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RESUMO 
 
O objetivo deste experimento foi avaliar as variáveis químico-tecnológicas e acompanhar o efeito 
dos maturadores químicos na cultura de cana-de-açúcar no final de safra, utilizando a variedade 
RB72454. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com parcelas 
subdivididas, sendo os tratamentos principais: testemunha, Glifosato aplicado nas dosagens de 0,4 L 
de produto comercial por hectare (p.c.ha-1), 3,0 L de p.c. ha-1, 6,0 L de p.c. ha-1 e Sulfometuron-
metil aplicado na dosagem de 20 g/ha-1. Os tratamentos secundários constituíram-se das épocas de 
amostragens: respectivamente aos 0 dias após a aplicação (d.a.a.), 11 d.a.a., 18 d.a.a., 28 d.a.a., 35 
d.a.a. e 43 d.a.a. Os maturadores químicos promoveram incremento nas variaveis tecnológicas do 
caldo, com  destaque para o glifosato 0,4 L de p.c ha-1e sulfometuron-metil 20g/ha-1. O uso de 
maturadores químicos na cultura de cana de açúcar não afetou os teores de compostos fenólicos, a 
acidez total e acidez volátil. Em relação às épocas de amostragens, os resultados expressos 
ocorreram na 4ª época de amostragem, aos 28 dias após a aplicação, para o Brix % cana, Pol % 
cana, tonelada de Pol por hectare (TPH). 
 
Palavras chave: Índice de maturação, deterioração, qualidade da matéria prima, Saccharum spp. 
 

Chemical ripeners and technological characteristics of sugarcane 
(Saccharum spp.) in the harvest end 

 
ABSTRACT 
 
The purpose of the present work was to evaluate chemical and technological characteristics and 
follow the effect of chemical ripeners in the sugarcane variety RB72454. The experimental design 
was arranged in randomized blocks with split split-plots, being the main treatments: 1) Control; 2) 
Roundup (glyphosate), at a dosage of 0.4 L of commercial product per hectare; 3) Roundup 
(glyphosate), at a dosage of 3.0 L of commercial product per hectare 4) Roundup (glyphosate), at a 
dosage of 6.0 L of commercial product per hectare ; 5) Curavial (sulphometuron-methyl) at a 
dosage of 20 g of commercial product per hectare. The secondary treatments were sampling dates, 
respectively: 0 days after application (d.a.a.);11 d..a.a; 18 d.a.a; 28 d.a.a.; 35 d.a.a. and 43 d.a.a. As 
result of this study, the chemical ripeners promoted a significant increase over the technological 
characteristics of the broth, distinguishing glyphosate 0.4 L per hectare and sulphometuron-methyl 
20 g per hectare. The use of chemical rippers did not affect significantly phenolic composites, total 
acidity, volatile acidity. Regarding to sampling dates, significant results occurred in the forth 
sampling date, 28 days after the application for Brix % sugarcane, Pol % sugarcane and TPH   
 
Key words: maturation index, deterioration, quality of raw material, Saccharum spp. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O setor sucro-alcooleiro brasileiro 
apresentou uma produção de cana-de-açúcar no 
ano agrícola 2006/2007 de aproximadamente 
475 milhões de toneladas, das quais 409 
milhões na região Centro-Sul do país. A área 
com a cultura da cana de açúcar no Brasil deve 
atingir na safra 2006/2007 6 milhões de hectares 
tendo  como  destaque o estado de São Paulo, 
com 282,14 milhões de toneladas, representando 
59,9% da produção nacional. (CONAB, 2007). 

A aplicação de maturadores vegetais na 
cultura da cana-de-açúcar tem se tornado, 
prática cada vez mais comum no setor 
sucroalcooleiro. O objetivo é antecipar e manter 
a maturação natural e assim disponibilizar 
matéria-prima de boa qualidade para 
industrialização antecipada, alem de auxiliar no 
manejo das variedades (Gheller, 2001). 

No campo, a cana-de-açúcar, sob o ponto 
de vista econômico, é considerada apta a ser 
industrializada a partir do momento em que 
apresenta teor mínimo de sacarose de 13% do 
peso do colmo. As condições climáticas 
existentes na região sudeste do Brasil, em 
particular no Estado de São Paulo, são muito 
propícias à maturação fisiológica natural de 
cana-de-açúcar. O processo tem início nos 
meses de abril e maio, sendo as precipitações 
pluviais determinantes para se estabelecer este 
início. A somatória das quedas gradativas da 
temperatura com a redução e termino das 
precipitações reduz o processo de crescimento 
da cana de açúcar. A fotossíntese continua 
ocorrendo normalmente, enquanto há folhas 
verdes, com produção de sacarose que se 
acumula nos espaços disponíveis nos colmos, 
com conseqüente aumento da massa seca 
acumulada (Deuber, 1988). 

Durante a maturação, a cana-de-açúcar 
armazena a sacarose a partir da base para o 
ápice da planta. No início, o terço basal do 
colmo mostra teor mais elevado de açúcar do 
que o terço médio, e este maior do que o terço 
apical. À medida que a maturação progride, o 
teor de sacarose tende a se igualar nas diversas 
partes dos colmos, quando o ápice apresenta 
composição similar ao da base (Fernandes, 
1982; Fernandes & Benda, 1985). 

Para indução artificial da maturação são 
utilizados os maturadores químicos como o  

 
 
glifosato por exemplo, estes paralisam o 
crescimento e modificam a partição dos 
fotoassimilados, deslocando-os para o acúmulo 
de sacarose. O modo de ação desse maturador 
(utilização de dosagens reduzidas) é a inibição 
da via metabólica do acido chiquímico, 
fundamental para a produção de aminoácidos 
aromáticos, bem como a de compostos 
secundários (Duke et al., 2003). 

Segundo Mutton (1993) o glifosato 
apresenta efeito maturador por propiciar a 
maturação artificial da cultura da cana-de-
açúcar, na medida em que modifica a 
participação dos fotoassimilados deslocando e 
acumulando, na forma de sacarose, nos colmos 
ao invés da utilização desta para o crescimento 
da planta, podendo promover melhoria no 
rendimento agroindustrial. 

Ensaios realizados com a aplicação de 20 
g/ha de sulfometuron-metil nas variedades 
SP80-1816, SP80-1842 e SP81-3250 
responderam significativamente, com ganho de 
Pol e aumento da pureza do caldo e conduziu e 
menor teor ácidos orgânicos do caldo Fernandes 
et al. (2002). 

A aplicação do sulfometuron-metil e 
ethephon em cana-de-açúcar provocou um 
aumento de 0,9 pontos no Brix e de 0,89 na 
Pol% cana, antecipando em 21 dias a 
possibilidade de corte, não afetando o 
desenvolvimento das soqueiras remanescentes 
segundo Oliveira (1993). 

Dessa forma, este trabalho teve por 
objetivo avaliar as variáveis químico-
tecnológicas e acompanhar o efeito dos 
maturadores químicos na cultura de cana-de-
açúcar no final de safra, utilizando a variedade 
RB72454. 
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
 

O ensaio foi conduzido na fazenda Vila 
Maria, pertencente à Usina Santa Elisa S/A, no 
município de Pontal-SP. A área apresenta 
topografia semiplana e o solo é classificado 
como Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
(EMBRAPA, 1999). O clima é descrito como 
CWA na classificação de Köppen, com época 
seca definida, inverno seco (abril à setembro) e 
verão chuvoso (outubro à março). O 
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experimento foi realizado durante a safra 
agrícola 05/06 em cana soca (4 corte), sendo a 
variedade utilizada a RB72454. 

O delineamento experimental utilizado foi 
o em blocos casualizados com parcelas 
subdivididas, segundo Banzato & Kronka 
(2006), com 4 repetições (blocos), sendo que os 
5 tratamentos principais, foram:, testemunha, 
glifosato, (produto comercial Roundup SC) 480 
g de i.a./L, aplicado nas dosagens de 0,4 L de 
p.c ha-1, 3,0 L de p.c ha-1, 6,0 L de p.c ha-1 e 
sulfometuron-metil (produto comercial 
Curavial), 750 g de i.a./kg, aplicado na dosagem 
de 20 g/ha-1  em 20/10/2005.Como subparcelas 
foram consideradas as 6 épocas de amostragem 
aos 0, 11, 18, 28, 35, 43 dias após a aplicação 
(d.a.a.), estabelecidas no período  de outubro a 
dezembro.Cada parcela possuía 6 linhas 
espaçadas de 1,50 m entre si, por 20 m de 
comprimento. As duas linhas laterais foram 
tomadas como bordadura, sendo então as 
amostras colhidas das 4 linhas centrais. 

O software utilizado para as análises 
estatísticas foi o SAS (Statistical Analysis 
System), sendo que as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

A aplicação dos maturadores químicos foi 
realizada no dia 20 de outubro, de 2005 
utilizando-se pulverizador com CO2 

pressurizado, barra metálica com bicos de 
pulverização tipo TK 0.5 e vazão de 320 
ml/bico/minuto distribuídos de modo a se ter 1 
bico por linha aplicada. A barra foi colocada 
horizontalmente apoiada sobre outras duas 
barras verticais que mantinham a barra 
pulverizadora a ± 50 cm acima do nível da 
cultura. A pressão utilizada foi de 40 libras/pol2 
com um volume de calda de 35 litros/ha-1. 

Para realização da pulverização, 
observou-se pouca ocorrência de ventos, com a 
temperatura ao redor de 25 a 30ºC e a umidade 
relativa entre 60-80%. 

As avaliações foram fundamentadas em 
analises de parâmetros agrícolas e parâmetros 
industriais, nas épocas estabelecidas para 
amostragens. Realizou-se a coleta de 10 colmos 
em seqüência na linha de plantio, os quais foram 
despontados na altura da gema apical (ponto de 
quebra) e levados ao Laboratório de Pagamento 
de Cana da Usina Santa Elisa S/A, em 
Sertãozinho - SP. O processamento foi realizado 

segundo a metodologia do Sistema de 
Pagamento de Cana pelo Teor de Sacarose 
(PCTS). Após a desintegração e 
homogeneização dos colmos, uma alíquota de 
500 g foi submetida à prensa hidráulica, de 
acordo com o método de Tanimoto (1964), 
resultando no caldo extraído, que foi utilizado 
para as determinações químico-tecnológicas. 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nos resultados apresentado nas Tabelas 1, 

e 2 verifica-se um efeito significativo para o 
Brix e Pol% cana, quando se comparou 
diferentes maturadores dentro de cada época de 
amostragem. Observa-se que o glifosato na dose 
0,4 L/ha-1 e sulfometuron-metil na dose 20g/ha-

1, apresentaram um melhor resultado a partir dos 
28 até aos 35 dias após aplicação dos 
maturadores. Estes resultados corroboram com 
Nagumo (1993) e Romero et al. (2003). 

Efeitos semelhantes foram observados por 
SANT'ANNA (1991), em que o glifosato, foi o 
tratamento que apresentou uma boa 
performance, promovendo maiores influências 
sobre as características tecnológicas, 
principalmente o Pol % cana, e Brix cana 
proporcionando 2 semanas de antecipação na 

colheita com melhor efeito entre a 4ª e 6ª 

semana após a aplicação. 
Na Tabela 3 são apresentados valores 

relativos a produtividades de sacarose expressa 
em toneladas de Pol por hectare (TPH). 
Observa-se o efeito dos maturadores nas 
diferentes épocas de amostragens, onde o 
maturador glifosate 0,4 L/ha-1 apresentou as 
maiores medias a partir  18 daa até os 43 (daa), 
o sulfometuron-metil 20g/ha apresentou  
resultados semelhantes, aos  28 e 35 (daa). 
Assim a medida que a cana de açúcar avança no  
processo de maturação os valores de TPH e 
Pol% cana, tiveram um comportamento 
semelhante. 

Verificou-se por meio do desdobramento 
na Tabela 4, que não há diferença entre as 
diferentes épocas de amostragens, da cana no 
decorrer do tempo, aumentando o teor de fibra. 
Para os diferentes maturadores, houve um efeito 
significativo na fibra% cana sendo que o 
maturador sulfometuron-metil apresentou menor 
porcentagem de fibra% cana quando comparado 
com a testemunha, aos 43 dias após aplicação. 
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Tabela 1. Valores médios observados para Brix cana (%) nos tratamentos com maturadores, nas diferentes épocas 
de amostragens , variedade RB72454. Pontal, SP, 2007. 

Tratamentos                                                   Brix cana (%) 
 O DAA 11 DAA 18 DAA 28 DAA 35 DAA 43 DAA 
Testemunha 18,53 A 17,96  AB 18,19  AB 18,08 AB b 17,81 AB b 17,48  B c  
Glifosate 0,4 L/ha 18,11  B 18,13  B 18,60  AB 19,31  Aa 18,85 AB a 19,06 A a 
Glifosate 3,0 L/ha 18,12 18,25 18,28  18,61 ab 18,88 a  18,49 ab 
Glifosate 6,0 L/ha 18,25 18,14 18,29 18,62 ab  18,55 ab  17,86 bc 
Sulfometuron-metil 
20g/ha 

18,21AB 
17,61 B 17,80 B 18,90 A ab  18,39 AB ab  17,62 B  c   

Teste F Maturador = 1,75*      
Teste F Época = 1,31*      
Teste F Maturador X Época = 0,45*     
C.V. (%) Maturador = 3,02      
C.V. (%) Época = 2,36      
Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; letras minúsculas comparam médias na vertical. 
Medias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P< 0,05). 
 
 
 
 

Tabela 2. Valores médios observados para Pol cana(%) nos tratamentos com maturadores, nas diferentes épocas de 
amostragens , variedade RB72454. Pontal, SP, 2007. 
Tratamentos                                                  Pol cana (%) 
 O DAA 11 DAA 18 DAA 28 DAA 35 DAA 43 DAA 
Testemunha 17,23 16,84 17,13 16,85 b 16,74 b 16,39 b 
Glifosate 0,4 L/ha 16,90 B 17,20 AB 17,31 AB 18,03 A a 17,73 AB a 17,85 A a  
Glifosate 3,0 L/ha 17,02 17,00 17,04 17,45 ab 17,62 ab  17,25 ab  
Glifosate 6,0 L/ha 17,01 16,95 17,18 17,23 ab 17,30 ab  16,53  b  
Sulfometuron-metil 
20g/ha 

17,03 AB 
16,66 B 16,55 B 17,69  A ab 17,29 AB ab 16,45 B b 

Teste F Maturador = 1,58*      
Teste F Época = 1,02*      
Teste F Maturador X Época = 0,39*     
C.V. (%) Maturador = 3,49      
C.V. (%) Época = 2,48      

Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; letras minúsculas comparam médias na vertical. 
Medias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 
 
 
 
Tabela 3. Valores médios observados para tonelada de Pol por hectares(TPH) nos tratamentos com maturadores, nas 
diferentes épocas de amostragens , variedade RB72454. Pontal, SP, 2007. 

Tratamentos                                                   TPH 
 O DAA 11 DAA 18 DAA 28 DAA 35 DAA 43 DAA 
Testemunha 11,12  13,56 12,94  14,60 b  13,63 b  13,54 b  
Glifosate 0,4 L/ha 11,35 B 13,30 AB 12,99 AB 15,62 A a   14,44 A a  14,75 A a  
Glifosate 3,0 L/ha 11,22  13,39 12,87  15,26 ab  14,35 ab  14,25 ab  
Glifosate 6,0 L/ha 11,20  13,38 12,98  14,92 ab  14,09 ab  13,66 b  
Sulfometuron-metil 
20g/ha 

11,00 B 13,40 AB 12,50 B 15,32 A ab  14,08AB ab  13,59AB b 

Teste F Maturador = 1,56*      
Teste F Época = 1,01*      
Teste F Maturador X Época = 0,39*     
C.V. (%) Maturador = 3,69      
C.V. (%) Época = 2,78      
Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; letras minúsculas comparam médias na vertical. 
Medias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P< 0,05). 
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Tabela 4. Valores médios observados para Fibra cana (%) nos tratamentos com maturadores, nas diferentes épocas de 
amostragens , variedade RB72454. Pontal, SP, 2007. 

Tratamento                                                   Fibra cana(%) 
 O DAA 11 DAA 18 DAA 28 DAA 35 DAA 43 DAA 
Testemunha 11,14  B 11,75 AB 12,12 A 12,07 A 11,69  AB 12,11 A a  
Glifosate 0,4 L/ha 10,72  B 12,26  A 12,13  A 12,42  A 11,61  A 11,70 A ab 
Glifosate 3,0 L/ha 11,02   B 11,92  A 12,08  A 11,78  AB 11,47  AB 11,55 AB ab  
Glifosate 6,0 L/ha 11,08   B 11,87  AB 11,83  AB 11,98 A 12,09 A 11,25 AB b   
Sulfometuron-

metil 20g/ha 
11,30  AB 

11,72  AB 11,78  AB 12,02  A 12,00 A 11,04 B b   

Teste F Maturador = 0,1799 *     
Teste F Época = 2,83*      
Teste F Maturador X Época = 0,299*     
C.V. (%) Maturador = 3,45      
C.V. (%) Época = 3,56      

Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; letras minúsculas comparam médias na vertical. 
Medias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente pelo  teste de Tukey (P= 0,05). 
 

Os resultados apresentados nas Figuras 1 e 
2 revelam que, a acidez total e volátil tiveram 
um efeito significativo quando coletada   em  
diferentes  épocas  de  amostragem, 
independente do maturador aplicado, e os 
maiores valores foram observados aos 0 e 11 
daa, a medida que se realizavam a amostragens 
observou-se, redução  dos valores de acidez 
total e volátil, ou seja a medida que se  realizava 
o  processo  de maturação na planta, 
concordando com os resultados demonstrados  
por Celestine-Myrtill-Martn (1990) e  Stupiello 
(1993). 

Os resultado analisados na Figura 3 
demonstram que houve um efeito significativo 
quando se avaliou diferentes épocas de 
amostragens e que aos 43 daa houve um 
aumento significativo na produção de  
compostos  fenólicos  totais  na  cana de  açúcar, 

 

este aumento pode ser causado pelo alto volume 
de precipitação  neste  período, dando condições 
favoráveis para a retomada do metabolismo de 
crescimento planta, favorecendo o aumento 
destes compostos na planta. 

Nos resultados apresentados nas Figuras 4 
e 5, não houve influencia da aplicação dos 
maturadores químicos na produtividade de 
toneladas de colmos por hectare e na produção 
de toneladas de açúcar por hectare, embora se 
observou um incremento significativo nas 
diferentes épocas de amostragens, a partir dos 
28 ate 43 (daa). Por outro lado, para Romero et 
al. (1998) a aplicação de glifosato, na dose  de 
0,6 L p.c ha1, assegurou  incrementos 
significativos em açúcar. Castro (2002) 
relataram em seu ensaio, que o etefon não 
afetou a produtividade da cana de açúcar 
enquanto  o glifosato reduziu. 
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Figura 1. Efeito das diferentes épocas de amostragens na acidez total da cana 
de açúcar. Variedade RB72454. Pontal, SP,2007. 

 



 105 
 

                         

 

d
cd

c
cd

b

a

0

5

10

15

20

25

30

35

0(
m
m
)

52
,3
(m

m
)

0(
m
m
)

10
,8
(m

m
)

6,
7(
m
m
)

14
1,
6(
m
m
)

0 11 18 28 35 43

PRECIPITAÇÃO        
DIAS APÓS APLICAÇÃO 

M
g

 
Figura 2. Efeito das diferentes épocas de amostragens na acidez volátil da cana 
de açúcar.Variedade RB72454. Pontal, SP,2007. 

 

                                     
Figura 3. Efeito das diferentes épocas de amostragens nos valores de 
Compostos Fenólicos totais da cana de açúcar. variedade RB72454. 
Pontal, SP,2007. 

 

                                    
Figura 4. Efeito das diferentes épocas de amostragens na produtividade de 
tonelada de colmos por hectares da cana de açúcar.Variedade RB72454. 
Pontal, SP,2007. 
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Figura 5. Efeito das diferentes épocas de amostragens na produtividade da 
tonelada de açúcar por hectares da cana de açúcar.Variedade RB72454. 
Pontal, SP,2007. 

 
                                                                                             
4  CONCLUSÃO 
 

A aplicação de maturadores químicos 
promoveu um incremento significativo sobre as 
características tecnológicas da planta como: 
Brix (%) cana, Pol (%) cana, TPH, Fibra(%) 
cana ao longo das épocas de colheita avaliadas, 
tendo um destaque para o glifosate 0,4 L de p.c 
/ha, sulfometuron-metil 20g/ha; 

A precipitação ocorrida aos longo do 
período de amostragem aos 43 daa, pode ter 
causado a retomada do metabolismo de 
crescimento da cana de açucar, favorecendo o 
aumento destes compostos fenólicos na planta; 

Em relação às épocas, os melhores 
resultados observados ocorreram na 4ª época de 
amostragem, aos 28 dias após a aplicação para o 
Brix % cana, Pol % cana, TPH; 

O uso de maturadores químicos na cultura 
de cana de açúcar não afetou significativamente 
algumas características tecnológicas importantes 
para a qualidade da matéria prima na industria 
como: compostos fenólicos, acidez total, acidez 
volátil. 
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