orgânica no solo; - redução da população de nematóides 

nocivos; - não destroi os inimigos naturais da broca. 

b) sob o ponto de vista industrial, obter-se-ão reflexos positivos em termos de 

menores perdas de sacarose, diminuição dos problemas de tratamento de água de lavagem 

e do aproveitamento parcial do palhiço, associado ao bagaço para co-geração de energia 

elétrica. 

As desvantagens que podem decorrer desse sistema de colheita: - aumento do 

esforço fisico dos trabalhadores braçais; - aumento no riscos de acidentes ocupacionais; -

redução no desempenho operacional desses trabalhadores com implicação direta no 

aumento marcante dos custos da tonelada cortada; - aumento na quantidade de matéria 

estranha vegetal recebida pela usina; - aumento no volume diário de matéria-prima 

esmagada; - aumento nas perdas ocasionadas por corte basal mais elevado (manual ou 

mecânico); - maior foco de infestações de pragas e doenças; - exigirá modificações em 

equipamentos de cultivo e adubação nitrogenada; e - grandes riscos de incendios acidentais 

ou propositais durante todo o ano. 

RUIZ & O ROSCO (1992), relatam sobre a adoção do sistema cubano de colheita 

de cana crua a partir dos anos 80, em face aos problemas causados pelas queimadas, as quais 

provocavam diminuição significativa nos rendimentos agrícolas e industriais, danificações 

aos solos e uma crescente contaminação ambiental. 

Os sistemas de colheita adotados atualmente são semi-mecanizado (corte manual 

e carregamento mecânico) e mecanizado ( colhedoras ). Os autores comentam que a colheita 

no País, é realizada totalmente na condição de cana crua, sendo 75% mecanizado e 25% 

semi-mecanizado que é realizado em áreas de relêvo mais acidentado. 

Para ambos os sistemas de colheita a qualidade da matéria-prima é melhorada por 

um processo de limpeza que sucede a colheita nas estações de beneficiamento da cana crua, 

elevando-se tanto a produtividade dos cortadores como melhora a matéria-prima. Os autores 
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apresentam ainda algumas vantagens decorrentes da colheita de cana crua: - eliminação total 

das queimadas e seus efeitos nocivos causados a agricultura e ao meio ambiente; -

possibilidade de introduzir-se diferentes métodos de colheitas devido as estações de 

beneficiamento; - a qualidade da matéria-prima apresenta índices inferiores a 5% de 

impurezas; - utilização dos resíduos de colheita em diferentes aplicações; - aplicação de 

diferentes métodos de planejamento e diagnósticos que caracterizam confiabilidade no 

sistema; e - flexibilidade e versatilidade para diferentes condições agrícolas que permitam 

o desenvolvimento de uma agricultura natural sustentável. 

CHURCHW ARD & POULSEN (1988) citam os benefícios considerados com a 

colheita de cana crua, especificamente os aspectos agronômicos pela manutenção dos 

resíduos provenientes da colheita sobre o solo, como conservação da umidade, controle de 

crescimento do mato, economia no sistema de cultivo, perfilhamento e brotação das 

soqueiras, além de permitir o tráfego sem prejuízos ao solo. 

Sobre os efeitos da queima do ponto de vista das perdas de açúcar e energia, 

PA YNE (1986) conclui que esta pode implicar em redução de até 50% da biomassa da 

planta bem como reduções não desprezíveis no teor de sacarose. 

NOA (1992) relata a importância da recuperação da biomassa associada às folhas 

e palhas, obtida através da colheita mecanizada de cana crua em Cuba. O autor informa que 

a colheita de cana crua chega a representar 90% das áreas cultivadas, sendo 74% das áreas 

com colheita mecanizada. Uma parte da palha fica no campo permitindo a conservação da 

umidade, reposição de nutrientes e redução do uso de herbicidas. A outra parte é recuperada 

e empregada como combustível em caldeiras, na produção de bio-fertilizantes ou como 

alimento para o gado. Os valores porcentuais das pontas e folhas possuem a seguinte 

composição em peso: matéria seca= 26,00; açúcares totais= 2,18; sacarose= O; fibras= 

19,80; cinzas= 2,31; água= 74,00 e outros componentes= 2,43. 

Estudando o processamento de cana sem desponte, BELLODI (1988) faz referência 

ao conceito de cana integral, como a cana crua colhida com toda palhada, palmito e folhas 
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verdes, geralmente mecanizada e cana sem desponte, cana queimada colhida com palmito 

e folhas verdes parcialmente cortadas ou não e com restos de palhaça, geralmente manual · 

ou mecanizada. 

O autor comenta que a prática da queima para reduzir a palhada é feita em horários 

impróprios, geralmente durante o dia, reduzindo sensivelmente o resíduo vegetal e 

incorrendo num problema que é a exudação dos colmos, o qual contribui à ocorrência de 

perdas no processo industrial. Os valores encontrados para porcentagens de impurezas 

foram sem desponte 8,1 e 1,6 com desponte 4,2 e 0,7 para as impurezas vegetais e minerais 

respectivamente. O autor conclui que no processamento da cana sem desponte ocorre um 

aumento nas impurezas minerais contribuindo para o desgaste dos equipamentos, pois a 

moagem da cana nestas condições só se justifica quando há indisponibilidade de 

mão-de-obra agrícola e mesmo assim a colheita deve ser criteriosa para evitar o excesso de 

resíduos. 

~ Com o objetivo de avaliar o efeito da moagem de cana crua e queimada com e sem 

desponte como matéria-prima para fabricação de açúcar, álcool e energia, SILVA & SILVA 

JUNIOR (1982) constataram que o brix, pol e pureza foram significativamente menores 

para canas com pontas em relação a despontadas, apresentando valores de fibra e bagaço 

na porcentagem de cana significativamente mais elevados nas canas com pontas. 

,,, A cana com ponta e total, considerada folhas e ponteiros, apresentaram qualidade 

tecnológica inferior à cana despontada, embora a com ponta registrou maiores quantidades 

de açúcar e álcool por hectare. Pela análise econômica em relação aos custos de produção 

agrícola, incluíndo corte, carregamento e transporte para canas com e sem desponte, os 

autores observaram que as sem desponte apresentam os menores valores. Concluíram 

também que em função dos resultados obtidos no trabalho e pela análise econômica do corte 

da cana com ponta e despontada, a moagem da cana com ponta poderá influir na qualidade 

do açúcar produzido, mostrando-se viável para a produção de álcool e principalmente de 

energia, sem contudo inviabilizar a produção de açúcar. 
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MELO et ai (1988) conduziram um estudo com objetivo de avaliar o 

comportamento industrial da cana-de-açúcar sem queima prévia integral e despontada e 

queimada com e sem desponte em uma safra agrícola. Os parâmetros analisados que 

correspondem as condições de cana crua e queimada despontadas foram respectivamente: 

Brix: 18,00 e 15,90; Pol porcento do caldo: 15,90 e 13,01; Pol porcento da cana: 13,96 e 

11,20; Fibra porcento da cana: 12,19 e 13,90 e Pureza: 88,34 e 81 ,99. 

Pelos resultados médios apresentados os autores revelam que de uma maneira geral 

o melhor comportamento dos parâmetros tecnológicos, inclusive para açúcares totais são 

para cana crua despontada com elevação do teor de fibra porcento da cana. Outro aspecto 

de referência é o acréscimo de biomassa produzida pela matéria-prima proveniente do corte 

de cana crua, condição que se apresentou em torno de 20,60% maior do que a queimada 

despontada, enquanto que a queimada sem desponte teve um aumento de 15,00%. 

Estudando o aumento porcentual do teor de fibra em colheita mecanizada de 

cana-de-açúcar sem queima prévia, CERQUEIRA LUZ & ALOISI (1991) obtiveram em 

média valores de 15,65%. 

Analisando os vários tipos de matéria-prima que são transferidas às usinas e 

destilarias, em função das técnicas de colheitas empregadas; cana-de-açúcar crua, queimada, 

cana queimada com ponta, cana parcialmente despontada e integral, DELGADO & MAFRA 

(1989) salientam que este último tipo trata-se de uma matéria-prima de dificil manuseio pela 

grande quantidade de folhas presentes, e em virtude da não ocorrência da queima, sua 

constituição basicamente são colmo, folhas laterais, palmito e ponteiro apical, formado por 

folhas e inflorescências. É chamada de cana "energia", em razão da presença do elevado teor 

de fibra e folhas. 

ABRAMO FILHO et al (1993), estudando os resíduos da colheita mecanizada de 

cana crua, para variedade SP 71 6163 determinaram que o resíduo pós-colheita formado 

pelo ponteiro e palhas que ficou no solo foi de 15 t/ha, e que os possíveis efeitos da palha, 

deixada como cobertura promovem: a) menor temperatura do solo sob a palha, em 
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comparação com solo desnudo; b) maior manutenção da umidade do solo; c) retardamento 

da brotação da soqueira que, todavia, pode ser uma questão varietal; d) controle de uma 

grande parte de plantas invasoras; e) possível aumento de pragas; f) maior teor de matéria 

orgânica. 

2.3. Corte Manual da Cana-de-Açúcar 

FURLANI NETO (1991) descreve que os rendimentos obtidos para o corte de cana 

crua para mudas, na região Centro-Sul, sem amarração dos feixes, isto é, dispondo-se as 

canas em montes para o carregamento mecânico, tem variado de 2,5 a 3,0 t cana/homem dia. 

Para canaviais queimados o rendimento de corte tem variado de 5,0 a 7,0 t cana/homem dia. 

e adotando-se o sistema de corte da cana integral queimada (sem o desponte), os 

rendimentos aumentam para 7 ,O a 8,0 t cana/homem dia. O autor comenta ainda que para 

o corte manual de cana crua, é necessário evitar o desponte no local de formação dos 

montes, bem como promover a despalha, a fim de reduzir a quantidade de impurezas 

vegetais no carregamento. 

Estudando a introdução de uma nova prática de corte a partir da formação de eitos 

de 5 e 7 linhas em uma safra agrícola, PEREIRA (1983), obteve um rendimento médio no 

corte de canas para mudas correspondente a 4,30 t/homem dia e 4,20 t/homem dia 

respectivamente. O autor relata que a introdução do corte de 7 linhas amontoadas para cana 

queimada obteve em média 5,49 t/homem dia, reduzindo também a quantidade de 

impurezas vegetais e minerais em 65,8% e 76,4% respectivamente. 

PEIXOTO & DELGADO (1988) estudando as operações agrícolas na cultura da 

cana-de-açúcar, com referência ao rendimento das frentes de corte, citam que o mesmo 

depende grandemente da disposição física dos cortadores, da variedade de cana escolhida, 

do tamanho e do porte dos colmos, de seu posicionamento nas touceiras, além da densidade 

do canavial, condições de topografia, tipo de solo e do tempo. Os autores comentam ainda 
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que os rendimentos médios obtidos para o corte em canaviais sem queimar variam de 2 

t/homem dia para operários fracos de baixo nível de experiência e 4 t/homem dia para 

operários mais fortes e hábeis, e de 3 a 6 t/homem dia para o corte em cana queimada em 

canaviais com baixo rendimento agrícola e em condições pouco favoráveis. Para canaviais 

de médio e alto rendimento, obtem-se de 3 a 4,5 t/homem dia em cana sem queimar e de 4 

a 7 t/homem dia em cana queimada, ocorrendo casos excepcionais que chegam a 1 O 

t/homem dia. 

Em outro trabalho, PEIXOTO & DELGADO (1988a) estudando o manejo da 

colheita na formação de eitos de 5 e 7 linhas, os autores determinaram para duas safras 

agrícolas os rendimentos médios para o corte manual e o desempenho operacional do 

carregamento mecânico da matéria-prima de 8,7 e 8,5 t/homem dia e 43,5 e 54,8 t/h 

respectivamente. 

Em artigo sobre a forma de quantificação do trabalho no corte manual da 

cana-de-açúcar para efeito de remuneração, BALBO (1987) indica um rendimento médio 

no corte de 6 t/homem dia para cana queimada, evidenciando a relação entre os rendimentos 

de corte e da lavoura, esclarescendo que a remuneração do cortador não deve ser em função 

apenas do comprimento do eito de canas, mas levando-se em consideração também a 

produtividade agrícola. 

Com objetivo de avaliar o efeito das impurezas minerais sobre o comportamento 

das características tecnológicas da cana-de-açúcar pelo Sistema de Pagamento pela 

Qualidade, MUTTON et al (1992) estudaram as seguintes características: brix e pol 

porcento do caldo, peso bagaço prensa, fibra e pol porcento da cana, valorização da 

matéria-prima (ágio/deságio) e pol porcento da cana padrão. Os autores concluem que para 

valores elevados de impurezas minerais (a partir de 4%), ocorre a depreciação da qualidade 

da matéria-prima a ser processada, assim como sua valorização final, alterando os 

parâmetros tecnológicos principalmente fibra e pol porcento da cana e a valorização 

(ágio/deságio). 
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Em estudo, comparativo entre a produtividade e a qualidade tecnológica da 

cana-de-açúcar para colheita mecanizada e corte manual em talhões comerciais de quatro 

usinas, FERNANDES & IRVINE (1986) constataram que em cinco dos sete ensaios 

realizados, para as condições de canavial bem queimados e canas eretas, não ocorreram 

diferenças significativas entre os sistemas para a produtividade (t/ha), ocorrendo menor 

produção de açúcar (17,0%), para os ensaios em que adotou-se o sistema de colheita 

semi-mecanizada em relação ao potencial de produtividade analisado por amostragem antes 

da queima. 

Os autores: afirmam que as perdas foram devidas às deficiências da colheita, perdas 

no carregamento e transporte, deterioração pós-colheita e inclusão de impurezas nas cargas, 

gerando 14,3% para o sistema de corte mam~ e 18,3% para o mecanizado. O corte 

mecanizado mostrou-se ineficiente contribuindo com um acréscimo na quantidade de 

matéria-prima, pela presença do cartucho de folhas e as folhas úmidas, que aumentaram o 

peso do material colhido e reduziram sua qualidade, teor de sacarose e pureza elevando os 

valores de fibra em 3,8%, reduzindo em 5,0% o rendimento de açúcar por tonelada o que 

proporcionou uma redução significativa de 360 Kg de açúcar por hectare. 

2.4. Carregamento e Qualidade da Matéria-Prima 

Com a introdução das carregadoras mecanizadas em substituição ao carregamento 

manual, resolveu-se parcialmente o problema de mão-de-obra, contribuindo para a redução 

dos custos operacionais. 

Estudando novas técnicas da operação de carregamento de cana-de-açúcar, RlPOLI 

et al (1984) utilizaram uma carregadora com rastelo convencional e outra possuindo um 

conjunto denominado rastelo recolhedor, sobre eitos esteirados formados a partir de 5 e 7 

linhas de plantio, em canaviais préviamente queimados. 

Os autores obtiveram para carregamentos nos eitos formados por 7 linhas os 
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seguintes valores relativos a capacidade operacional de 54,08 e 72,97 t/ha; tempos de 

carregamento de 9,53 e 10,77 min.; ciclos de carregamento de 20 e 24; percurso de 181,60 

e 303,40 me cargas líquidas de 9,640 e 12,100 t para máquinas com rastelo recolhedor e 

rastelo convencional respectivamente. 

RIPOLI (1986) estudando o desenvolvimento de um modelo de desempenho 

operacional de carregadora auto propelida para cana-de-açúcar, obteve para desempenho 

operacional do carregamento a partir de eitos formados por 5 e 7 linhas 100,00 e 98, 14 t/h 

respectivamente, o que levou o autor a concluir que o eito formado por 5 linhas esteirado 

foi o que apresentou melhores resultados na pesquisa. 

RIPOLI et al (1975) estudando comparativamente três modelos de carregadoras 

com o corte manual, obtiveram para carregadoras convencionais uma capacidade efetiva de 

41,71 t/h, em matéria-prima proveniente de canaviais préviamente queimados. Os autores 

concluem que para os quatro sistemas de colheita estudados, o que apresenta menores custos 

foi corte mecânico seguido do crote manual, entretanto, apresentam os seguintes fatores a 

serem considerados na seleção de máquinas colhedoras: - disponibilidade de mão-de-obra; 

- qualidade da matéria-prima; - limitações no uso de máquinas e - rapidez no processamento 

da matéria-prima. 

FERNANDES & OLIVEIRA (1977), estudaram em duas safras do Estado de São 

Paulo os processos de colheita manual, semi-mecanizada e mecanizada, para cana-de-açúcar 

préviamente queimadas, onde procuraram estabelecer parâmetros para a avaliação da 

qualidade tecnológica da matéria-prima, através da participação porcentual de impurezas 

minerais e vegetais obervadas nas unidades transportadoras. 

Os autores estimaram que a porcentagem de impurezas totais atribuídas ao 

carregamento podem estar contidas entre 1 a 20%. Os dados médios de impurezas obtidos 

foram de 3,5% (vegetais) e 2,5% (minerais), e que após um período chuvoso ocorre 

elevação da porcentagem de impurezas em carregamentos de cana-de-açúcar, para qualquer 

que seja o processo de colheita. Os altos níveis de impurezas podem ser atribuídos não 
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somente ao carregamento mecânico, como também, e principalmente, à altura do desponte 

(impurezas vegetais) e presença de terra (impurezas minerais). O processo de colheita 

semi-mecanizada conduz os maiores quantidades de impurezas minerais á usina. 

BETANCOURT (1967) em Cuba, trabalhando em 152 usinas, estudou a presença 

de matéria estranha nos sistemas de colheita de cana-de-açúcar. O autor determinou para a 

colheita semi-mecanizada, que a matéria-prima que chega à usina é constituída em média 

pelos seguintes elementos porcentuais em peso: ponteiros = 30,00 , folhas e palhas = 

42,83 , rebrotos = 9,21 , colmos secos= 10,57 e terra= 7,30, e que a constituição média 

de matéria estranha é de 6,64% ponteiros; 0,21 % rebrotos; 0,19% canas secas; 3,94% palha 

e folhas verdes e 0,19% terra. 

Para avaliar a incidências de impurezas vegetais e minerais incorporadas à 

matéria-prima durante o carregamento, PEIXOTO & DELGADO (1988a) conduziram cinco 

ensaios experimentais em 1985 e 1986, com corte em eitos de 5 e 7 linhas de cana com 

lavras em esteira contínua e em feixes obtendo os seguintes resultados para as safras de 85 

e 86 respectivamente: matéria estranha vegetal: 4,02 e 2,16 e matéria estranha mineral: 1,43 

e 0,61%. Os autores concluem também que os teores de impurezas minerais incorporados 

a matéria-prima dependem mais diretamente dos sistemas de eitos formados pelo corte, 

tipos de lavras e do carregamento. Para os teores de impurezas vegetais, estes dependem 

mais da qualidade tanto da lavoura como da mão-de-obra empregada no corte. 

2.5. Perdas Pós-Colheita 

Os níveis de perdas de cana-de-açúcar no campo, por ocasião da colheita, foi 

estudado por PEIXOTO & DELGADO (1988b). Os autores conduziram cinco ensaios 

experimentais em 1985 e 1986 com eitos de corte formados por 5 e 7 linhas compostas em 

esteira contínua e em feixes, obtendo os seguintes resultados médios em t/ha tocos 0,73; 

frações de colmos 0,46 e colmos inteiros não carregados 1,28 durante o ano agrícola de 
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1985 e tocos 0,80; frações de colmos 0,41 e colmos inteiros não carregados O, 76 durante o 

ano de 1986. 

Os autores concluíram que as perdas totais (0,75 a 5,71 t/ha), foram consideradas 

altas, e aumentaram devido aos níveis de rendimento agrícola, justificando um melhor 

treinamento da mão-de-obra de corte, a fim de proporcionar melhor qualidade de serviço. 

Em trabalho . comparativo entre o sistema de colheita com corte manual e o 

mecânico em cana-de-açúcar, FURLANI NETO (1984) observou perdas de cana nos tocos 

deixados pela altura do corte basal de 1,48 t/ha, além de 2,24 t/ha de colmos deixados 

durante o carregamento. Este autor obteve para impurezas minerais e vegetais índices na 

ordem de 2,39% e 1,36% respectivamente, justificaveis em função do uso do rastelo durante 

o carregamento mecânico, e que a qualidade da matéria-prima estaria também relacionada 

com a queima realizada para o corte e a altura do desponte. 

ROSA et al (1993) estudando as perdas na colheita de cana-de-açúcar, verificaram 

para perdas totais obtidas pelas variedades testadas, valores médios de duas safras 89/90 e 

90/91 de 1,79 a 3,78 t/ha e 1,56 a 2,19 t/ha respectivamente. Os valores correspondentes a 

o/olha de perdas para as variedades SP 71 1406 foram O, 70 a 0,90 o/olha para colmos menores 

que 1,20 metros; 0,52 a 0,56 o/olha para ponteiros; 0,13 a 0,16 o/olha para tocos e 0,11 a 0,12 

o/olha para catação (colmos inteiros). 

Com objetivo de comparar as perdas deixadas no campo pelo corte manual com 

canas amontoadas e o corte mecanizado de canas inteiras, FURLANl NETO et al (1984) 

obtiveram os seguintes resultados para o corte manual: 1,74 t/ha com perdas de canas 

inteiras ( colmos encontrados no solo); 1,02 t/ha de frações de colmos agregada ao palmito 

e 0,76 correspondente ao toco deixado no campo pela altura de corte. 

SHAW & BROTHERTON (1992) estudaram na Austrália, a adoção de técnicas 

e métodos de colheita mecanizada em cana-de-açúcar sem queima prévia, que reduzisse as 

perdas de cana e os índices de matéria estranha estabelecidos em 2,96 a 4,42 t/ha. Os autores 

concluíram que não existe um ponto ótimo na relação entre perdas de cana e matéria 
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estranha na colheita de cana crua, além de influenciar no sistema de transporte, produção, 

eficiência química e qualidade do açúcar, reduzindo as vantagens financeiras em se adotar 

a colheita de cana crua sobre a queimada. 

FURLANI NETO et al (1989) estudaram comparativamente, as variedades NA 

5679 e SP 711406, colhidas mecanicamente em canaviais com e sem queima prévia. Em 

termos de perdas de colheita não encontraram diferenças significativas para as quantidades 

de Colmos, Pureza % e Pol % Cana analisadas entre ambas condições. Por sua vez a 

porcentagem de fibra na matéria-prima colhida sem queimar, foi 1,9% maior 

significativamente do que a condição queimada, cujos valores médios na cana sem queimar 

foi de 14,94% e 15,38% para as variedades NA 5679 e SP 711406 respectivamente. Para 

o resíduo pós-colheita deixado sobre o terreno (palhas, folhas verdes e ponteiros) a variação 

observada na condição de cana sem queimar foi de 7 ,50 a 11,88 t/ha. 

2.6. Potencial Energético da Cana•de-Açúcar 

RIPOU et al (1991) estudando o potencial energético de resíduos provenientes da 

colheita em cana-de-açúcar sem queima prévia, nas variedades SP 70 1284; SP 70 1143; SP 

70 6163; SP 71 1406 e NA 5679, determinaram os seguintes valores médios 

correspondentes ao potencial energético do palhiço (PEP) em Mcal/ha: 

VARIEDADES PEP (Mcal/ha) 

SP 70 1284 29.245,10 

SP706163 45.721,10 

SP 70 1143 42.615,10 

SP 71 1406 58.711,70 

NA 5679 52.623,60 
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Os autores relatam, pelos resultados obtidos a importância da biomassa vegetal 

canavieira que atualmente é queimada no campo, representando grandes desperdícios de 

energia além de causar poluição ambiental. 

Sobre a relação entre os poderes caloríficos, BRITO & BARRICHELO (l 982) 

comentam que poder calorífico de massas vegetais pode ser considerado tanto o superior 

- PCS como o inferior - PCI, somente dependerá se o calor liberado pela condensação da 

água de constituição do combustível é ou não considerado. 

Os autores esclarecem que na prática, o poder calorífico inferior deve ser preferido, 

porém o processo de determinação ocorre com uso de bomba calorimétrica a qual fornece 

o poder calorífico superior. Para obter-se a relação entre PCS e PCI é necessário 

conhecer-se a quantidade de hidrogênio contida no material, tendo-se então descontado o 

valor consumido de vaporização da água envolvido no processo conforme a equação 

apresentada por DOA T (1977): 

PCI = PCS - 600 x 9 H/100 

onde: 

PCI (kcal/kg) - poder calorífico inferior 

PCS (kcal/kg) - poder calorífico superior 

H (%) - teor de hidrogênio do material 

600 - constante correspondente ao valor médio (kcal) de energia absorvida por kg 

de água para se atingir a temperatura de evaporação 

9 - constante, múltiplo do peso de hidrogênio contido no combustível que fornece 

o peso da água formada durante a combustão. 

ZULAUF et al (1985) realizaram análises preliminares sobre o potencial energético 

da palha obtida em canaviais das principais regiões do estado de São Paulo, numa etapa de 

pré-colheita. Estimaram os valores médios obtidos referentes aos poderes caloríficos 

superior e inferior da palha da cana-de-açúcar, sem considerar as folhas verdes e ponteiros. 
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REGIÃO VARIEDADES UMIDADE PCS PCI 

(%) (kcal/kg) 

BAURU SP701143 21,3 4315 3073 

PIRACICABA NA 5679 18,6 3979 2992 

ARARAQUARA NA 5679 9,1 4181 3563 

RIB. PRETO SP 70 1143 8,0 4096 3534 

CAMPINAS CP 5122 11,3 4098 3389 

A Bagatex 1, estudando resíduos agrícolas e industriais provenientes da 

cana-de-açúcar, comparou quantidade e poder calorífico de algumas variedades, obtendo 

os seguintes resultados: 

BAGAÇO PALHA PONTEIRO PONTEIRO+PALHA 

VARIEDADES CORTE (t/ha) 

NA 5679 4º 17 24 

NA 5679 3º 14 29 

SP 70 1143 l º 37 20 27 47 

SP 70 1143 1 o 32 50 

SP 70 1248 l º 38 12 16 28 

CB 5398 1 o 39 39 

PCl (kcal/kg) 1790 3600 1268 2280 

A quantidade de bagaço foi calculada a partir de 15,5% de fibra com 50% de 

umidade e o PCl calculado após 15 dias de secagem ao ar livre. 

RlPOLI (1991), estudando a utilização do material remanescente da colheita de 

1 - BAGATEX. Analysis and prospects of rational utilization of sugar cane bagasse. Bagatex Program. 
Relatório Interno. Ribeirão Preto. 1984. 8p. 
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cana-de-açúcar para as variedades NA 5679 e SP 711406, colhidas mecanicamente em 

canaviais sem queima prévia, obteve os seguintes valores correspondentes em t/ha para 

massa de colmos= 73,54 e 67,20; de ponteiros= 9,91 e 4,84; folhas verdes= 8,23 e 5,26; 

palha = 11,52 e 9,43; palhiço = 29,67 e 19,53 e índice de palhiço = 0,40 e 0,29 

respectivamente para NA 5679 e SP 71 1406. O autor determinou para porcentagem de 

hidrogênio elementar o valor médio de 6,34% e os poderes caloríficos superior, inferior e 

útil das frações de ponteiros, folhas verdes e palhas, obtendo os seguintes valores médios: 

MÉDIAS 

VARIEDADES VARIÁVEIS PO FV PA 

PCS 4334,10 4406,00 4508,80 

SP711143 PCl 3998,30 4057,90 4179,30 

PCU 759,40 1177,90 3602,30 

PCS 4367,70 4418,20 4330,80 

NA 5679 PCI 4026,50 4268,60 3980,60 

PCU 1003,30 1457,80 3613,10 

O autor conclui que uma tonelada de material remanescente de colheitasubstitui 

1,08 t de bagaço em termos de poder calorífico, se considerado como combustível para 

fornalhas de caldeiras em usinas e destilarias. 

RIPO LI et al (1991 ), estudaram o enfardamento de resíduos provenientes da 

colheita manual de cana-de-açúcar variedade SP 70 6163 sem queima prévia, obtiveram os 

seguintes resultados médios em t/ha: massa de colmos= 79,52; ponteiros= 7,04; folhas 

verdes= 7,54; palha= 12,18 e palhiço= 26,77. Para o índice de palhiçoobtiveram 0,34% 

e seus respectivos poder calorifico superior, PCS = 4.538,8 Kcal/Kg; inferior PCI = 4.200,2 

Kcal/Kg e útil PCU = 2.341,4 Kcal/Kg. Os autores determinaram que a energia potencial 

bruta foi estimada em álcool = 23.921 Mcal/ha; bagaço= 35.591 Mcal/ha e resíduos= 

62.679 Mcal/ha. 
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DOA T (1977) propõe a equação que fornece o valor aproximado do poder 

calorifico útil - PCU para madeira, com base em peso úmido: 

PCU = PCI [(100 - E)/100] - 6 H/100 

onde: 

PCU (kcal/kg) - poder calorífico útil à umidade E 

E (%) - grau de umidade da madeira com base em peso úmido 

6 - fator de conversão referente a energia para evaporação da água de formação. 

RIPOLI et al (1990) estudando o potencial energético disponível em um hectare 

de cana-de-açúcar, sem queima prévia, basearam-se segundo resultados obtidos por outros 

pesquisadores, para uma produtividade agrícola de 70 t/ha e rendimento industrial de 7 5 1/t 

de etanol. Do processo industrial resultam 5.250 1/ha de etanol que oferecem um potencial 

energético de 20.877 Mcal/ha; 17,5 t/ha de bagaço obtidas que representam 31.325 Mcal/ha 

e 9, 7 t/ha de material remanescente, formado por folhas e ponteiros que correspondem a 

22.166 Mcal/ha, totalizando um balanço energético disponível de 74.368 Mcal/ha. 

Esses autores comentam ainda que para o aproveitamento da palhada como fonte 

energética existem algumas dificuldades a serem enfrentadas, como: material com baixa 

densidade (25 Kg/m3); teor de terra (7,0%) e seu teor de umidade (ponteiros = 76,9%, 

folhas verdes = 65,7% e palhas = 7,6%), entretanto, esclarecem que soluções técnicas 

advirão, pois a adoção desse sistema de colheita de cana sem queima prévia beneficiará 

economicamente a agroindústria, reduzindo impactos ambientais e possibilitando a 

utilização de mais uma fonte energética. 

Os autores citam as vantagens imediatas advindas da colheita de cana crua: l) 

redução da poluição ambiental; 2) menores riscos de incêndios; 3) melhorias agronômicas 

e 4) potencial energético da palhada. 

RIPOU et al (1990a) estudando o comportamento das variedades SP 701284, 

SP706163 e SP 701143, com relação a porcentagem de umidade (U%), índice de palhiço 

(IP), teor de hidrogênio (H¾), poder calorífico superior (PCS), inferior (PCI) e útil (PCU) 
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em kcal/kg nas porções de ponteiros (1 ), folhas verdes (2) e palhas (3) colhidas 

manualmente e sem queima prévia, obtiveram os seguintes resultados médios para as 

variedades estudadas: 

VARIÁVEIS MÉDIAS 

(1) 76,88 

U{%) (2) 65,73 

(3) 7,63 

(1) 4297,20 

PCS (kcal/kg) (2) 4392,80 

(3) 4285,20 

(1) 3960,70 

PCl (kcal/kg) (2) 3948,90 

{3) 3948,90 

(1) 880,40 

PCU (kcal/kg) (2) 1351,70 

(3) 3609,80 

Os autores concluíram que para PCS não ocorreram diferenças significativas, 

podendo ser considerado em média 4.300 kcal/kg, e para a percentagem de hidrogênio 

elementar (H) no material pode ser considerada em média 6,23%. 

MOLINA JUNIOR (1991) estudando o enfardamento de resíduos de colheita de 

cana-de-açúcar, obteve para o palhiço existente no campo os seguintes valores médios para 

poder calorífico supeior = 4.321,15; inferior = 3.982,57 e útil = 2.991,38 Kcal/Kg, a 

umidade média foi de 24,1 % e o potencial energético disponível no resíduo de 37.397,83 

Mcal/ha. 
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2.7. Custos Operacionais 

FERRARJ et al (1986) fizeram uma análise econômica preliminar da utilização ou 

não do desponte da cana-de-açúcar interpretada em função do Sistema de Pagamento pela 

Qualidade. Os autores observaram que os custos de produção por tonelada de cana, foram 

menores para canas sem desponte e os custos de produção por hectare foram iguais tanto 

para cana colhida com e sem desponte, em função principalmente da maior quantidade de 

cana a ser carregada e transportada por hectare. 

Os preços por tonelada de cana foram menores para o processo sem desponte, 

enquanto que os valores por hectare são maiores, quando comparados as canas despontadas. 

Assim os autores concluem que a prática da colheita de cana com e sem desponte não 

apresentam incoveniente econômico com relação ao sistema de pagamento de cana pela 

qualidade. 

OLIVEIRA & BULLIO (1988), estudando os aspectos técnicos-econômicos do 

corte da cana-de-açúcar sem desponte e seus reflexos industriais na moagem, observaram 

que as principais implicações agronômicas da colheita de cana com ponta são devido a 

alterações, as quais dependem dos aspectos: - quantidade por hectare e qualidade da 

matéria-prima obtida do corte; - participação da cana com ponta e qualidade da ponta; -

preços e custos unitários agrícolas. 

GEMENTE et al ( 1985) estudando a avaliação econômica comparativa da 

utilização agroindustrial dos resíduos provenientes da cana-de-açúcar colhida com ponta e 

despontada, baseados no desenvolvimento de equações ajustadas aos objetivos do trabalho, 

observaram a partir dos cálculos de rentabilidade econômica resultados que favorecem por 

pequena vantagem a prática do sistema de processamento que operaria com cana colhida 

despontada. 

SILVA & SILVA JUNIOR\(1982),,estudando o comportamento dos sistemas de 

colheita em cana crua e queimada, com e sem desponte, sob aspectos tecnológicos e 
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econômicos, realizaram análises nas quais concluíram, que em relação ao custo de produção 

agrícola, incluíndo corte, carregamento e transporte, as canas colhidas sem desponte 

apresentaram menores custos por toneladas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Fundamentos da Hipótese de Trabalho 

Esse estudo visa caracterizar o desempenho operacional e econômico de sistema 

de colheita semi-mecanizada de cana-de-açúcar para as condições de canaviais com e sem 

queima prévia, levando-se em conta o aproveitamento de resíduos para fins energéticos. 

A hipótese básica é que apesar do aumento dos custos operacionais na colheita sem 

queima prévia, pode haver vantagem econômica na adoção do sistema, caso se verifique a 

comercialização do bagaço liberado e o aproveitamento dos resíduos. 

3.2. Material 

O experimento foi conduzido em duas áreas pertencentes à Usina Costa Pinto, 

localizada no município de Piracicaba, São Paulo, nos meses de julho e agosto, durante a 

safra agrícola 91/92. As áreas, com tamanhos de 7,67 e 7,44 hectares foram denominadas 

de A e B respectivamente, e identificadas pela carta cartográfica correspondendo as 

seguintes características: 

Área A - Longitude: 22º35'00" 

Latitude: 47º41 '15" 

Altitude: SOO m 

Declividade: moderada de 6 a 10% 

Área B - Longitude: 22º37'30" 

Latitude: 47º37'30" 

Altitude: 632 m 

Declividade: suave de O a 5% 

Durante o período de ensaios registraram-se temperaturas médias, máxima de 31,8 º 
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C, e mínima de 17,0º C; a precipitação pluviométrica acumulada durante o período foi 

11,10 mm. 

3.2.1. Material de Campo 

a) A frente de corte 

A frente de corte manual, designada para colheita da cana-de-açúcar, foi constituída 

por 30 pessoas entre homens e mulheres que faziam parte de uma equipe da própria usina. 

O grupo de trabalhadores braçais foi caracterizado e identificado pelo nome e idade. 

b) Variedades de cana-de-açúcar 

As variedades utilizadas no experimento foram SP 71 6163 e SP 71 1406, 

correspondendo respectivamente a 40% e 20% da área plantada na usina. 

ÁREAS VARIEDADES IDADE CORTE 

A SP 71 1406 10 meses 

B SP 71 6163 10 meses 

c) Tipos de solos 

Os tipos de solo das áreas selecionadas correspondem: área A - Podzólico 

Vermelho Amarelo, equivalente eutrófico com textura argilosa e Terra Roxa Estruturada; 

área B - Latossolo Vermelho Escuro álico, distrófico com textura média, cuja caracterização 

granulométrica e grau de umidade encontram-se na Tabela abaixo. 
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CONDIÇÕES 

DO UMIDADE 

ÁREAS CANAVIAL (%) (%) 

AREIA SILTE ARGILA 

A CC 24,66 58,42 13,73 27,85 

CQ 24,51 

B CC 12,55 64,93 8,67 26,40 

CQ 10,89 

d) Conjuntos mecanizados 

Utilizou-se uma unidade carregadora de cana-de-açúcar marca MOTOCANA, 

montada em trator marca V ALMET modelo 118.4, com tração dianteira auxiliar (TDA). As 

unidades de transporte foram compostas por caminhões marca MERCEDES-BENZ modelo 

2219, equipados com carroceria tipo fueiro, apropriada para transporte da cana-de-açúcar. 

Tanto a carregadora como os caminhões pertencem a frota própria da usina. 

e) Equipamentos de mensuração dimensional 

Para a medição das distâncias, comprimentos, diâmetros, caracterização do 

canavial e demarcação de áreas foram utilizados os seguintes utensílios: 

- Trena de fibra marca ESLON, com 50 m, divisão de 0,01 m; 

- Paquímetro marca MYTUTOYO, capacidade de leitura O, 1 mm; 

- Gabarito triangular de ferro de 3/8 polegadas de diâmetro, de construção 

artesanal, com catetos de 1 m de comprimento e capacidade de leitura de 45 º e 22,5 º. 

f) Equipamentos de mensuração pondera} e temporal 

Os equipamentos utilizados para determinação das massas de plantas e suas frações 

colhidas manualmente, e os tempos de trabalho das carregadoras foram: 
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- Balança de prato marca DAYTON, capacidade máxima de carga 10 kg e 

capacidade de leitura de 10·2 kg; 

- Balança de prato sem marca, capacidade de 1 O kg e capacidade de leitura de 

- Cronômetro digital marca CASIO, com precisão de centésimos de segundos. 

g) Equipamentos de aplicação geral 

Foram utilizados materiais de aplicação geral para demarcações, identificação e 

acondicionamento de amostras, tais corno: estacas de madeira; sacos plásticos; rolos de fita 

adesiva; lona plástica e barbante. 

3.2.2. Material de Laboratório 

a) Máquinas e equipamentos para determinação da análise tecnológica e de impurezas 

da matéria-prima 

Para a análise tecnológica das amostras de matéria-prima e do resíduo pós-colheita, 

utilizou-se: 

- Amostrador tratorizado tipo sonda marca SANT AL, acoplado ao trator marca 

V ALMET modelo 65; 

- Desintegrador de fibras marca PENHA, rotação máxima de 1700 rpm; 

- Betoneira homogeinizadora marca IRBií A modelo 150, rotação de 23 rpm; 

- Balança de plataforma, sem marca, com capacidade de carga de 50 kg e 

capacidade de leitura de 1 kg; 

- Balança analítica marca METTLER modelo PH-45 com capacidade de 

carga de 4,0 kg e capacidade de leitura de l 0·5 kg; 

- Prensa hidráulica marca CODISTIL com capacidade para 250 Kg; 

- Sacarímetro automático digital marca ACATEC modelo Autopol; 



- Refratômetro marca AO - OPTICAL; 

- Mufla marca QUIMS, temperatura máxima de 1200º C; 

- Peneiras de tela de metal; 

- Cápsulas de porcelana. 

Todos os equipamentos descritos são de propriedade da Usina. 

b) Equipamentos para determinação do poder calorífico e teor de água nas frações 

componentes da matéria-prima 
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Os equipamentos utilizados para determinação do poder calorífico e o teor de água 

nas frações componentes dos resíduos pós-colheita foram: 

- Estufa marca FANEM modelo 315 SE, temperatura variável de 37º a 220º C; 

- Balança analítica marca METTLER modelo H 1 O, com capacidade de carga 160g, 

capacidade de leitura de 10-3 g; 

- Bomba calorimétrica marca INCOMAP modelo D-217; 

- Mufla marca FORi\1ITEC, temperatura máxima de 1200º C; 

- Cápsulas de porcelana; 

3.3. Métodos 

3.3.1. Determinações de Campo 

Para as determinações de campo, as áreas previamente selecionadas foram 

divididas em duas partes iguais, limitadas por um carreador, nas quais se realizaram os 

experimentos. Inicialmente foi executado o tratamento caracterizado para a condição de 

cana crua e posteriormente para a condição de cana queimada. 
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a) Porte do canavial 

O porte do canavial foi determinado segundo o método proposto por RIPOLI & 

MIALHE (1987), que estabelece o percentual de colmos eretos, acamados ou deitados no 

canavial. 

b) Caracterização dimensional e pondera} das plantas e suas frações 

Para a caracterização do canavial adotou-se os métodos propostos por RIPOLI 

(1991). Tomou-se ao acaso cinco parcelas para cada condição estabelecida do canavial (cana 

crua ou queimada), limitadas pelo espaçamento entre uma linha de plantio, 1,10 metros e 

o comprimento de 2,0 metros lineares ao longo dessa linha, correspondendo a uma área 

amostral de 2,20 m2
• 

Para cada parcela, colheu-se manualmente todas as plantas sendo posteriormente 

separadas em frações determinando-se suas massas correspondentes. As amostras foram 

retiradas do canavial, sendo depositadas sobre uma lona plástica no chão, onde procedeu-se 

a separação dos colmos e das partes constituintes do palhiço: palhas (folhas secas), folhas 

verdes e ponteiros. Para os colmos, determinou-se ainda seu comprimento, diâmetro (na 

altura do 4º internódio proximal) e o número de intemódios. Para a condição de cana crua, 

as palhas que se desprenderam ao longo do ciclo fonológico e caíram no solo, também 

foram recolhidas. As variáveis correspondentes às massas de colmos, ponteiros, folhas 

verdes e palhas foram submetidas a análise estatística pelo confronto de seus valores para 

os tratamentos propostos. De cada fração correspondente ao palhiço, retirou-se sub-amostras 

que foram acondicionadas e identificadas em sacos plásticos, e encaminhadas ao laboratório 

para a determinação do teor de água e poder calorífico. 

c) Capacidade de campo operacional do corte manual 

A capacidade operacional dos trabalhadores braçais, medida em toneladas cortadas 

por homem dia (t/hd) foi avaliada para ambos os tratamentos com cana crua e queimada, 
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seguindo a metodologia empregada pela usina que considera a jornada diária de trabalho 

para fins de pagamento. 

A operação de corte manual adotada consistiu em realizar o corte basal do colmo 

e o desponte apical dos ponteiros, considerando-se 6 linhas de plantio, espaçadas de 1, 1 O 

metros, para formação dos eitos, que foram dispostos em montes. 

O acompanhamento do corte se deu de acordo com o avanço da frente, através de 

sucessivas medições, definidas em função dos períodos: inicial - a partir do início da 

jornada de trabalho até a parada para o intervalo de almoço; intermediário - após o intervalo 

de almoço até a parada para o lanche e final - após o término do lanche até o final do 

expediente. O intervalo de tempo efetivamente trabalhado, corresponde a aproximadamente 

1 hora e 50 minutos para cada um dos três períodos considerados, totalizando 5 horas e 30 

minutos. 

As quantidades cortadas foram devidamente registradas em planilhas e submetidas 

a análise estatística, elegendo-se o teste de 11t 11 para a comparação entre seus valores, com 

intervalo de confiança estabelecido para o nivel de 5% de significância. 

d) Capacidade de campo operacional do carregamento e transporte 

A avaliação da capacidade de campo operacional do carregamento mecanizado da 

matéria-prima nas áreas experimentais, determinadas em termos de toneladas de cana 

carregada por hora, foi realizada através de 1 O amostragens efetuadas ao acaso durante a 

operação. Cada amostra corresponde ao carregamento de uma unidade de transporte 

(caminhão), sendo considerados os seguintes parâmetros: 

- tempo de carregamento: tempo cronometrado a partir do início do carregamento 

até se completar a carga admissível da unidade de transporte; 

- ciclo operacional da carregadora: considerado a partir do início do rastelamento 

do eito, até o início do rastelamento subsequente, observada a capacidade máxima de carga 

admitida pela máquina; 
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- distância percorrida durante o carregamento: correspondendo à distância medida 

entre a estaca cravada a partir do ponto inicial, até a estaca cravada no local onde se deu o 

completo carregamento da unidade de transporte; e 

- largura do eito, correspondendo a dimensão delimitada pelas 6 linhas de plantas 

cortadas para a formação dos eitos. 

O transporte da matéria-prima foi devidamente acompanhado. Os caminhões 

considerados como unidades amostrais, foram identificados e monitorados desde o 

carregamento nas áreas experimentais até o descarregamento na unidade industrial, onde 

eram pesados e retiradas as amostras para análise tecnológica e de impurezas. As distâncias 

entre os locais de carregamento e descarregamento eram préviamente conhecidas. 

Devido ao sistema operacional adotado pela Usina, as velocidades dos caminhões 

foram determinadas através dos valores médios fornecidos pela Empresa para as condições 

locais. 

Os valores correspondentes às cargas transportadas foram obtidos pelo controle de 

peso da cana (CPC), através do registro individual efetuado na balança da indústria. 

As variáveis obtidas na capacidade operacional do carregamento e transporte, 

foram submetidas a análise estatística pelo confronto de seus valores para os tratamentos 

propostos. 

e) Determinação do teor de água e granulometria do solo 

Para determinação do teor de água e granulometria dos solos das áreas 

experimentais, coletou-se, ao acaso, amostras considerando 5 repetições para cada 

tratamento, no perfil de O a 1 O cm de profundidade. As amostras foram acondicionadas em 

vasilhas de alumínio que após serem vedadas e identificadas foram encaminhadas para 

determinações laboratoriais. 
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f) Determinações pós-colheita 

Após a retirada da matéria-prima das áreas experimentais, uma equipe de 

trabalhadores realizou a "catação", ou seja, o recolhimento dos colmos industrializáveis, 

deixados no campo pelo processo de carregamento. A seguir, escolheu-se, ao acaso, cinco 

parcelas para cada tratamento, caracterizadas como repetições, dentro de cada área 

experimental. Cada parcela era formada por 5 linhas consecutivas de plantio e 1 O metros 

lineares de comprimento, correspondendo a uma área amostral de 55,0 m2• O material 

recolhido foi classificado e pesado, identificando-se: canas inteiras ( colmos, matéria-prima 

cortada não carregada e não recolhida pela equipe de catação); frações de colmos (tocos 

deixados na soqueira, em razão da altura do corte basal e pontas, percentagem de 

matéria-prima existente junto ao ponteiro); folhas verdes/secas e ponteiros, que compões 

o palhiço. As variáveis caracterizadas por colmos, frações de colmos, ponteiros e folhas 

verdes e secas, foram submetidas a análise estatística, onde seus valores foram confrontados 

para os tratamentos propostos. 

3.3.2. Determinações Laboratoriais 

a) Caracterização tecnológica de impurezas minerais e vegetais da matéria-prima 

A matéria-prima das unidades de transportes foi submetida à amostragem pelo 

sistema de sonda existente no laboratório da usina, que analisa a qualidade da matéria-prima 

para efetuar o pagamento da cana pela qualidade. O conteúdo das amostras foi depositado 

sobre lona plástica procedendo-se à separação das as frações: palhas, folhas verdes, 

ponteiros e colmos, cujas massas foram determinadas individualmente. A seguir, o material 

foi novamente homogeneizado, triturado e submetido à Sistemática de Pagamento pela 

Qualidade, conforme estabelecido pela metodologia proposta pelos padrões contida no Ato 

no 32/89 de 28 de agosto de 1989, do Instituto do Açúcar e Álcool 

(IAAIPLANALSUCAR). As variáveis obtidas na caracterização tecnológica da 
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matéria-prima, e as correpondentes aos valores de impurezas minerais e vegetais foram 

submetidas a análise estatística pelo confronto entre os tratamentos considerados. 

b) Determinação do teor de água e poder calorifico superior. inferior e útil das frações das 

plantas 

As sub-amostras do material vegetal, provenientes das áreas experimentais, 

( conforme descrito no ítem 3 .3 .1. sub-ítem b ), correspondentes as determinações de campo, 

foram divididas em dois grupos de forma que o primeiro foi submetido à determinação do 

teor de água e o segundo a determinação do poder calorifico. O teor de água foi obtido 

através da secagem do material em estufa a 70º C por 24 horas, até obter-se peso constante, 

quando então o material é considerado seco. O teor de água foi determinado com base em 

peso úmido, pela equação: 

U(%) = [(Peso úmido - Peso seco)/(Peso úmido)] x 100 (1) 

Para determinação do poder calorifico superior do material, utilizou-se a norma 

NBR 8633 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT, 1984) 

que estabelece critérios para a determinação do poder calorífico superior do carvão vegetal. 

O poder calorífico superior é definido como o número de unidades de calor 

liberado pela combustão de uma unidade de massa de determinada substância, em bomba 

calorimétrica, em atmosfera de oxigênio, a volume constante e sob condições específicas, 

de modo que toda a água proveniente da combustão esteja no estado líquido. Tal utilização 

se fez necessária, em razão da ausência de Norma Técnica específica para determinação em 

resíduos oriundos de colheita de produtos agrícolas. 

A partir dos valores obtidos para o poder calofifico superior; quantidade de calor 

absorvido para vaporização da água; proporção de água formada na combustão; quantidade 

de hidrogênio do combustível e o teor de água do material, utilizando-se as equações 
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propostas por DOAT (1977), estimou-se o poder calorífico inferior e o poder calorífico útil, 

a saber: 

PCI = PCS - 600 x 9H/100 (2) 

onde: 

PCI (kcal/kg) = poder calorífico inferior; 

PCS (kcal/kg) = poder calorífico superior; 

H (%)=teor de hidrogênio do material; 

600 = valor médio da energia absorvida por kg de água para atingir a temperatura 

de vaporização; 

9 = múltiplo do peso do hidrogênio no combustível, fornecendo o peso da água 

formada na combustão. 

PCU = PCI [(100 - E)/100] - 6H/100 (3) 

onde, 

PCU (kcal/kg) = poder calorífico útil; 

E(%)= teor de água do material com base no peso úmido; 

6 = fator de conversão referente à energia para evaporação da água de formação; 

H (%) = teor de hidrogênio do material. 

O teor de hidrogênio, utilizado como coeficiente nas equações, foi de 6,27%, 

baseado no valor médio sugerido por RIPOU et al (1990). 

c) Determinação do grau de umidade e granulometria do solo 

Para determinação do grau de umidade, adotou-se o método da estufa a l 05 º C por 

24 horas, até a obtenção de peso constante. Para a análise granulométrica do solo amostrado 

adotou-se o método de Bouyucos, conforme descrito em KIEHL (1979). 
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3.3.3. Avaliação de Desempenho Econômico dos Sistemas 

Para avaliação econômica dos sistemas envolvidos, desenvolveu-se um modelo 

econômico representativo baseado na equação clássica de lucro, a qual é definida por: 

RLE=RB-C (4) 

onde: 

RLE - receita líquida estimada (US$/t) * 

RB - receita bruta 

e -custos 

Para a parcela correspondente a receit7a bruta, expressa em US$/t, considerou-se: 

RB = RCA + RBA + RP A 

onde: 

RCA - receita da cana/t 

RBA - receita do bagaço/t 

RP A - receita do palhiço/t 

(5) 

As variáveis que compõe a receita bruta dependem da oferta de demanda para 

cana-de-açúcar, bagaço e palhiço existentes no mercado. 

O termo correspondente aos custos, determinados em US$/t, envolvidos no 

processo de colheita foram definidos como: 

* - O uso do dolar comercial americano como unidade monetária é devido as altas taxas 
inflacionárias do País. 



C = CCR + CCA + CT + CI + CRP 

onde: 

C - custos totais dos processo/t 

CCR - custos de corte/t 

CCA - custos de carregamento/t 

CT - custos de transporte/t 

CI - custos indiretos/t 

CRP - custos de recolhimento do palhiço/t 

Os custos indiretos (CI) são obtidos por: 

CI = CL + CPC 

onde: 

CLC - custos de lavagem da cana/t 

CPC - custos de perdas da cana/t 

(7) 

(6) 

Substituindo-se a equação (7) na equação (6), tem-se: 

C = CCR + CCA + CT + CRP + CLC + CPC (8) 
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A equação (8) expressa o custo total para os processos de cana crua e queimada. 

Substituindo-se as equações (8) e (5) na equação (4), tem-se: 
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RLE = (RCA+RBA+RPA)- (CCR+CCA+CT+CRP+CLC+CPC) (9) 

A equação (9) expressa o saldo econômico dos processos entre o corte, 

carregamento e transporte para as condições propostas de cana crua e queimada. A essa 

equação serão aplicados os dados originais obtidos pelo levantamento de campo nas 

operações, e dados baseados nas informações fornecidas pela Usina Costa Pinto. Os valores 

referentes aos custos de oportunidade correspondente a cana-de-açúcar e de bagaço foram 

fornecidos pela Cooperativa dos Fornecedores de Cana do Estado de São Paulo, constantes 

no Apêndice 1. Para os valores referentes a receita do palhiço, considerou-se o preço de 

oportunidade de substituição do palhiço pelo bagaço, atribuindo-se que 1 tonelada de 

palhiço corresponde a 1,66 toneladas de bagaço, (MOLINA JUNIOR, 1991) sendo o custo 

médio de recolhin1ento estimado em US$ 3,55/t segundo estabelecido por RIPOLI (1991). 

3.3.4. Análise estatística 

O delineamento experimental, constou de 2 tratamentos caracterizados pelas 

condições em que se encontrava a matéria-prima para colher, ou seja: cana crua e cana 

queimada. De cada tratamento foram tomadas, 5 repetições (amostras), submetidas à análise 

estatística não-paramétrica por comparação de duas amostras independentes, utilizando-se 

o Teste de Wilcoxon ou Teste da Soma das Ordens 11Rank Summ Test", conforme descrito 

por CAMPOS (1984). A adoção desse procedimento se deve ao pequeno número de 

amostras e a violação, embora não drástica, das pressuposições básicas para a aplicação dos 

métodos estatísticos do campo paramétrico. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados são baseados nos dados originais obtidos ou 

transformados a partir dos valores contidos nos Apêndices 1 e 2. 

4.1. Caracterização do Canavial 

4.1.1. Porte e ca:racte:rização dimensional do canavial 

A Tabela 1 apresenta os resultados médios obtidos pela coleta manual das plantas 

e pela verificação das condições fisicas em que se encontrava o canavial das áreas 

experimentais. 

TABELA 1 - Valores médios que expressam as características dimensionais e porte do 

canavial, para as áreas experimentais A e B. 

COLMOS 

ÁREAS CONDIÇÕES PORTE ESPAÇAMENTO DIÂMETRO ALTURA 

ERETO (m) (m) (m) 

(%) 

A CC 88,82 1,12 0,0269 2,61 

CQ 88,26 1,14 0,0248 2,45 

B CC 100,00 1,07 0,0247 1,72 

CQ 100,00 1,08 0,0234 1,73 
CC - cana crua (canavial sem queima) CQ- cana queimada (canavial com queima) 

A análise dos dados da Tabela 1 permite observar que as plantas apresentam um 

condicionamento que garante ao canavial um porte praticamente ereto, facilitando portanto 
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a operação de corte manual. Verifica-se também, uma certa uniformidade para os valores 

de espaçamento entre linhas bem como, para as dimensões dos colmos. 

4.1.2. Caracterização ponderai do canavial 

a) Material vegetal 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados médios observados, em t/ha, para as 

variáveis que possibilitam a caracterização ponderai do canavial, obtidas com base nas 

amostras colhidas manualmente nas áreas experimentais estudadas A e B para os 

tratamentos propostos de canavial com (CQ) e sem (CC) queima prévia. 

TABELA 2 - Quantidades médias estimadas de massas de colmos (MCO); ponteiros 

(MPO); folhas verdes (MFV) e palhas (MP A) para as áreas experimentais, 

nas condições de cana crua (CC) e cana queimada (CQ). 

ÁREAS PARÂMETROS CC (n.m.s.) CQ 

(t/ha) (t/ha) 

A MCO 136,64 (3,10) 107,73 

MPO 8,02 (NS) 5,91 

MFV 16,87 (3,10) 10,26 

MPA 8,36 (3,10) 0,33 

B MCO 95,09 (NS) 109,58 

MPO 5,07 (NS) 6,86 

MFV 12,64 (NS) 10,50 

MPA g,64 (3,10) 0,28 
(n.m.s.) = nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%) 
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Pela análise da Tabela 2, observa-se que as massas médias de colmos obtidas na 

área experimental A, apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos propostos, 

com maiores valores correspondentes à condição de cana crua. Verifica-se que a maior 

produtividade da cana crua implica proporcionalmente em uma maior produção da massa 

de palhiço, representada pelas massas de ponteiros, folhas verdes e palhas, e cujo percentual 

referente aos componentes da massa vegetal e a massa de colmos produzidas em relação á 

massa total, mantiveram índices coerentes. Os índices obtidos foram respectivamente para 

cana crua e cana queimada: massa de colmos 80,42 e 86, 72%; massa de ponteiros 4, 72 e 

4,76%; massa de folhas verdes 9,93 e 8,26%; massa de palha 4,92 e 0,27%. Os índices 

verificados para a massa de palha, indicam claramente a ação de limpeza do fogo para a 

colheita. 

Para a área experimental B, não houve diferenças estatísticamente significativas, 

entre os valores correspondentes a massa de colmos. A massa de ponteiros e folhas verdes 

também não diferiram entre sí para as situações propostas de cana crua e queimada. Já para 

a massa de palha, a diferença é significativa, pelo motivo do uso de fogo para a limpeza. 

Para ambas as áreas experimentais, os tratamentos tiveram comportamentos 

semelhantes na distribuição da massa vegetal sobre a quantidade total colhida. 

A Figura 1 apresenta os valores médios para a área A nos tratamentos de cana crua 

e queimada. 
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FIGURA 1- Distribuição percentual da massa vegetal (média) sobre a quantidade total 

colhida para a Área A nas condições de cana crua e queimada 

Nos resultados, observa-se conformidade quando comparados com outros autores. 

RIPOU et a1 (1991) determinaram em amostras colhidas manualmente em canaviais sem 

queima prévia, os seguintes índices médios para massas de colmos, 74,82%; ponteiros, 

6,62%; folhas verdes, 7,09% e palha, 11,46%. Resultados semelhantes foram obtidos por 

RIPOU ( 1991 ), com duas variedades distintas tendo verificado os seguintes valores para 

massas de colmos 71,26 e 77,48%; ponteiros, 9,60 e 5,58%; folhas verdes, 7,79 e 6,10% e 

palhas, 11, 16 e 10,87%. A variação existente quando comparada aos valores obtidos no 

presente trabalho, deve-se as diferenças, principalmente no rendimento agrícola obtido. 

b) ln dice de palhiço 

O índice de palhiço (IP), calculado pela razão entre a massa média observada de 

palhiço, (somatória das porções de folhas verdes, ponteiros e palhas), e a quantidade obtida 
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de colmos, caracteriza quantitativamente a relação entre o material remanescente disponível 

no campo e a fração industrializável da matéria-prima. Os dados são mostrados na Tabela 

3. 

TABELA 3 -

ÁREAS 

A 

B 

Valores porcentuais obtidos para índice de palhiço (IP) nas áreas 

experimentais A e B, para as condições de cana crua (CC) e cana 

queimada (CQ). 

CC 

0,25 

0,28 

(n.m.s.) 

(3,10) 

(3,10) 

CQ 

0,15 

0,16 

Pode-se verificar que, para ambas as áreas experimentais, os maiores índices 

correspondem à condição de cana crua, o que era esperado diante do fato de colher-se a cana 

sem queima prévia. Esses resultados estão de acordo com os obtidos por RIPOU et ai 

(1991) e RIPOU (1991) e MOLINA JUNIOR (1991) analisados para diferentes idades e 

variedades de cana-de-açúcar. 

4.2. Capacidade de Campo Operacional do Corte ManuaJ1 

A Tabela 4 mostra os valores médios em toneladas/homem-dia, 

correspondentes à capacidade de corte manual de cana-de-açúcar, confrontando-os para as 

condições de cana crua e cana queimada, estando os valores originais no Apêndice 1. 

1 - As definições de Capacidade de Campo Operacional aplicadas a este texto. estão de acordo com 
o conceito proposto por MlALHE (1974). 
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TABELA 4 - Capacidade de campo operacional do corte manual: Valores médios, em 

toneladas/homem.dia, para as condições de cana crua (CC) e cana queimada 

(CQ) nas áreas experimentais. 

CAPACIDADE DE CAMPO 

OPERACIONAL 

(t/homem.dia) 

ÁREAS VARIEDADES CC CQ 

A SP 71 1406 3,67 a 6,90 b 

B SP 71 6163 2,94 a 10,59 b 
Médias seguidas por letras distintas na mesma linha, diferem estatísticamente ao nivel de 5% pelo teste t 

Pela análise dos resultados observa-se que, para ambas as áreas experimentais, 

a capacidade de campo operacional do corte manual foi muito superior quando se 

considerou a condição de cana queimada em relação a cana crua, representando uma 

diferença de 1,88 vezes, ou seja, 88% a mais para a área experimental A e 3,60 vezes, ou 

260% a mais para a área B. Este fato evidencia o porque da preferência atual do corte com 

cana queimada. 
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CORTE MANUAL 

Capac. Campo Operac. (t/homem.dia) 

12 - AREA B -

10 - AREA A -

8 

- CANA CRUA CANA QUEIMADA 

FIGURA 2 - Capacidade de campo operacional dos cortadores de cana-de-açúcar para as 

Áreas A e B nas condições de cana crua e queimada. 

Pelos resultados, verifica-se que os índices obtidos para as capacidades 

operacionais de corte manual considerados para ambos os tratamentos em cana crua ou 

queimada, estão nos limites estabelecidos por outros autores, os quais são apresentados na 

Tabela 5: 
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TABELAS- Valores médios referente a capacidade operacional do corte manual de 

cana-de-açúcar. 

CONDIÇÃO DO 

AUTORES CANAVIAL 

FURLANI NETO (1991) CC 

CQ 

PEIXOTO & DELGADO ( 1988) CC 

CQ 

PEIXOTO & DELGADO (1988a) CQ 

BALBO (1987) CQ 

PEREIRA (1983) CC 

DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

NO CORTE MANUAL 

(t/h.d) 

2,5 A 3,0 

5,0 A 7,0 

3,0 A 4,5 

4,0 A 7,0 

8,5 

6,0 

4,5 

4.3. Capacidade de Campo Operacional do Ca:r:regamento e Transporte 

4.3.1. Carregamento 

A operação de carregamento, realizada nos tratamentos de cana crua e cana 

queimada, foi avaliada pelo valor médio das variáveis apresentadas na Tabela 6, que 

definem a eficiência desse processo na transferência da matéria-prima do campo à unidade 

de transporte. 
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TABELA 6 - Avaliação do tempo; número de ciclos; percurso e da capacidade operacional 

do carregamento da matéria-prima recolhida nas áreas experimentais, para as 

condições de cana crua e cana queimada. 

ÁREAA ÁREAB 

PARÂMETROS CC n.m.s. CQ CC n.m.s. CQ 

Tempo de 

Carregamento ( s) 605,50 (NS) 623,04 589,26 (NS) 606,50 

Ciclos de 

Carregamento 23 (NS) 21 22 (NS) 23 

Percurso de 

Carregamento (m) 128,68 (0,10) 194,60 169,30 (0,30) 226,20 

Carga Líquida (t) 9,311 (0,02) 14,970 11,640 (5,40) 15,704 

Capacidade de Campo 

Operacional (t/h) 55,65 (0,43) 87,19 71,12 (4,16) 95,91 
(n.m.s.)= nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon. 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%). 

Pela análise da Tabela 6, verifica-se comportamento semelhante entre as áreas 

experimentais A e B, nas quais os tratamentos não diferiram estatísticamente para as 

variáveis tempo e ciclos de carregamento. Isto indica que a presença do palhiço não afeta 

o tempo de carregamento da unidade transportadora, nem o número de ciclos necessários 

ao carregamento. 

Por outro lado, a maior eficiência do processo de carregamento para cana 

queimada é caracterizada pela quantidade de matéria-prima carregada por ciclo. Embora o 

tempo e o número de ciclos possam ser considerados iguais para as duas situações, a carga 

por ciclo é 1,76 vezes maior para cana queimada (405 kg/ciclo - CC, 712 kg/ciclo - CQ) na 

área A e 1,29 vezes maior na área B (529 kg/ciclo - CC, 682 kg/ciclo - CQ), mostrando um 
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melhor aproveitamento da capacidade da garra da carregadora. Essa maior eficiência 

também visualizada na capacidade de campo operacional (t/h), visto que a situação com 

cana queimada apresentou diferenças significativas ao nível de 10% em relação a cana crua, 

para as duas áreas analisadas, conforme mostram a Tabela 6 e a Figura 3. A maior densidade 

de cana presente nos montes, em razão da ausência dos ponteiros, folhas e palhas explica 

estas diferenças. 

CAPAC. CAMPO OPERACIONAL - CARREGAMENTO 

Capac. Campo Operacional (t/h) 

100 7' 

i 

60 

40 

20 

- AREA A - - AREA B -

- CANA CRUA E2Z2) CANA QUEIMADA 

FIGURA 3 - Capacidade de campo operacional de carregamento - t/h - para as Áreas A 

e B nas condições de cana crua e queimada. 
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4.3.2. Transporte 

Para a determinação do fluxo de transporte, utilizou-se os valores médios de 

velocidade fornecidos pela Usina para as condições locais, correspondentes aos veículos 

MB 2219: vazio 50 km/h e carregado 40 km/h. Esses valores de velocidade são fornecidos 

para caminhões operando com cana queimada. Em razão da diferença observada entre as 

cargas para cana crua e queimada, e devido ao fato de que esta diferença pode alterar a 

velocidade média das unidades pela variação da razão potência/peso, optou-se por corrigir 

os valores de velocidade média para transporte da cana crua. Essa correção foi efetuada 

através da equação empírica proposta por ABA YNA Y AKA, et al (1976) para estradas não 

pavimentadas, e utilizada por MILAN (1992), a qual expressa a velocidade em km/h 

considerando os efeitos dos parâmetros que influem no desempenho do caminhão: aclive, 

declive, curvatura, umidade do solo, profundidade dos buracos, largura da estrada e a razão 

potência-peso. 

Para a aplicação da equação, considerou-se que todos os parâmetros 

permaneceram constantes, devido a manutenção das mesmas condições de tráfego entre as 

áreas experimentais e a indústria, excessão feita apenas à variabilidade entre a razão 

potência-peso. Portanto: 

V (km/h)= [a+ 1,114) x Potência (CV) 

Peso Total (t) 

onde: 

V = velocidade do veículo 

a = parâmetros de trafegabilidade 

Potência (CV)= Potência nominal do veículo 

(10) 

Peso Total (t) = Situação veículo vazio e carregado 
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Os resultados obtidos pela aplicação da equação, são apresentados na Tabela 

7. 

TABELA 7 - Valores de velocidade fornecida e calculada para os veículos de transporte 

da matéria-prima, nas condições de cana crua (CC) e cana queimada (CQ). 

VELOCIDADES (km/h) 

ÁREAS CONDIÇÕES DO 

A 

B 

CANAVIAL 

CC 

CQ 

CC 

CQ 

. V.CHEIO 

F 

40,0 

40,0 

40,0 

40,0 

e 

42,6 

41,4 

F - velocidade fornecida C - velocidade calculada 

V.VAZIO 

F 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

c 

V.MÉDIA 

F 

45,0 

45,0 

45,0 

45,0 

c 
46,3 

45,7 

As modificações na velocidade só foram efetuadas para os veículos carregados 

com cana crua; as demais situações, por não alterarem a relação potência/peso, 

permaneceram constantes. 

A Tabela 8 apresenta os dados referentes a capacidade operacional das unidades 

de transporte. Nela observa-se os valores de carga líquida transportadas, distância das áreas 

experimentais e o fluxo de transporte; este último foi determinado á partir da velocidade 
média dos caminhões apresentada na Tabela 7. 
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TABELA 8 - Capacidade operacional do transporte da matéria-prima recolhida nas áreas 

experimentais, para as condições de cana crua (CC) e cana queimada (CQ). 

ÁREAA ÁREAB 

PARÂMETROS CC n.m.s. CQ CC n.m.s. CQ 

Percurso de 

Transporte (km) 9,5 14,0 

Carga Líquida (t) 9,311 (0,02) 14,970 11,640 (5,40) 15,704 

Fluxo de Transporte 

(t.km/h) 431,10 673,65 531,90 706,68 
(n.m.s.)= nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon. 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%). 

A análise da Tabela 8, permite observar que ocorreram diferenças significativas 

nas cargas líquidas transportadas nos tratamentos em ambas as áreas experimentais, 

verificando-se superioridade aos valores correspondentes a condição de cana queimada, 

justificável, da mesma forma que na operação de carregamento. A ausência de folhas 

verdes, palhas e ponteiros junto aos colmos, caracterizou o aumento da densidade de carga 

transportada, elevando os valores das cargas líquidas. 

Pela pequena variação das velocidades médias, as diferenças em relação ao fluxo 

de transporte podem também ser atribuídas á densidade de carga. O fluxo de transporte é 

maior para cana queimada na razão de 1,57 e 1,35 respectivamente para as áreas 

experimentais A e B. 

4.4. Análise de Pós-Colheita 

Os resultados médios obtidos pela análise pós-colheita - perdas no campo, 

apresentados na Tabela 9 em t/ha, correspondem às variáveis que expressam o potencial de 
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matéria-prima e o resíduo que fica retido no campo após a colheita. 

TABELA 9 - Quantificação das perdas pós-colheita em termos de colmos (CO); frações 

de colmos (FCO) e palhiço (PP), nas áreas experimentais, para as condições 

de cana crua (CC) e queimada (CQ). 

CC CQ 

ÁREAS PARÂMETROS (t/ha) n.m.s. (t/ha) 

A co 0,58 (NS) 0,97 

FCO 0,65 ( 4,31) 0,34 

PP 7,40 (8,70) 4,00 

B co 0,33 (NS) 0,27 

FCO 0,63 (5,91) 0,55 

PP 8,40 (3,10) 2,40 
(n.m.s.) = nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%) 

As perdas de pós-colheita da matéria-prima industrializável podem ser 

caracterizads pela presença de c~CO) que ficaram no campo após a catação e as 

frações de colmos (FCO) restantes na soqueira. As perdas referentes ao palhiço (PP), o qual 

pode ser utilizado para fins energéticos ou na alimentação de animais, referem-se á soma 

dos ponteiros e folhas verdes e secas que ficaram no campo. 

Verifica-se que quanto á matéria-prima industrializável, não houve diferença 

significativa entre as condições de cana crua e queimada, para as áreas A e B, o que reflete 

a qualidade do trabalho da equipe de catação utilizada para estas condições, e verifica-se 

que, provavelmente, não houve influência do palhiço que sobrou sobre o solo nesta 

atividade. 

As quantidades de frações de colmos apresentaram diferenças significativas 

para as condições de cana crua e queimada nas áreas experimentais. Uma possível 
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explicação para este fato, seria a dificuldade por parte dos cortadores, de melhor visualizar 

o ponto de corte ideal nos colmos, devido à maior quantidade de folhas e palhas presentes 

na condição de cana crua. 

As perdas correspondentes ao palhiço, apresentaram uma tendência definida em 

relação as áreas experimentais, cujos valores apresentam-se estatísticamente significativos. 

Para as duas áreas, os resultados referentes à cana crua foram superiores à condição de cana 

queimada, o que evidencia a vantagem na colheita de cana crua, na preservação da matéria 

vegetal para posterior aproveitamento. 

O palhiço que ficou retido no campo, na forma de resíduos pós-colheita, representa 

uma considerável quantidade de biomassa vegetal, a qual poderia ser aproveitada para 

outros segmentos, através da recuperação e utilização desse material em substituição a outro 

mais nobre. Os valores obtidos nas áreas A e B, para a condição de cana queimada, são 

relativamente altos, o que permite supor que a queima a que foi submetido o canavial não 

foi de boa qualidade. 

FIGURA 4-

10 

PERDAS PÓS-COLHEITA NO CAMPO 

Percentagem d-e Perdas {%} 

- AREA /\ • 

111111 CANA CRUA - CO•FCO 

ttill: CANA QUElliL ~ CO•FCO 

U.83-

• AREA B -

m CANA CRUA - PP 

~ CANA QUEIM. - PP 

Perdas de pós-colheitas no campo, em precentagem, relativas a 
produtividade, para as Áreas A e B, nas condições de cana crua e 
queimada. 
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A Figura 4 apresenta as perdas totais de matéria-prima industrializável (CO + 

FCO) e quantidades de palhiço (PP), obtidas em relação a produtividade de colmos, para 

as duas áreas consideradas, nas condições de cana crua e cana queimada. Observa-se, como 

referência, a quantidade de matéria-prima e a biomassa vegetal perdidas no campo, em 

relação a massa total de colmos produzida. 

Resultados semelhantes foram encontrados por FURLANI NETO (1984); 

FURLANI NETO et al (1984); PEIXOTO & DELGADO (1988b) e ROSA et al (1993), os 

quais caracterizaram as diferentes formas de perdas de matéria-prima deixadas no campo. 

Os índices porcentuais das perdas correspondentes ao palhiço encontrados neste 

trabalho, para colheita de cana sem queimar mostraram-se inferiores aos determinados por 

RIPOU (1991); MOLINA JUNIOR (1991) e ABRAMO FILHO et al (1993), 

provavelmente por tratar-se de resíduos de colheita mecanizada em cana crua. 

4.5. Análise de Impurezas na Matéria-Prima 

Na Tabela 1 O e Figura 5, encontram-se os valores médios porcentuais observados 

em relação a massa amostrada pela sonda, das variáveis referentes à impureza nas unidades 

de transporte. As amostras são caracterizadas pela presença de colmos (matéria-prima 

industrializáveis), folhas verdes e palhas (impurezas vegetais) e terra e pedras (impurezas 

minerais). 
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TABELA 1 O - Resultados médios da massa de: matéria-prima amostrada pela sonda (MAS) 

e porcentagens de matéria estranha vegetal (MEV), mineral (MEM) e colmos 

(MC) nas unidades de transportes para as condições de cana crua e cana 

queimada. 

ÁREAS PARÂMETROS CC 

A MAS (kg) 10,93 

MEV (%) 15,00 

MEM (%) 0,61 

MC (%) 84,32 

B MAS (kg) 9,38 

MEV (%) 15,40 

MEM (%) 1,13 

MC (%) 83,47 
(n.m.s.) = nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%) 

n.m.s. 

(0,43) 

(0,43) 

(0,43) 

(0,43) 

(2,49) 

(0,43) 

CQ 

12,43 

7,97 

0,33 

91,70 

12,26 

6,90 

0,24 

92,85 

A análise da Tabela 10, permite verificar que o tratamento com cana crua 

apresentou porcentuais de matéria estranha vegetal que diferiram estatísticamente em 

relação ao tratamento com cana queimada evidenciando, como era esperado, a ação da 

queima que antecedeu a colheita. 

O índice de matéria estranha mineral também teve seus valores estatísticamente 

diferentes entre as condições de cana crua e queimada. Verifica-se que os maiores valores 

correspondem a cana crua, provavelmente devido a presença das folhas que ficaram junto 

aos colmos, às quais aderiram maiores quantidades de terra do que na condição de cana 

queimada. Este fator é importante para a qualidade da matéria-prima recebida na indústria, 

a qual deverá ser isenta de impurezas, principalmente as minerais, que oneram os custos de 

lavagem. 
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Os valores correspondentes à percentagem de colmos presentes nas amostras 

apresentaram-se estatísticamente significativos. Observa-se que os valores mais expressivos 

correspondem a condição de cana queimada, verificando-se que a redução da matéria 

estranha vegetal possibilita maiores quantidades de matéria-prima (colmos) proveniente do 

campo. 

A Figura 5 permite visualizar a aplicação dos índices percentuais sobre as cargas 

médias transportadas, conforme dados da Tabela 8. Para as quantidades percentuais 

verificadas para colmos transportados, obteve-se 7,851 te 9,716 t para cana crua; 13,727 

te 14,581 t para cana queimada; matéria estranha mineral 0,057 te 0,132 t para cana crua 

e 0,049 te 0,037 t para cana queimada; matéria estranha vegetal 1,397 te 1,793 t para cana 

crua e 1,193 t e 1,084 t para cana queimada, respectivamente nas áreas A e B. 

FIGURA 5-
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Composição média da carga transportada, em toneladas, para as 

condições de cana crua e queimada nas Áreas A e B. 
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Esses índices de impurezas surgem em proporções variáveis ligadas aos fatores 

específicos a área experimental, tais como textura do solo e ocorrência de chuvas, qualidade 

da queima, sistema de corte adotado, variedades com menor quantidade de folhas e 

principalmente os fatores ligados ao controle no rastelamento durante o carregamento, 

conforme discutido em CANA-DE-AÇÚCAR ... (1994). 

Resultados semelhantes, relativos à incidência de impurezas minerais e vegetais, 

foram obtidos por BET ANCOURT (1967); FERNANDES & OLIVEIRA (1977); 

FURLANI NETO (1984), BELODI (1988) e SHAW & BROTHERTON (1992). 

4.6. Análise do Teor de Bagaço na Matéria-Prima 

A Tabela 11 apresenta os resultados médios obtidos em percentagem para o teor 

de bagaço proveniente das amostras de matéria-prima coletadas junto às unidades de 

transporte. Os valores correspondentes aos demais parâmetros tecnológicos, encontram-se 

no Apêndice 1. 

TABELA 11 - Resultados médios para o teor de bagaço contido na matéria-prima, a 

partir das amostras das unidades de transporte, para as condições de cana 

crua (CC) e cana queimada (CQ). 

ÁREAS PARÂMETROS CC 

A BAGAÇO % CANA 32,97 

B BAGAÇO % CANA 36,00 
(n.m.s.) = nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%) 

n.m.s. CQ 

(5,28) 27,65 

(0,59) 25,05 

O observa-se que os valores do teor de bagaço presente na matéria-prima, 

apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, constatando-se valor médio 

maior para a condição de cana crua, nas duas áreas estudadas. 
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Na colheita de cana crua verificou-se índices elevados de bagaço, ou seja: 45,00 

t/ha e 34,20 t/ha, considerando as quantidades médias estimadas de massas de colmo 

(Tabela 2). Para cana queimada, as quantidades de bagaço foram: 29,80 t/ha e 27,40 t/ha, 

respectivamente, para as áreas A e B. 

Esses resultados confrontados com os constantes da literatura, mostram-se 

relativamente semelhantes, quando se considera a colheita de cana-de-açúcar sem queima 

prévia, conforme se verifica em SILVA & SILVA JUNIOR (1982); MELO et al (1988); 

RIPOLI (1991); CERQUEIRA LUZ & ALOISI (1991). 

4.7. Determinação do Potencial Energético do Canavial 

Os resultados médios obtidos pela determinação dos poderes caloríficos superior 

(PCS), inferior (PCI) e útil (PCU), do palhiço (ponteiros, folhas verdes e palhas), em 

kcal/kg, encontram-se na Tabela 12. Os valores correspondentes à umidade(%) das frações 

do palhiço encontram-se no Apêndice 1. 
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TABELA 12 - Resultados médios em kcal/kg, de poder calorífico superior (PCS), 

inferior (PCI) e útil (PCU) do palhiço obtido nas áreas A e B, para as 

condições de cana crua (CC) e cana queimada (CQ). 

CC CQ 

ÁREAS PARÂMETROS kcal/kg n.m.s. kcal/kg 

A PCS 4375,38 (1,65) 4500,67 

PCI 4036,80 (0,43) 4162,09 

PCU 1915,10 (NS) 1860,34 

B PCS 4670,67 (1,65) 4483,98 

PCl 4332,28 (0,43) 4145,40 

PCU 1904,42 (NS) 1946,28 
(n.m.s.) = nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%) 

Pela análise da Tabela 12, observa-se que ocorreram diferenças estatísticamente 

significativas entre os tratamentos propostos, para os valores de PCS e PCI do palhiço, 

refletindo o fato de que a queima provocou pequenas diferenças absolutas em termos de 

poder calorífico para a massa de palhiço do canavial. Os valores de PCU, não apresentaram 

diferenças significativas. 

O confronto entre os resultados observados para cana crua e queimada e os obtidos 

por outros autores, não representa interferências quanto ao maior ou menor valor de poder 

calorífico, tanto PCS como PCI. Verifica-se que os valores correspondentes ao PCU, 

mostraram-se menores, pois estão condicionados, mais à variação do grau de umidade e a 

quantidade do teor de fibra presentes nas frações analisadas, conforme discute OLIVEIRA 

(1982). 

Outros autores, trabalhando com resíduos de colheita de cana-de-açúcar, obtiveram 

os seguintes valores: 



AUTORES 

AGUILAR et al (1989) 

RIPOU et al (1990a) 

MOLINA JR. (1991) 

PCS 

4774,00 

4325,07 

4321,15 

PCI 

3852,83 

3982,57 

PCU 

1947,30 

2991,38 
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A Tabela 13 e a Figura 6 apresentam os valores médios correspondentes ao 

potencial energético do palhiço (PEP) em Mcal/ha, obtido para as áreas e condições do 

estudo. 

TABELA 13 - Determinação do potencial energético do palhiço (ponteiro - PO; folha 

verde - FV e palha - PA) - PEP (Mcal/kg) para as áreas experimentais 

nas condições de cana crua e cana queimada. 

CC 

ÁREAS PARÂMETROS Mcal/ha 

A PEP ( 100) 63686,42 

B PEP (100) 50173,32 
(n.m.s.) = nível mínimo de significância, Teste de Wilcoxon 

NS = não significativo (n.m.s.> 10%) 

CQ 

Mcal/ha 

( 48) 30851,58 

(69) 34672,45 

Pela análise dos resultados verifica-se que os maiores valores são observados para 

a condição de cana crua nas áreas experimentais, aos quais atribuiu-se o índice 100; para a 

cana queimada os índices foram 48 e 69, ou seja, houve uma redução de 52% e 31 % do 

potencial energético do palhiço presente nas áreas A e B, respectivamente, acentuando-se 

a idéia de perda energética decorrente da queima dos canaviais. 

Os resultados encontrados, são semelhantes aos obtidos por MOLINA JUNIOR 

(1991) e RIPO LI et al (1991 ), muito embora esses autores tenham estudado outras 
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variedades, com diferentes idades e produtividades. 

Pela Figura 6, verifica-se a participação das frações características do palhiço e a 

representação percentual de seus respectivos valores em Mcal/ha, considerando, o potencial 

energético total. Para as áreas estudadas verificou-se, na condição de cana crua, os seguintes 

valores de potencial energético: ponteiros (PO) = 22,0%; folhas verdes (FV) = 50,0% e 

palhas (PA) = 28,0%, em cana queimada, ponteiros (PO) = 37,0%; folhas verdes (FV) = 

60,0% e palhas (P A) = 3,0%. 

FIGURA6-

POTENCIAL ENERGÉTICO DO PALHIÇO (%) 
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Potencial energético, em percentagem, das frações componentes do 

palhiço: ponteiros (PO), folhas verdes (FV) e palha (PA). Os valores 

refem-se à média para as áreas, nas condições de cana crua e cana 

queimada. 

A Figura 6 demonstra a grande disponibilidade energética da biomassa proveniente 

dos resíduos vegetais. Verifica-se que, para a fração correspondente à palha, ocorreu uma 

sensível redução de 28,0% para 3,0% devido à eliminação desse material pelo fogo. A palha 

poderia ser racionalmente utilizada como fonte de energia alternativa. 
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4.8. Avaliação de Desempenho Econômico dos Sistemas 

Para avaliação de desempenho econômico dos sistemas de colheita considerados, 

em cana crua e queimada, foi aplicada a equação geral que estabelece o balanço de renda 

líquida estimada - RLE em US$/t, através da diferença entre os valores de receita 

(remuneração da cana-de-açúcar, o valor comercial do bagaço e do palhiço) e os custos 

envolvidos no processo de colheita estabelecido para os tratamentos. 

Para a aplicação da equação, foram necessárias algumas considerações em relação 

a formação das receitas e dos custos. Para a composição da receita da cana-de-açúcar, foi 

aplicado o índice que representa o ágio, o qual estabelece o percentual correpondente à 

qualidade da matéria-prima que foi entregue na indústria; às receitas de bagaço e palhiço 

aplicaram-se as quantidades definidas em porcentagens obtidas nos experimentos para as 

condições propostas. 

Aos parâmetros que determinaram os custos totais envolvidos nos processos, foram 

aplicados os respectivos valores obtidos para cada condição. O custo do corte manual da 

cana, refere-se ao preço pago pela tonelada de cana cortada. Para o carregamento 

condiderou-se a relação entre o custo horário da carregadora e a sua capacidade operacional, 

determinada em toneladas por hora. O transporte da matéria-prima, teve o custo 

estabelecido pelo produto da remuneração paga por quilometro rodado e a distância média 

de ciclo entre as áreas experimentais e o ponto de descarga, dividido pelo valor 

correspondente as cargas médias transportadas. 

Os custos indiretos, representados pelos valores fixos, correspondentes à lavagem 

e catação da cana-de-açúcar, foran1 definidos por tonelada de cana lavada ou recolhida no 

campo. 

Para o recolhimento e transporte do palhiço no campo, foram utilizados os valores 

indicados pela bibliografia (Apêndice 1, Tabelas XV a XVIII), a qual define um valor fixo 

para a remuneração, por tonelada recolhida e transportada, aplicado as quantidades 
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percentuais contidas nas áreas experimentais. 

A Tabela 14 apresenta a renda líquida estimada em US$/t, pela diferença 

estabelecida entre os valores correspondentes a receita e os custos totais aplicados aos dados 

do trabalho. 

Pelo confronto entre os valores obtidos para RLE, nas condições de colheita de 

cana crua e queimada, verifica-se a ocorrência de pequena diferença, cerca de 17,0%, em 

vantagem, para a condição relativa à colheita de cana queimada para ambas as áreas 

experimentais. 

TABELA 14 - Valores médios determinados de Renda Líquida Estimada (RLE), em 

US$/t, obtidos para as condições de cana crua e queimada, nas áreas 

experimentais A e B. 

ÁREA ÁREA 

PARÂMETROS A B 

CC CQ CC CQ 

CANA US$/t 9,73 9,73 9,73 9,73 

ÁGIO 1,1386 1,1391 1,1227 1,2586 

RECEITA DA CANA US$/t 11,08 11,08 10,92 12,25 

BAGAÇO US$/t 7,78 7,78 7,78 7,78 

%BAGAÇO 0,3297 0,2765 0,3600 0,2505 

RECEITA DO BAGAÇO US$/t 2,57 2,15 2,80 1,95 

PALHIÇO US$/t 5,14 5,14 5,14 5,14 

%PALHIÇO 5,42 3,71 8,83 2,19 

RECEITA DO PALHIÇO US$/t 0,28 0,19 0,45 0,11 

TOTAL RECEITA {US$/t) 13,93 13,42 14,17 14,31 
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TABELA 14- (continuação) - Valores médios determinados de Renda Líquida Estimada 

(RLE), em US$/t, obtidos para as condições de cana crua e queimada, nas 

áreas experimentais A e B. 

ÁREA ÁREA 

PARÂMETROS A B 

CC CQ CC CQ 

CORTE US$/t 0,86 0,74 0,86 0,74 

CARREGAMENTO US$/t 33,12 33,12 33,12 33,12 

CAP.OPERACIONAL t/h 55,65 87,20 71,12 95,91 

CUSTO OPERACIONAL US$/t 0,60 0,38 0,47 0,35 

TRANSPORTE US$/km 4,32 4,32 3,14 3,14 

DISTÂNCIA km 9,50 9,50 14,00 14,00 

CARGAt 9,311 14,970 11,642 15,704 

CUSTO TRANSPORTE US$/t 4,41 2,74 3,78 2,80 

LA V AGEM CANA US$/t 0,21 0,21 0,21 0,21 

BITUCA US$/t 0,08 0,08 0,08 0,08 

CUSTOS INDIRETOS US$/t 0,29 0,29 0,29 0,29 

REC. PALHIÇO US$/t 3,55 3,55 3,55 3,55 

%PALHIÇO 5,42 3,71 8,83 2,19 

CUSTO REC. PALHIÇO US$/t 0,19 0,13 0,31 0,08 

TOTAL DOS CUSTOS US$/t 6,35 4,28 5,71 4,26 

RLE (US$/t) 7,58 9,14 8,46 10,05 
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4.9. Considerações finais 

As avaliações preliminares realizadas nos canaviais serviram para quantificar as 

frações componentes da matéria-prima, dando idéia de grandeza e importância que 

representam no contexto energético, pelo volume de biomassa vegetal disponível. 

O sistema alternativo de colheita semi-mecanizada de cana sem queima prévia, em 

relação ao tradicional com cana queimada, mostrou alguns incovenientes operacionais, não 

só no corte manual. Verificou-se um baixo rendimento dos cortadores de cana, um nível 

elevado de perdas em termos de frações de colmos deixados nas soqueiras, além de 

considerável quantidade de massa vegetal na forma de resíduos pós-colheita. A transferência 

da matéria-prima proveniente de canavial não queimado para á indústria, mensurada através 

da capacidade operacional de carregamento e transporte, foi significativamente menor, em 

termos de massa de cana carregada e transportada por hora. O carregamento na condição 

de cana crua, proporcionou elevados índices de matéria estranha mineral e vegetal junto a 

matéria-prima industrializável, influenciando nos custos de lavagem da cana e o transporte 

de retomo do resíduo mineral ao campo, o qual não foi avaliado neste trabalho. Entretanto, 

houve um acréscimo, em tomo de 30% nos níveis de bagaço produzido nestas condições. 

Por outro lado o percentual do potencial equivalente energético disponível no 

palhiço, em Mcal/ha, corresponde em média 58% a mais na condição de cana crua do que 

na queimada, o que permite obter-se em média, ao equivalente em litros de óleo diesel 

6408,8 1/ha e 3688,2 1/ha respectivamente. 

Pela analise do sistema de colheita para a condição de cana crua, observa-se um 

maior custo imposto por esse processo. Entretanto, deve-se também analisar os aspectos 

benéficos, proporcionado em termos energéticos, através do aproveitamento da biomassa 

vegetal disponível e à melhoria das condições ambientais e sociais. 
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S. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados, análises e objetivos propostos para esse estudo e nas 

condições em que os ensaios foram desenvolvidos, as seguintes conclusões podem ser 

formuladas: 

- O desempenho operacional das operações de corte manual e de carregamento e 

transporte mecanizados para o sistema de colheita de cana crua, é inferior ao verificado para 

colheita de cana queimada. 

- A operação de corte manual em cana crua, possibilita maiores índices de perdas 

de matéria-prima industrializável, em relação à mesma operação em cana queimada. 

- O sistema de colheita alternativo em cana crua, aumentou a quantidade de 

resíduos vegetais sobre o solo em até 140%, quando comparado ao sistema de colheita em 

cana queimada. 

- O sistema de colheita em cana crua, acarreta maiores índices de impurezas 

minerais (232%) e vegetais ( 40%) transferidos à indústria, quando comparada ao sistema 

de colheita em cana queimada. 

- O excedente de bagaço resultante da colheita em condição de cana cru.a, pode 

adicionar a receita valores de até 40°/o, superior ao sistema tradicional de colheita em 

condição de cana queimada. 

- O sistema de colheita semi-mecanizado em cana queimada apresentou 

desempenho econômico, aproximadamente 20% superior ao verificado no sistema de 

colheita em cana crua. 
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APÊNDICE 1 

DADOS ORIGINAIS DE CAMPO, LABORATÓRJOS E ECONÔMICOS 

Os dados apresentados neste Apêndice referem-se áqueles obtidos no campo, 

laboratórios e fornecidos pela Usina Costa Pinto e Associação dos Plantadores de Cana do 

Estado de São Paulo. 



TABELA l - CARACTERIZACAO DA MATERIA-PR!MA COLHIDA MANUALMENTE: 

AREA 

Numero de colmos/2 m lineares - No: Nu1ero 1edio de internodios/col10 - nj 
Dia1etro media dos colmos - D; Compri1ento 1edio dos colmos - C; Massa 
1ed1a de colmos/a linear - Co; de ponteiros - Po: de tolhas verdes - Fv e 
de palhas - Pa; Espacaaento aedio e o Porte do canavial para as condícoes 
de cana crua e queiaada nas areas experiaentais. 

COND U.E. No n D {IH) e ( CII) Co 1kg) Po (kg) Fv 

80 

(kg) Pa (kg) Esp (m) P .Ereto '/, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 16 25.40 253 14.000 1.050 1.820 0.950 1.10 86.70 

1 17 17 27.10 286 14. 700 o. 750 2.015 1. 250 1. 15 83.3() ,. 
A CC ' 14 17 27.00 259 12.100 o.soo 1.700 0.850 1.10 74.10 -· 

4 17 lb 25.50 234 13.100 0.750 1,590 o.soo 1. 15 100. 00 
5 20 19 29.70 273 21.250 1.060 2.155 0.750 1.10 100.00 

1 2b 14 24.60 183 12.100 0.575 1.500 0.850 1.15 100. O(> 
') 25 14 24.70 169 10.075 0.375 1.550 1.050 1.00 100.00 4 

B CC 3 21 13 24.60 162 8.025 0.350 0.850 0.800 1.10 100.00 
4 20 15 24.60 171 8.525 0.650 1. 475 0.800 1.10 100.00 
5 ">;') ,,,. 14 24.90 174 13.600 0.840 1. 575 1.250 1.00 100.00 

19 H 23.60 234 10.600 0.5b0 1.375 0.080 1.10 86.70 , 21 16 25.40 251 13.600 0.760 1.400 0.045 1.20 96.00 i. 

co .,, 
16 16 25.70 258 11.150 0.795 1.225 0.018 1.15 95. 6() ,, 

4 17 15 24.80 252 10.000 0.533 0.810 0.04(} 1.10 76.úO 
5 24 15 24. 50 229 13. 90(} 0.600 0.830 O. O:,O 1.15 87 .00 

26 14 23.4(} 174 10.815 0.750 0.875 0.040 1.20 100.00 
, 24 14 23.60 181 10,965 0.425 0.813 0.025 1.05 100.00 i. 

co ~ 27 14 23.70 179 12.210 0.815 0.815 0.090 1.10 100.0(i ,. 

4 30 14 22.10 151 10.988 0.840 1.825 0.075 1.05 100.00 
5 30 14 24.30 180 15.290 0.940 1.450 0.020 1.00 100.00 

2 4 b 8 9 10 



T~BELA li - Controle do corte manual diar10 da cana-de-acucar, 
'metros/homem.dia) para eitos formados por 6 linhas 
de plantio, para cana crua na area experimental A. 

Unidade 
Experimental 

') 
L 

< .., 

~ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
')') ..... 
'11 ,.,, 

24 
25 
'l' 
,;.Ó 

'11 .. , 
28 
29 
30 
31 
,'l 
,,.'"-

MEDIAS 

17.50 
16.70 
14.40 
13.30 
15.40 
15.80 
16.30 
16.70 
6.00 
8.30 

19.70 
11.40 
14.20 
9.00 
5.30 

19.10 
16.90 
10.70 
14.30 
21.00 
18.10 
14.00 
12.40 
11. 70 
10.90 
12.50 
14.40 
6.50 

15.90 
15.20 
f:..80 
14.00 

13.79 

1 

P E R 1 O O O S 

2 
{metros) 

19.80 
13.40 
13.80 
13.30 
29.40 
11.40 
8.50 

22.90 
n.20 
18.70 
14.20 
10.00 
7. 50 

11.30 
4.20 
6.80 
4.60 

11.00 
12. 50 
13.90 
10.80 
9.90 
6.80 

10.40 
15.90 
12.80 
16.10 
13.80 
13.40 
18.10 
19.00 
19.80 

13.35 

2 

21.20 
19.00 
19.30 
17.50 
20.40 
13.80 
12.00 
20.50 
9.50 

10.80 
H.50 
10.50 
9.30 
7.40 
6.50 
5.30 

10.70 
10.80 
15.00 
15.50 
20.80 
7.90 
8.80 
8.90 
8.80 

13.10 

17 ·ºº 
14.30 
11.30 
19 .30 
19.90 
15.90 

13.61 

< -· 

TOTAL OlARIO/HOMEM 

58.50 
49 .10 
47.50 
44.10 
65.20 
41. 00 
36.80 
60.10 
28.70 
37.80 
48.40 
31.90 
31.00 
27.70 
16.00 
31.20 
32.20 
32.50 
41.80 
50.40 
49.70 
31.80 
28.00 
31.00 
35.60 
38.40 
47.50 
34 .60 
40.60 
52.60 
52.70 
49.70 

40.75 

4 

81 



TABELA lll - Controle do corte aanual d1ar10 da cana-de-acucar, 
l~etras/hoaea.dia) para e1tos for~ados por 6 linhas 
de plantio, para cana crua na area experi1ental B. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Unidade 
Exoerieental 

PERIODOS 

2 
!• e t r os) 

3 TOTAL DlARIO/HOMEM 

----------------------------------------------------------------------------------------

'l ,. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
'l'l ,.,. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
3() 

31 
'1''l v .. 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

12.3() 
12.20 
12.30 
10.40 
15.00 
8.40 
9.00 
8.60 

11.00 
12.30 
15.70 
15.60 
39.00 
15.00 
9.40 
8.00 
4.00 
8.00 
7.30 

12.40 
6.80 

10. 70 
10.30 
12.bO 
11.40 
10.10 
11.50 
11.90 
10.80 
15.50 
29. 70 
13.00 
9.50 

20.20 
15,00 
2b.40 
14.60 
31.90 
15.10 
7.10 

12.50 
32.60 

lb.40 
20.50 
17.70 
17.00 
18.20 
12 .10 
9.80 

10.10 
16.00 
17 .30 
28.10 
16.80 
20.10 
25.00 
12.30 
13.80 
11.30 
15.30 
11.20 
15.50 
11.30 
11. 40 
10.40 
21.70 
16.30 
18.70 
15.90 
19.50 
22. 70 
26.70 
42.80 
28.20 
20.90 
19.10 
24.90 
34.80 
19.90 
23.90 
15.20 
13.10 
11.80 
18.10 

21.60 
19.10 
16.40 
11.10 
14.80 
10.70 
9 .10 
8.40 

11.80 
24.10 
lb.00 
13.10 
21.60 
21.70 
13.10 
17. 70 
7.00 

16.10 
9.00 

11.60 
7.50 
7.20 
7.50 
7.30 

11.30 
9.70 
9.80 

14.30 
12.40 
19.20 
18.50 
23.50 
13.50 
15.90 
23.50 
16.80 
13.00 
lb.10 
10.20 
14.70 
11.00 
9.70 

50.30 
51.80 
46.40 
38.50 
4B.OO 
31.20 
27. 90 
27 .10 
38.80 
53.70 
59 .80 
45.50 
80.70 
61.70 
34.80 
39.50 
22.30 
39.40 
27.50 
39.50 
25.60 
29.30 
28.20 
41.60 
39.00 
38.50 
37.20 
45.70 
45.90 
61.40 
91.00 
64. 70 
43.90 
55.20 
63.40 
78.00 
47 .50 
71.90 
40. 50 
34.90 
35.30 
60.40 

----------------------------------------------------------------------------------------
i'!EDIAS 18.38 

2 

13.97 

3 

46.27 

4 

82 



TABELA IV - Controle do corte ,anual diario da cana-de-acucar, 
(1etros/ho1e1.dia) para eitos formados por 6 linhas 
de ol~ntio, para cana oue111ada na area experiaental A. 

Unidade 
Experiiaental 

"l ,. 
1 .• , 
4 
5 
6 
1 
1 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
l ~ ,._, 

16 
17 
18 
1 ç 

20 
'11 
.:. . 
'l'l ,., 
')< 
4,,.·~· 

24 
25 
26 
"'7 ,., 
28 
29 
30 
31 ,,, 
,., ... 

3~, 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

MEDIAS 

PERJODOS 

2 
(ll e t r os) 

15.90 12.20 
17.30 10.60 
20.60 21.70 
17.90 24.70 
35.00 25.80 
20.90 25.10 
n.oo 27.10 
29.60 27.00 
21.60 18.60 
23.40 25.80 
25.40 27.10 
47.50 40.40 
24.90 30,50 
19,40 22.00 
26.40 29.31) 
38.70 41. 70 
50.50 22.30 
19.10 32.00 
19.20 36.80 
32.60 25.20 
26.00 30.10 
28.70 33.40 
46.80 25.40 
2~.90 21.80 
55.30 36.20 
38.60 34.90 
45.90 37.30 
34.50 32.70 
35.8• 36.50 
34, 10 13.10 
32.00 33.70 
38.90 39.70 
23.60 24.50 
51.00 34.00 
40.00 22.20 
44.40 33.30 
25.50 32.00 
22. 90 17. 70 
20.60 47.20 
22.10 19.50 

30.54 28.28 

2 

3 

18.50 
26.00 
19.20 
14.00 
34. 50 
23.00 
29.00 
3~ .• 50 
21.00 
2~1 • 50 
25.00 
0.00 

30.00 
19.40 
21.00 
20.50 
0.00 

34.30 
17.20 
12.50 
11.00 
23.60 
23.60 
17.50 
48.00 
27.90 
50.00 
33.50 
40.00 
2::..30 
14.60 
43.90 
21. 50 
58.40 
46.60 
31.00 
14.00 
26.60 
20.00 
22.00 

25.53 

3 

TOTAL DlAR!OIHD"E" 

46.60 
53.90 
61.50 
56.60 
95.30 
69.00 
79.10 
90.10 
61.20 
74. 70 
77. 50 
87.90 
85.40 
60.80 
76.70 

100.90 
72.80 
85.40 
73.20 
70.30 
67 .10 
85.70 
95.80 
65.20 

139.50 
101.40 
133.20 
100. 70 
112 .30 
70.50 
80.30 

122. 50 
69.60 

143.40 
108.80 
108.70 
71.50 
67.20 
87.80 
63.60 

84.34 

4 

83 



TABELA V - Controle do corte 1anual diar10 da cana-de-amear, 
(aetros/hoaem.dial para e1tos formados por 6 linhas 
de plantio para cana queimada nõ area experiaental B. 

----------------------------------------------------------------------------------------
PERJODOS 

Unidade -------------------------------------
Experu1ental ') 7 TOTAL DlARIO/HONEM ,. -.) 

(1 e t r os) 
----------------------------------------------------------------------------------------

29.50 43.20 
') 53.60 70.40 ,. 
~ 70.40 46.40 ·-· 
4 50.20 35.20 
5 40.80 44.00 
6 58.40 66.40 
7 64.00 82.40 
8 77 .60 78.40 
9 77 .60 92.00 

10 67.30 50.40 
11 32.80 39.20 
12 54.00 72.00 
13 42.70 46.40 
14 38.40 64.00 
15 49.60 36.80 
16 38.40 70.40 
17 76.80 67.20 
18 41.60 71.20 
19 67.20 78.40 
20 84.80 57.60 
21 94.40 57. 60 
')') 94.40 b2.40 H 

23 88.00 49 .60 
24 92.80 48.40 
')<, 54.00 48.80 4,' 

26 99.00 86.50 
'l1 
4; 48.00 52.80 
28 48.00 50.50 
29 46.50 71.20 
30 52.80 36.00 
31 62.50 75.20 
1'l 
'-14 73.60 73.50 
33 48.50 40.50 
34 48.50 40.80 
35 39.20 48.00 
36 56.00 44.80 
37 56.80 44.80 
38 3b.80 28.80 
39 65.60 36.80 
40 44.80 38.40 
41 44.50 72.00 

IIEOIAS 58.79 56.57 

2 

16.00 
24.80 
48.80 
24.00 
28.00 
17. 60 
27.20 
25.60 
25.60 
14.40 
25.60 
33.60 
16.80 
33.60 
62.40 
16.00 
0.00 
0.00 

12.80 
32.80 
16.80 
16.00 
48.00 
30.50 
36.00 
~.7 .60 
54.40 
13.60 
28.00 
55.20 
28.80 
23.20 
37 .60 
37. 50 
37. 50 
48.50 
48.00 
25.50 
46.50 
54. 50 
48.00 

31.15 

3 

88.70 
148.80 
165.60 
109.40 
112.80 
142.40 
173.60 
181.60 
195.20 
132.10 
97.60 

159.60 
105.90 
136.00 
148.80 
124.80 
144.00 
112 .80 
158.40 
175.20 
1b8.80 
172. 80 
185.60 
171.70 
138.80 
243 .10 
155.20 
112 .10 
145.70 
144 .00 
166.50 
170.30 
126.60 
126.80 
124.70 
149.30 
149.60 
91.10 

148.90 
137.70 
164.50 

146.51 

4 

84 
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TABELA VI - Doeracao de carregamento e transporte da ~ateria-or1ma: Deter11nacoes de tempos - l (si; 
numero de c1clos - C; percursos - P {1): largura do eito - L (1); e aassas transportadas 
- ~T !t) da 1ater1a-prima recolhida nas areas exoer1sentaís coa cana crua. 

AREA COND U.E 

l 
") .. ,. 
-.J 

4 
5 

A CC 6 
"1 
1 

8 
9 

10 

T 

(s) 

563 
553 
628 
557 
502 
692 
738 
571 
617 
634 

605.52 

e 

16 
18 
25 
20 
20 
29 ,.,, 
L-.,\ 

24 
24 
26 

'i<' ,._, 

p 

(1) 

79.80 
111.20 
122. 70 
121.60 
80.70 

163.40 
198.60 
129.50 
129.50 
149.80 

128.68 

L 
(1) 

6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 

6.60 

IH 
( t) 

6.700 
7.860 

10 .180 
8.610 
8.810 
9.510 
9.660 

10.660 
10.430 
10.6% 

9.311 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
676 

") 450 ,. 

·-' 619 
4 559 
5 1:,73 

B CC 6 454 
790 

8 426 
9 618 

10 62'1 

589.26 

27 
")") ,._,. 

25 
24 
25 
17 
24 
15 
15 
")"} ,.,. 

") ,. 

246.00 6.60 14.920 
140.00 6.60 lú.620 
212.00 6.60 15.080 
126.00 6.60 7.820 
196.00 6.60 8.480 
145.00 6.60 9,020 
202.00 6.bO n.uc, 
120.00 6.60 6.260 
104.00 6.60 15.470 
202.00 6.60 15.110 

169.30 6.60 11.642 

4 5 
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TABELA VI - (cont1nuacao) - Ooeracao de carregamento e transporte da 1ateria-pri1a: Deter1inacoes de te1pos 

AREA 

- T (s); numero de ciclos - C; percursos - P (a); largura do eito - L (a); e massas transportadas 
- Mi (t) da 1ater1a-pr11a recolhida nas areas exper11enta1s coa cana que11ada. 

T 
COND U.E ( s) e 

p 

(1) 
L 

(1) 

l'IT 
( t) 

-------------------------------------------------------~·-----------------------------------------------------
515 

'1 695 ,. 

' 617 ,, 

4 56.6 
A CD 5 603 

6 693 
7 669 
8 748 
9 561 

10 563 

623.04 

1 701 
2 619 
3 803 
4 476 

B CD 5 534 
6 570 
7 807 
8 519 
9 512 

10 524 

606.54 

20 177. 50 
'H 1b4. 50 L·-• 

20 164.00 
22 186,00 
'1'1 200.00 ..... 
'1') ,.~ 236.00 
')'1 ,.,. 200.00 
25 238.00 
20 183.00 
18 197.00 

21 194.bO 

26 416.00 
26 358.00 
28 388.00 
19 252.00 
20 376.00 
23 368.00 
25 325.00 
19 256.00 
18 215.00 
'1'1 ,.,. 268.00 

23 322.20 

6.60 
6.60 
6.60 
b.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 

6.60 

6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 
6.60 

4 

14 .360 
16.030 
14.ú20 
14.520 
1:, .140 
15.67() 
15.470 
16.060 
14. 750 
13.680 

14.970 

18.270 
18.950 
13.950 
15.090 
19.270 
20.770 
14.030 
11. 460 
11.290 
B.960 

15,704 

5 



TABELA VII - Quantificacao das perdas pos-colhe1ta em kg, nas areas 
a1ostradas, para as condicoes de cana crua e queimada. 

UNIDADE FRACOES FOLHA 
AREA COND EXPERIMENTAL COLMOS COLMOS PONTEIRO VERDE E SECA 

3.500 2.500 13.500 23.400 
'i 2.000 2.600 6.800 15.190 i,. 

A CC 1 º·ººº 3.000 12.360 15.600 -.J 

4 3.500 5.500 16.800 40.200 
5 7.100 4.200 19.200 40.800 

3.220 3.560 13. 732 27.038 

1 1.530 3.130 n.520 17.310 
'i 1.050 0.610 25.270 26. 590 4 

B CC 3 1,560 1.950 13.130 37.640 
4 2.050 4.830 29.670 29.780 
5 3.000 6.780 13.680 30.220 

1.838 3. 460 19.054 28.308 

13.200 4,000 9.550 23.400 
'i 1.800 1.000 5.280 9.720 ,. 

rn 3 2.000 1.500 8.660 13.300 
4 6.500 2.200 7. 930 12 .100 
5 3.100 o.soo 8.390 11.600 

5,320 1.900 7. 962 H.024 

3.780 2.510 2.800 7.300 
'i 0.520 3,030 2.900 12.100 ,. 

CQ 3 0.570 2.510 4.440 10.700 
4 1.850 3.020 3.300 7.400 
5 0.880 4.010 5.300 10.000 

1. 520 3.016 3.748 9.500 

2 4 
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TABELA VIII - Caracterizacao granulometrica e grau de uaidaàe - U (%), da~ fracoes minerais 
do solo e sua classe textura! para as areas experíaentais. 

CANAVIAL A1ostra 

CRUA 

QUEIMDA 

'l .. 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

% ARSILA 
l S!LTE 
l AREIA 

A 

30.79 
24.25 
24.20 
23.42 
20.66 

24.66 

24.70 
21.99 
23.68 
29.96 
22.24 

24. 51 

27.85 
13.73 
58.42 

AREAS 

B 

12.20 
14.15 
9.63 

13.52 
13.27 

12.55 

10.42 
9.93 
9.46 

12.87 
11.78 

10.89 

26.40 
8.67 

64.93 

88 
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TABELA IX - Resultados de massas de: 1atería-pri1a transportada - MT, asostradas pela sonda - NAS, cana límoa - MCL, 

palha - MP, folha verde - l'IFV, terra - l'ITR: porcentagens de: •ateria estranha vegetal - l'IEV e mineral -
l'IEl'I, de colmos amostrados pela sonda - MC; 1assas esti1adas de 1ateria estranha vegetal - 111\V e aineral -
IIMII e de colaos industrializaveis transportados l'ICT, na area experimental A, para a condicao de cana crua. 

1. IIT ( t) 

2. MAS ( kg l 

3. l'ICL (k.g) 

4. MP {kg) 

5. l'IFV fkg) 

6. IITR (kg) 

7. IIEV (l) 

8. IIEI'\ (%) 

9. l'IC {X) 

10. MMV (t) 

12. MCT i t) 

., ,.. 
~ l'I O S T R A S 

4 6 7 8 9 10 1eóias 

6.700 7.860 10.180 8,610 8.810 9.510 9.b60 10.660 10.430 10.690 9.311 

9.75 8.76 11.45 11.38 8.60 4.83 15.24 13.71 11.90 13.69 10,q31 

8.80 6.90 9.40 9,60 6.80 4.10 14.00 11.00 10.00 12.00 9.260 

0.90 0.80 1.00 1.30 1.00 0.50 1.20 1.00 1.40 1.40 1.050 

0.00 1.00 1.00 0.40 0.75 0.20 0.00 1.60 0.40 0.20 0.555 

0.05 0.06 0.05 0.08 0.05 0.03 0.04 0.11 0.10 0.09 0.066 

9.23 20.55 17.47 14.94 20.35 14.49 7.87 18.96 15.13 11.69 15.068 

0.51 0.68 0.44 0.70 0.58 0.62 0.26 0.80 0.84 0.66 0.610 

90.26 78,77 82.10 84.36 79.07 84.89 91.86 80.23 84.03 87.66 84.322 

0.62 1,62 1.78 1.29 1.79 1.38 0.76 2.02 1.58 1.25 1.408 

0.03 0.05 0.04 0.06 0.05 0.06 0.03 0,09 0.09 0.07 0.057 

6.05 6.19 8.36 7.26 6.97 8.07 8.87 8.55 8.76 9.37 7.846 
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A IX - lcontinuacao) - Resultados de massas de: 1ater1a-pri1a transportada - Ml, aaostradas pela sonda - MAS, cana l11pa - MCL, 
palha - MP, tolha verde - MFV, terra - MTR: porcentagens de: aateria estranha vegetal - MEV e mineral - l'IEl'I, de colmos 
amostrados pela sonda - MC: massas esti1adas de •ateria estranha vegetal - l'IMV e 1ineral - l'll'IM e de colmos 
1ndustriali:aveis transportados MC1, na area experiaental B, para a cond1cao de cana crua. 

1. MT I t) 

2. MAS (kg) 

, .• MCL (kg) 

4. MP (kg) 

5. l'IFV (rg) 

6. l'ITF {kg) 

7. l'IEV m 

8. !'IEM (%) 

9, MC m 

10. l'll'IV ( t) 

11. 1'11'11'1 ( t) 

12. l'ICT ( t) 

A M O S T R A S 
2 < ,, 4 5 6 7 8 9 10 1eóias 

10.980 8.600 9.610 9.660 9.970 10.680 10.240 8.700 10.950 12.090 10.148 

10.78 7.22 11.33 11.24 8.48 14.14 8.47 4.41 9.72 8.01 9.380 

9.00 6.00 9.80 9.60 6.40 11.00 7.20 3.80 8.20 7.00 7.800 

1.20 O.BD 1.40 1.20 1.20 2.20 1.00 0.60 1.00 0.80 1.140 

0.40 º·'º º·ºº 0,40 0.80 0.60 0.20 º·ºº 0.20 0.20 0.320 

0.18 0.02 0.13 0.04 0.08 0,34 0.07 0.01 0.32 0.01 0.120 

14.84 16,62 12.36 14.23 23.58 19.80 14.17 13.61 12.35 12.48 15.404 

1.67 0.28 1.15 0.36 0.94 2.40 0.83 0.23 3.29 0.12 1.127 

83.49 83.10 86.50 85.41 75.47 77.79 85.01 86.17 84.36 87.39 83.469 

1.63 1.43 1.19 1.38 2.35 2.11 1.45 1.18 1.35 1.51 1.558 

0.18 0.02 0.11 0.03 0.09 0,26 0.08 0.02 0.36 0,02 0.118 

9.17 7.15 8.31 8.25 7.52 8.31 8.70 7.50 9.24 10.57 8,471 
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TABELA X - Resultados de massas de: materia-orima transportada - l'IT, a1ostradas pela sonda - MAS, cana liapa - l'ICL, 
palha - l'IP, tolha verde - l'IFV, terra - MTR: porcentagens de: 1ateria estranha vegetal - l'IEY e mineral -
l'IEM. de colmos amostrados pela sonda - l'IC: massas est11adas de materia estranha vegetal - Ml'IV e mineral -
Ml'll'I e de colmos industríalizaveis l'IC1, na area experiaental A, para a condicao de cana que1mada. 

AMOSTRAS 
1 é .. , 4 5 6 7 

15.470 

8 9 10 medias 

1. l'IT ( t) 

2. MS (kg) 

3. MCL (kg) 

4. MP {kg) 

5. MFY (kg) 

b, l'ITR (kg) 

7. l'IEV (%) 

8. l'IEl'I m 

9, MC (%) 

10. l'll'IV ( t) 

11. MMM ( t) 

12. MCT ( t) 

14,.360 16.03() 

10.85 15.43 

10.00 13.60 

0.80 1.80 

0.02 0.00 

0.03 0.03 

7, 56 11.67 

0.28 0.19 

92.17 88.14 

1.09 1.87 

0.04 0,03 

13.24 14.13 

14.020 14.520 15.140 15.670 

13.64 16.47 12.25 12.84 

12.00 15.00 11.80 11,40 

1.60 1.00 0.40 1.40 

0.00 0.40 0.02 0.00 

0.04 0.07 0.03 0.04 

11.73 8.50 3.43 10.90 

0.29 0.43 0.24 0.31 

87.98 91.07 96.33 88.79 

1.64 1.23 0.52 1.71 

0.04 0.06 0.04 o.os 

12.33 13.22 14.58 13,91 

13.23 

12.20 

0.40 

0.60 

0.03 

7. 56 

0.23 

92.21 

1.17 

0.04 

14.27 

16.060 14. 750 

6.96 10.06 

b.00 9.80 

O. 40 O. 20 

0.50 0.03 

0.06 0.03 

12.93 2.29 

0.86 0.30 

86.21 97.42 

2.08 0.34 

0.14 0.04 

13.84 14.37 

n.680 

12.62 

12 .20 

0.40 

0.00 

0.02 

~ 11 
...,.•,J.t 

0.16 

96.67 

0.43 

0.02 

14.970 

12.435 

11.400 

0.84() 

O .157 

0.038 

0.329 

91.&98 

1.208 

0.050 

13.712 
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.A X - (continuacao) - Resultados de aassas de: 1ateria-pri1a transportada - l'IT, aaostradas pela sonda - l'IAS, cana limpa - l'ICL, 
palha - l'IP, tolha verde - l'IFV, terra - l'ITR; porcentagens de: aateria estranha vegetal - l'IEV e mineral - l'IEl'I, de colaos 
l'IEl'I, de colmos anostrados pela sonda - l'IC; massas esti1adas de aateria estranha vegetal - l'll'IV e 1íneral - 1'11'1 e de colaos 
l'll'll'I e de colaos industrializaveis - l'ICi, na area experiaental B, para a condicao de cana queiaada, 

1. 111 (t) 

2. NAS (kg) 

3, MCL lkg) 

4. l'IP (kg) 

5. l'IFV !kg) 

6. IHR (kg) 

7. l'IEV {%) 

8. l'IEl'I ll) 

9. l'IC (7.) 

1(1, l'll'IV ( t) 

11. MMl'I ít) 

12. MCT (t) 

A l'I O S T R A S 
1 2 3 4 5 ó 7 8 9 10 aedias 

18.270 18.950 13,950 15.090 19.270 20.770 14.030 11.4ó0 11.290 13.960 15.704 

11.83 19.42 10.ól 12.43 9.42 10.21 ó.4ó 18.50 13.06 10.63 12.257 

10.óO 18.60 10.20 11.40 8.60 9,20 ó.20 ló.80 12.40 9.80 11.380 

0.80 0.80 0.40 O.óO O.óO 0.40 0.25 0.80 0.60 0.60 0.585 

0,40 o.oo o.oo o.4o 0.20 o.óo o.oo o.ao o.oo 0.20 0.260 

0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.10 O.Oó 0.03 0.032 

10.14 4.12 3.77 8.05 8.49 9.79 3.87 8.65 4.59 7.53 6.900 

0.25 0.10 0,09 0.24 0.21 0.10 0.15 0.54 0.46 0.28 0.244 

89.60 95.78 96.14 91.71 91.30 90.11 95,98 90.81 94.95 92.19 92.856 

1.85 0.78 0.53 1.21 1.64 2.03 0.54 0.99 0.52 1.05 1.115 

0.05 0.02 0.01 0.04 0.04 0.02 0.02 O.Ob 0.05 0.04 0.035 

16.37 18.15 13,41 13.84 17.59 18.72 13.47 10.41 10.72 12.87 14.554 
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.A XI - Resultados da analise tecnologica da 1atería-pri1a a1ostrada 
para as areas experi1entais, na condicao de cana crua. 

·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 11 o s T R A s 

:A 2 3 4 5 ó 7 8 9 10 1edias 
·-----------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------

PESO CARGA {t) 6.700 7.860 10.180 8.610 8.810 9.510 9,660 10.660 10.430 10.690 9.311 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFRATOMETRO: 

------------
FATOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BRIX 20.80 19.70 18.80 20.10 20.10 19.60 18.40 18.40 19.60 18.50 19 .40 2 
AGIO 19.96 32.70 9.82 18.89 15.81 21.25 0.98 -0.92 9.85 10.28 13.86 

SACARil'IETRO: 

-----------
L.COR 74.88 74.22 b7.39 72.65 73.22 70.78 64.17 64. 71 69.12 b5.56 69.67 
DENSIDADE 1.08347 1.07858 1.07461 1.08035 1.08035 1.07814 1.07285 1.07285 1,07814 1.07329 1.07726 
POL l 17 .97 17.89 16.30 17.48 17 .62 17.07 15.55 15.68 lb.67 15,88 16.81 3 

PCC 14.3039 15.1728 13.0Sb 14.0937 13.6365 H.3601 12.2914 11.9636 13.2927 13.2261 13.5397 4 

PUREZA 86.39 90.81 Sb.70 86.96 87.66 87.09 84.51 85.21 85.05 85.83 86.62 5 

PESO DO BOLO (g) 157.0 133.5 154.7 152.2 167 .2 136.4 159.7 172.b 156.6 140.4 153.0 

FIBRA '.I. CANA 15.50 11.93 15.15 14.77 17.05 12.37 15.91 17 .87 15.44 12.97 14. 90 b 

BASACO '.I. CANA 34.31 26.41 33.53 32.69 37. 74 27 .38 35.21 39.55 34.17 28.71 32.97 7 

EXT l POL 94.63 96.10 94.25 94.80 93.80 95. 73 93.58 92.59 94.24 95.14 94.49 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



94 

.A XI - (continuacao) - Resultados da analise tecnologica da aateria-priaa aaostrada 
para as areas experiaentais, na condicao de cana crua. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l'I o s T R A s 

:A ") 3 4 5 6 7 8 9 10 aedias .. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESO CARGA tt) 14.920 10.620 15.080 7.820 8.400 9,020 13.640 6.2ó0 15,470 15.110 11.634 1 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFRAiOl'IETRO: 

------------
FATOR 1 1 1 1 1 1 1 1 
BRIX 19.30 20.óO 21.60 20.40 20.30 20.30 20.30 20.10 22.00 18.50 20.34 ") ,. 

AGIO 10.97 9 .19 33.02 13.39 27.95 28.00 18. 74 30.68 45. 19 5.59 22.27 

SACARI!'IETRO: 

-----------
L.COR 70. 72 74.51 79.92 73.75 74.01 7b.01 75.39 76.08 84. 79 ó7 .11 7~.23 
DENSIDADE 1.07681 1.08258 1.08705 1.081b9 1.08124 1.08124 1.08124 1.08035 1.08885 1.07329 1.08143 
POL l 17.08 17.89 19.12 17. 73 17.80 18.28 18.13 18.31 20.25 1b.2b 18.09 3 

PCC 12.9674 12.9639 15.5429 13.4543 15.0653 14.7318 13.7b96 14.9001 16.4173 12.4092 14.2222 4 

PUREZA 88.49 8b.84 88.51 86.91 87.ó8 90.04 89 .31 91.09 92.04 87.89 88.88 5 

PESO DO BOLO (gl 174.1 190.6 149.4 174.4 134.1 152.5 173.9 148.8 150.3 172.5 lb2.1 

FIBRA 7. CANA 18.10 20.bO 14.34 18.14 12.02 14.81 18.07 14.25 14.48 17.85 16.27 6 

BAGACO % CANA 40.06 45.bO 31.74 40.15 26.bO 32.78 40.00 31.54 32.05 39.51 36.00 7 

EH ! POL 93.08 92.12 95.43 93.32 96.04 95.02 93.49 95.2b 95.b3 92.87 94.23 8 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A XII - Resultados da analise tecnolog1ca da 1ateria-pri1a aaostrada 
para as areas experiaentais na condicao de cana queiaada. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l'I o s T R A s 

A ') 3 4 5 6 7 8 q 10 11edias .. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESO CARGA (t) 14,360 16,030 14.020 14 .520 15.140 15.670 15.470 16,0bO 14.750 13.680 H.970 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFRATOl'IETRO: 
------------
FATOR 1 1 1 1 1 1 l 1 1 

BRJX 19.00 20.20 18.50 20.50 17.80 17.40 18.20 19.10 18.50 18.20 18.74 ') .. 
ASIO 12.03 26.79 14.00 23.92 1.14 3.35 12.51 23.79 20.02 1.59 13.91 

SACARJl'IETRO: 
-----------
L.COR 68.97 72.17 65.17 75.18 60.80 59.85 64.29 69.42 69.02 60.30 66.52 
DENSIDADE 1.07549 1.0808 1.07329 1.08213 1.07022 1.06848 1.07197 1.07593 1.07329 1.07197 1.07436 
POL l 16.67 17 .36 15.79 18.0b 14.77 14.56 15.59 16.78 16. 72 14.63 16.09 "' " 

PCC 13.1908 15.192 13.7532 14. 5357 12. 5224 12.6932 13.5208 14.548 13. 7751 12. 9846 13.6716 4 

PUREZA 87.73 85.94 85.35 88.09 82.97 83.67 85.85 87.85 90.37 80.38 85.82 5 

PESO DO BOLO (g) 159 .1 121.2 123.4 153.2 133.7 122.9 124.7 124.9 144.2 115.9 132.3 

FIBRA 7. CANA 15.82 10.06 10.39 14.92 11.96 10.31 10.59 10.62 13.55 9.25 11.75 6 

BAGACO 7. CANA 35.02 22.27 33.02 26.47 22.82 23.44 23.51 29.99 20.47 39. 51 27.65 7 

EH :i POL 94.05 96.72 94,62 95.92 95.92 95.86 96.11 95.38 96.67 93.18 95.44 8 

·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~ rn - (continuacao) - Resultados da analise tecnologica da 1ateria-pri1a a1ostrada 
para as areas experiaentais na condícao de cana quei1ada, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A li o s T R A s 

~ 1 '1 3 4 5 b 7 8 9 !O 1edías ,. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESO CARGA {t) 18.270 18.950 13.950 15.090 19. 270 20.770 14.030 11.4b0 11.290 13.960 15.704 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFRATOIIETRO: 
------------
FATOR 1 1 1 1 1 1 1 
BRIX 20.30 20.bO 18.90 18.80 19.10 19.bO 19.70 21.00 20.00 19.90 19.79 '1 

L 

A6IO 24.88 38.81 22.bl 18.01 21.47 22.29 27.97 2b.59 28.67 27.30 25.86 

SACARIIIETRO: 
-----------
L.COR 73.77 76.36 68.39 b7 .81 b8.10 b9.b5 72.90 77.72 73.35 71.43 71. 95 
DENSIDADE 1.08124 1.08258 1.07505 1.07461 1.07593 1.07814 1.07858 1,0843b 1.07991 1.07947 1.07899 
POL 7. 17.74 18.34 lb.54 lb.41 1b.4b lb,80 17 .57 18.b4 17.66 17.20 17.34 3 

PCC 14. 7462 lb.1273 14,4b48 14.0433 14.5259 14.b954 14 .8538 14. 7497 15.0b33 15.179 14.8449 4 

PUREZA 87.38 89.02 87 .51 87.28 86.17 85.71 89 .18 88.76 88.30 8b.43 87.57 5 

PESO DO BOLO {g) 140. 9 119,b 121.b 130.1 118.1 121.5 134.8 159 .1 131.4 118.1 129.5 

FIBRA'/. CANA 13.05 9.81 10.12 11.41 9.58 10.1 12.12 15.82 11.61 9.58 11.32 6 

BASACO '/. CANA 28.88 21.71 22.40 25.25 21.20 22.3b 2b.83 35.02 25. 70 21.20 25.06 7 
1 

EH l POL 95.61 96.98 9b.53 95.97 %.73 96.59 95.95 94.b8 96.18 %,87 9b.21 8 

·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABELA llll - Resultado das deter11nacoes ôo grau de u1idade - U {ll co1 base e1 peso uaíóo dos co1poner.tes 
vegeta1s da aateria-priaa para as condicoes de cana crua e queimada nas areas experiaentais. 

AREA COND U.E. 

1 .. 
2 

A CC < .,, 
4 
5 

1 
'; .. 

CC 3 
4 
5 

2 
A CQ < .,, 

4 
5 

'; 
L 

B CQ 3 
4 
5 

Upo Ufv 

84.59 66.05 
82.67 68.27 
ôS.90 71.20 
82.73 72.79 
77 .31 70. 74 

82.64 b9.81 

83.84 69.42 
78.49 b7.66 
84 .15 69.37 
89.81 b9.08 
81.56 71.10 

83.57 69.33 

81. 97 74. 77 
87.34 68.70 
86.37 74.06 
89.73 67.64 
83. 57 57. 79 

85.80 68.59 

78.86 68.99 
78.70 65.62 
80.51 64.89 
82.31 64.17 
79.36 65.12 

79.95 65.76 

2 

Upa 

11.81 
3.86 
6.13 
1.58 
7 .69 

6.21 

9,75 
17 .31 
19.20 
21.08 
11. 15 

15.70 

38.19 
10.34 
1.20 
4.55 
3.45 

11. 55 

8.70 
7.20 
9.06 
6.64 
7.40 

7.80 

3 



TABELA XIV - Resultados das deterainacoes de poder calor1fíco superior -
PCS (kcal/kg), dos coeponentes vegetais da aateria-priea 
para cana crua e queimada nas areas experiaentais. 

AREA COND U.E. PCS-po PCS-tv PCS-pa 

4222.90 4346.70 4591.10 ,, 4165.10 4497.90 4579 .30 ,. 
A CC 3 4048,90 4423.40 4386.20 

4 4022.20 4451.40 4537.30 
5 4135.90 4487.20 4735.30 

4119.00 4441.32 4565.84 

4351.30 4456.90 5231.80 
'1 4454.80 4631.10 4985.90 ,. 

8 CC < 4473.20 4615.10 4722.60 .., 
4 4751.80 4637.90 4727. 40 
5 4632.30 4662. 90 4725.00 

4532.68 4600.78 4878.54 

1 4158,60 4583.60 4583.30 
2 4366.50 4747.10 4629.00 

co 3 4232.40 4664 .40 4735.30 
4 4164.70 4584.90 4537.60 
5 4265.60 4666.00 4591.10 

4237.56 4649.20 4615.26 

1 4485.80 4664.40 4383.50 
'1 4495.90 4696.80 4211.70 .. 

8 co 3 4799.30 4483.60 4155.90 
4 4272.20 4626.00 4328.bO 
5 4475.70 4867.80 4312.60 

---------------------------------------------------------------
4505.78 4667.72 4278.46 

2 3 
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TABELA XV - V a1ores médios do preço oficia1 da tonelada de cana-de-açúcar, bagaço 

"in natura" e palhiço(*) para o mês de julho de 1992, convertidos em 

US$.(Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo -

Informação Pessoal, 1992). 

CANA-DE-AÇÚCAR 

(US$/t) 

9,73 
Dólar julho/92 = Cr$ 4.204,60 

(*) MOLINA JUNIOR, 1991 

BAGAÇO PALHIÇO 

(US$/t) (US$/t) 

7,78 5,14 

TABELA XVI - Valores médios dos custos operacionais de corte,referentes ao mês de 

julho de 1992, convertidos em US$. (Usina Costa Pinto - Informação 

Pessoal, 1992). 

Corte Manual Cana Crua 0,86 

Corte Manual Cana Queimada 0,74 
Dólar julho/92 = Cr$ 4.204,60 
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TABELA XVII - Valores médios dos custos operacionais de carregamento e transporte 

para cana-de-açúcar e palhiço, referentes ao mês de julho de 1992, 

convertidos em US$. (Usina Costa Pinto - Informação Pessoal, 1992). 

OPERAÇÕES EQUIPAMENTOS US$/h US$/km US$/t 

Carregamento Trator Valmet 

118.4 

Carregadora 33,12 

Motocana 

Transporte MB 2219 

9,50 km 1,16 

14,00 km 1,57 

Carreg/Transp. 

de Palhiço 3,55* 
Dólar julho/92 = Cr$ 4.204,60 

(*) RIPOU, 1991 

TABELA XVIII - V a1ores m/edios dos custos operacionais de lavagem da cana-de-açúcar 

na indústria e catação da bituca pós-colheita, referentes ao mês de juho 

de 1992, convertidos em US$. (Cooperativa dos Produtores de Açúcar 

e Álcool - COPERSUCAR - Informação Pessoal, 1992). 

OPERAÇÕES US$/t 

Lavagem da cana-de-açúcar 0,21 

Catação da bituca 0,08 
Dólar julho/92 = Cr$ 4.204,60 
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APÊNDICE 2 

DADOS TRANSFORMADOS 

Os dados apresentados nas Tabelas deste Apêndice referem-se áqueles obtidos 

através de transformações realizadas a partir dos dados originais que se encontram no 

Apêndice 1. 



TABELA 1 - Resultados de quantidades estiaadas (t/ha e Ilha) de colaos - aco; ponteiros - apo; 
folhas verdes - afv; palhas - 1pa; palhico - 1p e indice de palhíco - ip para as 
condicoes de cana crua e quei1ada nas areas experisentais. 

IICO 11po 1tv 11pa 
AREA COND U.E. 

t/ha Ilha t/ha Ilha t/ha Ilha t/ha l/ha 

127.27 78.Sb 9.55 5.89 lb.55 10.21 8.b4 5.33 
') 133.b4 78.55 b.82 4.01 18.32 10.77 11.3b b.óB ,.. 

CC 1 110.00 78.32 7.27 5.18 15.45 11.00 7.73 5.50 ·J 

4 119 .09 80.b7 b.82 4.62 14.45 9.79 7.27 4.93 
5 193.18 84.28 9.b4 4.20 19.59 8.55 b.82 2.97 

102 

!llp 

t/ha 

34. 73 
3ó.50 
30.45 
28.55 
3b.05 

ip 

0.27 
0.27 
0.28 
0.24 
0.19 

----------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------
13b,b4 80.07 8.02 4.78 lb.87 10.0b 8.3b 5.08 33.25 0.25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 110.00 80.53 5.23 3.83 13.64 9.98 7.73 5.66 26.59 0.24 
2 91.59 77.20 3.41 2.87 14.09 11.88 9.55 a.os 27.05 0.30 

B CC 3 72.% 80.05 3.18 3.49 7.73 8.48 7 .27 7.98 18.18 0.25 
4 77 .50 74.45 5.91 S.68 13.41 12.88 7.27 b.99 26.59 0.34 
5 123.64 78.77 7.b4 4.87 H.32 9.12 11.36 7.24 33.32 0.27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95.14 78.20 5.07 4.15 12.b4 10.47 8.ó4 7.18 26.35 0.28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 96.36 84.03 5.09 4.44 12.50 10.90 0.73 O.b3 18.32 0.19 
2 123.64 86.0S 6.91 4.81 12.73 8.8b 0.41 0.28 20.05 0.16 

A CG 3 101.3b 84.55 7.23 6.03 11.14 9.29 0.16 0.14 18.53 0.18 
4 90.91 87.85 4.85 4.b8 7.36 7.12 0.36 0.35 12.57 0.14 
5 126.36 90.38 5.45 3.90 7.55 5.40 0.45 0.33 13.45 0.11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
107.73 86.57 5.91 4. 77 10.25 8.31 0.42 0.35 lb.58 0.16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 98.32 86,66 6.82 6.01 7,95 7.01 0.36 0.32 15.14 0, 15 
'1 99.68 89.67 3,86 3.48 7.39 6.65 0.23 0.20 11.48 0.12 4 

B CG 3 111.00 87.65 7.41 5.85 7.41 5.85 0.82 0.65 15.b4 0.14 
4 99.89 80.04 7.M 6.12 16.59 13.29 0.68 0.55 24.91 0.25 
5 139.00 86.38 8.55 5.31 13.18 8.19 0.18 0.11 21.91 0.1b 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109.58 86.08 6.85 5.35 10.51 8.20 0.45 0.37 17 .81 0.16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 s 6 7 8 q 10 



TABELA 2 - Dese1penho operacional do corte manual, valores aedios obtidos pela 
1etrage1 diarir c~rtada para tres períodos nas condicoes de cana crua 
e queiaada nas areas experíaentais. 

AREA 

A 

B 

CDND PRDDUTIV. 
{t/ha) 

CC 
CQ 

CC 
CQ 

13b.b4 
107. 73 
95.09 

109.58 

13.79 
30.54 
13.93 
58.79 

2 

2 

13.35 
28.28 
18.38 
5b. 57 

3 

TOTAL DIARIO 
3 1etros/ho1e1 

13.bl 
25.53 
13.97 
31.15 

4 

40.75 
84.35 
4b.28 

14b.51 

5 

D. OPERAC IDMAL 
1 t/ho1e1 .dia) 

3.b7 
b.90 
2.90 

10.59 

b 
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TABELA 3 - Desempenho operacional do carrega1ento da 1ateria-prí1a: 

AREA 

A 

B 

Deter1inacoes da area trabalhada - Ac (12); Capacidade Operacional - COc {ha/h) 
e COc (tíh) da 1ateria-pr11a recolhida nas areas experi1entais para a condicao 
de cana crua. 

CDND U.E 

2 
~ 

·' 
4 
5 

CC 6 
7 
! 

8 
9 

10 

" i. 

3 
4 
5 

CC 6 
7 
8 
9 

10 

Ac 
(112) 

526.68 
733.92 
809.82 
802.56 
532.62 

1078.44 
1310.76 
854.70 
854.70 
988.68 

849.29 

1623.óO 
924.00 

1399.20 
831.60 

1293.óO 
957.00 

1333.20 
792.00 
b86.40 

1333.20 

1117.38 

CO.c 
( ha/h) 

0.34 
0.48 
0,46 
0.52 
0.38 
0.56 
0.64 
0.54 
0.50 
0.56 

0.50 

0.87 
0.74 
0.81 
0,54 
0.69 
0,76 
O.ól 
O.b7 
0.40 
0.76 

0.68 

2 

CD.e 
{t/h) 

42.86 
51.21 
58.34 
55.61 
63.15 
49.45 
47.12 
67 .18 
60.88 
60.74 

55.65 

79.50 
84.96 
87.76 
50.34 
45.39 
71.~9 
ó2.19 
52.90 
90.12 
Só, 43 

71.12 
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TABELA 3 - (contínuacao) Deseapenho operacional do carregamento da aatería-priaa: 

AREA 

A 

B 

Deterainacoes da area trabalhada - Ac (12); Capacidade Operacional -
coe (ha/h) e COc (t/h) da 1ateria-pri1a recolhida nas areas experiaentais 
para a condicao de cana queiaada. 

COND U.E 

1 
2 
~ .., 

4 
CD 5 

b 
7 
8 
9 

1() 

1 ,. 
') ,. 
"( ,, 

4 
CQ 5 

6 
7 
8 
9 

10 

Ac 
(12) 

1171. 50 
1085.70 
1082. 40 
1227.60 
1320.00 
1557.60 
1320.00 
1570.80 
1207.80 
1300.20 

1284.36 

2745.60 
2362.80 
2560.80 
166:,,20 
2481.60 
2428.80 
2145.00 
1689 .60 
1419, 00 
1768.80 

2126.52 

CD.e 
1 ha/h) 

0.82 
0.5b 
0.63 
0.78 
0.79 
0.81 
0,71 
0.76 
0,78 
0.83 

o. 75 

1.41 
1.38 
1.15 
1.26 
1.67 
1. 53 
0.96 
1.17 
1.00 
1.22 

1.27 

') 
4 

CD.e 
(t/h) 

100.42 
82.99 
81.75 
92.39 
90.39 
81.40 
83.25 
77.27 
94.65 
87,51 

87.20 

93, 77 
110. 28 
62.56 

114.03 
129,91 
131.18 
62.59 
79 .49 
79.32 
95.95 

95.91 

3 
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TABELA 4 - Operacao de transporte da r.ater1a-or1ma: 
fllstanc1a - D (z); Carga Transportada - MT ( t) 
oara as cond1coes de cana crua e aue1r.ada ~as 
areas exoer1r.enta1s. 

CAR6A 
AREA COND TRANSPORTADA 

( t) 

CC 9.311 
A 

CQ 14.970 

CC 11.642 
B 

CQ 15.704 

DISTANCIA DE 
T ~:ANSPOR TE 

l ~li) 

9.5 

9 t :1 

H.O 

14.(l 

CAPACIDADE 
OPERA[ IONAL 

ít.ba) 

88.45 

142.22 

162.96 

219.86 
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TABEL� 5 - Guant1f1cacao aas oerdas oos-colhe1ta e1 t/ha. nas areas experimentais 

A e 8, pa•a as cond1coes de cana :rua e queimada. 

C\REA 

A 

B 

M 

B 

UNrnADE 

COND EXPERIMENTAL 

r-r 
,_.1,., 

ri"' 
i..·l.t 

CQ 

') 
.. 

CQ .) 

4 

5 

") ,. 

4 

5 

2 

4 

<. 
•' 

4 
5 

COLMOS 

0.637 

0.364 

o 
0.637 

1. 292

0.586 

0.273 

O .191 
0.284 
ú.373 
0.546 

0.335 

2.402 

í),3,28 

0.364 
1.183 
0.564 

(l,968 

0.688 

0.095 
0.104 

0.337 

().160 

0.277 

FRACDES FOLHA 

COLMOS PONTEIRO VERDE E SECAS 

(i,455 
0.473 
0.546 

1.001 
(i, 7b4 

0.648 

0.570 

O .111 
t, ,r:;r:; '·' .. __ , �· ._, 
0.879 

1.234 

0.630 

(i, 728 

0.182 
o.:n 

0.400 
0.146 

0.346 

0,457 

O. :,51

ú.457 

o. :,50

o, 730

0.549 

.. ,,_

2,457 

2.250 

3,,058 
3.494 

2.499 

2.461 

4.599 

2.390 

5.400 

2. 490

3.468 

l.738

ú.961

1. 576

1. 443

l.449

0.510 
o. 528

(i,308 

ü.601 

ü. 965 

O .682 

4.259 

:.765 
2.839 

7.316 

7.426 

4.921 

3-.150 

4.839 

6.850 

5.420 

:,. 500 

5.152 

4.259 

2.421 
'i '"'!(\'i 
.:..,�'.'.:. 

2 .111 

2.552 

1,329 

2.202 
1.947 

1.347 

1.820 

1. 729

4
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PALHICO 

6.716 
4.002 

5.089 

lú.374 

10.920 

7.420 

;; . 611 

9,439 

q.2�0

10.820 
7,990 

8.620 

5,997 
'!- !'Zt\ 
i,. ri •.''.' 

;., 997 

3.64:; 
:,.638 

4.001 

1f838 

2.730 

2.755 

1. 947
2.785

:.411 

PERDAS 

;OTA!S 

:\ :;46 
1 L ".O 
J. � '-'·-''.J 

�.234 

C,,848 

ú.302 

0.63Q 

1.252 

1. 78(,

0.964 

� .. 13(, 

(}.510 
ú.637 

1. 583

0.71◊

1.314 

1.145 
ü.646 

0.561 

0.886 
0.89(1 

0.826 
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TABELA 6 - Resultados das determ1nacoes dos poderes calor1f1cos 1nfer1or - PCI e 
ut1l - PCU ea (kcallkg) das partes componentes do palh1co 1ponte1ros 
- PD, folhas verdes - FV e palhas - PA), para as areas exper11enta1s 
nas conct1coes de cana crua e queimada. 

PO FV PA 

AREA CDND ---------------- ---------------- -----------------

A "r l1,, 

B ['' ,., 

A CG 

B CQ 

PCl PCU PCI PCU PC! PCU 

3884.32 56ú. 9:, 4008.12 1323.14 4252. 52 3713,10 
3826. :,2 625, :12 415º.32 1282 .13 4240.72 4039,41 
37 10.32 485.54 4(;84. 82 1138.91 4047.62 3761.88 
3683. 62 :,98,54 4112.82 1081.48 4198, 72 4094.76 
:,797. :;2 B23.99 4148.62 1 "'- 'i1 J. .' u .... , 4396. 72 4020,99 

3780.42 618.91 4102.74 1200.36 4227.26 3926.03 

4012.72 610.84 4118.:,2 1221. 7b 4893.22 4378.51 
4119.22 848.4? 4792.52 1350.58 4647.32 3805.71 
41:,4.62 617. 72 4276. 52 1272.28 4384.02 3504.67 
44U.22 412.09 4299.32 1291.73 4388.82 3426.()4 
4292,, 72 754.14 m4.3,2 1212.11 4386.42 38:'9, 71 

4194.70 648.bl 4262.20 1269,69 4539.96 3794,93 

3820.02 651.13 4265,(;2 1()33.40 4244.72 2586.04 
4027.92 472.31 4408.52 1342.25 4290.42 3809.17 
3893.82 493.11 4325.82 1084.50 4396.72 4306.34 
3826.12 355.32 4216,32 1336,49 4199.02 3970.34 
3927.02 607.59 432'.42 1788,98 4252.52 4%8.l".I 

3898.98 515.89 4310.62 1317.12 4276.68 3748.02 

4147.22 83,9 .10 4:,25.82 1303,.82 4044. 9: 3655,39 
4157.3,2 847.89 4358.22 14,'..l(', 74 3873 .12 3556.63 
4460, 72 831. 77 4)45.02 1417.70 3817.32 3,436.14 
3933.62 658.24 4287.42 Wi8,56 3990.02 3687.46 
41~,7.12 816.28 4529. 22 1542.17 3974.02 3642.3,2 

4167.20 798.66 4329.14 1444.60 3939.88 3595.59 

2 
., 
-) 4 5 6 
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APÊNDICE3 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

São apresentadas, a seguir, as memórias de cálculo das Tabelas integrantes do 

trabalho, determinadas a partir dos dados originais constantes no Apêndice 2. 

Os números e letras entre parênteses referem-se às colunas, enquanto que, quando 

seguidas por letras T, indicam suas Tabelas de origem. 

Letras T seguidas de algarismos romanos referem-se as Tabelas do Apêndice 1, e 

as seguidas de algarismos arábicos referem-se as Tabelas do Apêndice 2. Números de 

colunas sem acompanhamento de letras T referem-se as colunas da própria Tabela. Os 

números sem estarem entre parênteses, dizem respeito a valores de conversão de unidade 

ou constantes. SUM = somatórias e MED = médias. 



TABELA 1: (1) = (5)T1 x 9,091 

TABELA 2: 

(2) = [(l) / (1) + (9)] x 100 

(3) = (6)T1 x 9,091 

(4) = [(3) / (1) + (9)] X 100 

(5) = (7)T1 x 9,091 

(6) = [(5) / (1) + (9)) X 100 

(7) = (8)T1 x 9,091 

(8) = [(7) / (1) + (9)) X 100 

(9) = SUM (3) + (5) + (7) 

(10) = (9) / (1) 

(2) = (l)Tn a Tv 

(3) = (2)Tn a Tv 

(4) = (3)Tu a Tv 

(5) = (4)Tn a Tv 

(6) = [(1) / 9091) X (5) X 6 

TABELA 3: (1) = (3)Tv1 x (4)TVJ 

(2) = [(1) x 0,36] / (l)TVJ 

(3) = (5)T V] x 3600 / (l)TVl 

TABELA 4: (1) = (5)Tv1 

(2) = (5)T VJ x (3) 
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TABELA 5: 

TABELA 6: 

(1) = (l)TVIJ x 0,182

(2) = (2)TVII x 0,182

(3) = (3)TVI1 x 0,182

(4) = (4)Tv11 x 0,182

(5) = (3)TVI! + (4)TVII 

(6) = (1 )T VII + (2)T VII+ (3)T VII 

(1) = (l)Tx!V - 338,58

(2) = (1) x (1-(l)Txm) • 37,62

(3) = (2)T XIV - 338,58

(4) = (3) x (l-(2)Txm)- 37,62

(5) = (3)TXIV - 338,58 

(6) = (5) x (l-(3)Txm)- 37,62
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