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Resumo
No presente trabalho é avaliado o desenvolvimento da cana-de-açúcar, variedade RB86-7515, cultivada após a colheita de soja ou amen-
doim, em sistemas de preparo do solo convencional e plantio direto, cultivados em áreas de renovação de canaviais, em Pindorama, Guairá, 
Promissão e Castilho – SP. Os experimentos foram instalados em locais com características pedológicas e climáticas distintas – ambientes 
de produção nas regiões de Pindorama (Usina Colombo), Guairá (Usina Guairá), Lins (Usina Mahdu/Renuka) e Castilho (Usina Viralcool), 
que condiciona diferentes capacidades produtivas locais. O delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizado 
com 5 tratamentos básicos (pousio, PD-soja, PC – soja, PD - amendoim e CV – amendoim) com 6 repetições.  Os ensaios no formato de 
unidade de observação (UO) formam conduzidos em áreas de reforma de canavial em distintos ambientes, no estado de São Paulo, Goiás 
e Mato Grosso do Sul no período de 2009/11. Foram testadas e selecionadas oito variedades de soja nas unidades de Guairá, Colorado e 
Mandu (Guaíra/SP), Cleaalcol (Clementina/SP), Nardini (Aporé/GO), e outra em Araçatuba / SP e em Sonora/MS. A avaliação de produti-
vidade de soja e amendoim e o efeito sobre a cana-planta ocorreu em colheita mecanizada de  agosto e setembro de 2009 (Safra 2009/10) 
e 2010 (Safra 2010/11) em área de  aproximadamente 10 ruas de 150m para cada variedade por parcela. Também foram avaliados o cresci-
mento e a produtividade da cana de ano e meio nas parcelas por tratamento. A rotação da cultura associada ao plantio direto proporcionou 
um aumento de 10 a 15% na cana-planta, em comparação ao pousio (testemunha). A modelagem do crescimento e da produtividade foi 
realizada por meio do software CropSyst desenvolvido pela Washington State University. O CropSyst foi utilizado para estimar a produti-
vidade de cana-de-açúcar, soja e amendoim em áreas de reforma do canavial em experimentos conduzidos em Guairá, Castilho, Promissão 
e Pindorama – SP. As curvas de crescimento descritas pelo software nas calibrações de biomassa apresentaram comportamento similar às 
curvas de crescimento experimental. Os parâmetros obtidos na calibração para a variedade de cana-de-açúcar em estudo, assim como para 
a soja e amendoim são compatíveis com os disponíveis na literatura, mostrando a efi cácia do modelo de simulação CropSyst.

Palavras-chave: reforma do canavial, rotação com leguminosas, modelagem de cultura.

Summary
In the present research work was evaluated the development of sugarcane, RB86-7515 variety, grown after the harvest of soybeans or 
peanuts, in preparation of conventional soil and tillage systems, grown in areas of renovation of sugarcane plantations in Pindorama, 
Guaira, Promissão and Castilho - SP. The experiments were installed in places with diff erent soil and climatic characteristics - production 
environments in the regions of Pindorama (Usina Colombo), Guaira (Plant Guaira), Lins (Plant Mahdu / Renuka) and Castilho (Plant Viral-
cool), which aff ects diff erent production capacities sites. The experimental design was randomized blocks with 5 basic treatments (fallow, 
PD-soybean PC - soybeans, PD - peanuts and CV - peanuts) with 6 repetitions. The tests in the observation unit format (OU) installed in 
sugarcane reform areas in diff erent environments in the state of São Paulo, Goiás and Mato Grosso do Sul in the 2009/11 period. Tested 
and was selected eight soybean varieties in Guaira units, Colorado and Mandu (Guaíra / SP), Cleaalcol (Clementina / SP), Nardini (Aporé 
/ GO), and another in Araçatuba / SP and Sonora / MS. Soybean yield assessment and peanuts and the eff ect on the cane was carried out 
in mechanized harvesting of August and September 2009 (Safra 2009/10) and 2010 (Safra 2010/11) in an area of approximately 10 150m 
streets for each variety per plot. Subsequently evaluated the growth and productivity of the cane and a half year of the plots per treatment 
(5). There was modeling the growth and productivity through computer packages CropSyst simulation developed by Washington State 
University is used to estimate the productivity of sugarcane, soy and peanuts in sugarcane crop reform areas in experiments conducted in 
Guaira, Castilho, Promissão and Pindorama - SP. The growth curves described by the calibration software in biomass exhibited a similar 
behavior to experimental growth curves. were obtained for the calibration parameters for the variety of sugarcane under study, as well as 
soybeans and peanuts are compatible with available in the literature, showing the effi  ciency of CropSyst simulation model. 

Keywords: reform of the sugar cane plantation, rotation with legumes, culture modelling.

Introdução
Atualmente, várias atividades de dimensão sócio-econômica estão em execução no estado de São Paulo e região centro-oeste do Brasil 
visando a caracterização e melhoria dos sistemas de produção de oleoginosas na reforma do canavial como, por exemplo, a colheira meca-
nizada - sem a necessidade de queima (VIEIRA Jr et al., 2012).  A expansão do setor sucroalcooleiro, com crescimento na última década 
de 379% da área plantada na região Centro-Oeste (CARVALHO, 2015), passou a exigir o desenvolvimento de tecnologias apropriadas 
ao manejo da cana-de-açúcar no Cerrado. A necessidade de reforma do canavial reduz cerca de 20% ao ano a área dedicada à produção 
de cana-de-açúcar que, no estado de Sâo Paulo e na região Centro-oeste do Brasil, ocupou um total de 8.543 milhões de hectares na safra 
2015/16 (CARVALHO, 2015). Para a safra agrícola 2015/16, o Instituto de Economia Agrícola – IEA/SP indica que a área destinada a 
produção de cana-de-açúcar deve fi car em torno de 12,2 milhões de hectares (UNICA, 2016). Muitas áreas de reforma permanecem ociosas 
durante períodos críticos, como a primavera e o verão, quando os solos são mais suscetíveis à degradação. A ocupação dessas áreas com o 
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cultivo de outras espécies representa uma oportunidade para a geração de renda para as usinas de açúcar, para os produtores associados e 
para os pequenos agricultores.  Nas áreas de expansão é preciso promover ajustes que envolvem caracterização e validação dos sistemas de 
cultivo de oleaginosas, em especial o desenvolvimento de sistemas de recomendação de adubação e manejo do solo.

É preciso saber em quais condições (energética, ambiental, bem como, economicamente) uma área de reforma é viável para implantação de 
rotação com oleaginosas. Também é preciso saber quais as opções de culturas para a implantação da rotação e as respectivas recomenda-
ções técnico-agronômicas, como o manejo, plantio direto, rotação da cultura e a fertilização do solo em sistema de rotação, qual o balanço 
energético do sistema de rotação, e como o sistema deve ser gerido (terceirização ou auto-produção), entre outras.

O objetivo deste trabalho é apresentar o zoneamento de áreas adequadas para a produção sustentável de biocombustíveis a partir resultados 
experimentais de soja e de amendoim no período de reforma nas áreas de produção de cana-de-açúcar nas UO's (unidades de observação) 
instaladas nas áreas de cana-de-açúcar nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo.  Para dar suporte ao processo de tomada de 
decisão no planejamento agrícola utilizou-se o pacote de simulação CropSyst desenvolvido pela Washington State University foi utilizado 
para estimar a produtividade de cana-de-açúcar, de soja e de amendoim na reforma na unidade de observação. A curva de crescimento 
descrita pelo software na calibração apresentou comportamento similar a curva de crescimento experimental, porém houve um descola-
mento das curvas na fase de crescimento vegetativo intenso. Os parâmetros obtidos na calibração para a variedade de cana-de-açúcar em 
estudo, assim como para a soja e amendoim são compatíveis com os disponíveis na literatura, mostrando a efi cácia do modelo de simulação 
CropSyst.

Material e Métodos
A coleta de informações experimentais é uma etapa fundamental para a modelagem do sistema via CropSyst. É a partir das informações 
climáticas (Agritempo), da análise do solo feitas na Embrapa Solos, do sistema de manejo (convencional ou plantio direto), da cultura uti-
lizada na reforma (soja, amendoim ou pousio), e da evolução da biomassa vegetal durante o ciclo produtivo da cultura obtidos em ensaios 
localizados em Pindorama - SP (Usina Colombo), em Promissão - SP (Usina Renuka/Unid. Mandhu), Castilho-SP (Usina Viralcool) e 
Guairá - SP (Usina Guairá) que foram gerados os parâmetros de interesse para a área em análise (Tabela 1).

Tabela 1.  Características edafi cas locais dos experimentos de rotação de culturas na reforma do canavial.  

(1) tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno. A precipitação média anual é 1258 mm, a temperatura média dos três 
meses de verão é 23,8ºC, e a média dos meses de inverno é de 19,5.

Os experimentos foram instalados em locais com características pedológicas e climáticas distintas – ambientes de produção nas regiões de 
Pindorama (Usina Colombo), Guairá (Usina Guairá), Lins (Usina Mahdu/Renuka) e Castilho (Usina Viralcool), que condiciona diferentes 
capacidades produtivas locais. O delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizado com 5 tratamentos básicos 
(pousio, PD-soja, PC – soja, PD - amendoim e CV – amendoim) com 6 repetições.  Os ensaios no formato de unidade de observação 
(UO) instalado em áreas de reforma de canavial em distintos ambientes, no estado de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul no período 
de 2009/11. Testou e selecionaram-se oito variedades de soja (BRS 232, BRS 282, BRS 283, BRS 284, BRS 294 e BRS 295 RR RR, 
BRS 750RR e FAVORITA RR) e de amendoim a RUNNER do IAC nas unidades de Guairá, Colorado e Mandu (Guaíra/SP), Cleaalcool 
(Clementina/SP), Nardini (Aporé/GO) e outra em Araçatuba / SP e em Sonora/MS. A avaliação de produtividade de soja e amendoim e 
o efeito sobre a cana-planta ocorreu em colheita mecanizada de  agosto e setembro de 2009 (Safra 2009/10) e 2010 (Safra 2010/11) em 
área de  aproximadamente 10 ruas de 150m para cada variedade por parcela. Na seqüência avaliou-se o crescimento e a produtividade 
da cana de ano e meio nas parcelas por tratamento.   Já a calibração das curvas e geração dos parâmetros é realizada na janela funcional 
Crop Calibration – interface utilizada para o processamento das informações –, a partir dos dados inseridos. É importante ressaltar que 
nessa etapa do processo de calibração as curvas são individualmente geradas; não sendo possível à compilação de curvas simultâneas para 
cultivares distinta (além da caracterização morfo-estrutural e o levantamento pedológico dos solos). Para cada conjunto de dados experi-
mentais foi utilizada uma sub-rotina de calibração específi ca. A inserção dos dados de cada sub-rotina foi realizada respeitando a ordem 
sequencial exigida pelo protocolo (localização, dados climáticos, ciclo fenológico, evolução da biomassa, índice de área foliar e produti-
vidade) da cana-planta. Uma vez defi nidos os parâmetros requeridos pelo programa, seja no editor de parâmetro da cultura ou em alguma 
sub-rotina de calibração, a execução das rotinas de calibração foi avaliada a sua acurácia. 
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Resultados e Discussão
Para viabilizar da rotação de culturas oleaginosas com cana-de-açúcar nas áreas de reforma, é necessário que a variedade de soja se adap-
te às condições de solo e clima, refl etindo em um bom crescimento e na facilidade de colheita compatível com o ciclo do programa de 
plantio de cana. Para isso, a recomendação sobre áreas de risco climático para o cultivo de soja em diferentes períodos do ano, devem ser 
observadas. As áreas aptas para a adoção do sistema de produção de cana-de-açúcar em rotação com o cultivo da soja são mostradas na 
(Figura 1). A produção de oleoginosas, especialmente a soja, é uma oportunidade para maximizar o uso do solo, pois apresenta várias 
vantagens para o cultivo de cana-de-açúcar, como os controles de ervas daninhas e aumento da efi ciência dos festilizantes, particulamente, 
nitrogênio para a fi xação biológica. As variedades que apresentaram a melhor adaptação e produtividade foram o BRS 232 e BRS 282.

A (Tabela 1) mostra que não houve diferença no rendimento entre o plantio direto e convencional nas culturas de soja e amendoim.
A produtividade dos tratamentos de cana/soja/amendoim (plantio direto e convencional) foi da ordem de 110 toneladas por hectare, com 
uma variação de 10 toneladas entre os tratamentos no município de Pindorama - SP (Brasil) (Tabela 1).  Os resultados mostram que no 
município de Lins-SP o rendimento da cana/amendoim (plantio direto e plantio convencional) foi ligeiramente superior a cana/soja. 
Para a construção da curva de calibração de biomassa e índice de área foliar do amendoim e soja (Figuras 5 e 6) utilizou-se o coefi cien-
te de particionamento foliar como sendo igual a 0,78 (NAAB et. al, 2004) e a área foliar específi ca igual a 24 m2/kg (PINTO, 2006). 
Para a calibração da curva de calibração de biomassa da soja (Figura 6), utilizou-se o coefi ciente de particionamento foliar igual a 1,26
(MORENCO et. al, 1996) e a área foliar específi ca de 38 m2/kg (ALAMBERT et. al, 2010).  

Nas (Figuras 1, 2 e 3), são mostrados os resultados da calibração da biomassa e do índice de área foliar (IAF) para a cultura de cana-
-de-açúcar, a partir da plataforma de simulação CropSyst, referentes as safras de 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 respectivamente.
A temperatura base para desenvolvimento da cultura foi estabelecida em 18°C, sendo a mesma mencionada em trabalhos desenvolvidos 
por Barbieri et al (2010). A temperatura limite foi fi xada em 34°C, como recomendada em trabalhos desenvolvidos por Tatsch et al (2009). 
Para a construção das curvas utilizou-se os Parâmetros das (Tabelas 3 e 4). Os resultados encontrados se aproximam dos obtidos por Pinto 
et al, (2006) que encontrou 13,48 e 15,73 m².kg-1 para a área específi ca (Tabela 2). As fi guras 4 e 5 mostram a calibração da biomassa e 
do índice de área foliar (IAF) para a cultura do Amendoim (Arachis hypogaea) e da soja (Glycine max) a partir da plataforma CropSyst. 

Figura 1.  Zoneamento das áreas aptas ao cultivo de soja (a) e amendoim (b) na reforma do canavial.

Tabela 2. Avaliação da produtividade (t.ha-1) de cultivares de soja e amendoim cultivadas em plantio convencional em áreas de reforma 
(safra 2011/2012). 

Houve produtividade acima de três dígitos (> 100 TCH)  na cana-planta em área de plantio direto associado à rotação de oleoginosas na 
reforma, o que  proporcionou um ganho de  10 a 15% de aumento na produtividade nas quatro regiões testadas, em comparação ao pousio 
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e ao preparo de solo convencional  A produtividade de cana-planta oriundas de parcelas dos tratamentos de rotação de soja e amemdoim em 
plantio direto foram na ordem de 110 toneladas por hectárea, con uma variação superior de 10 a 15 toneladas em relação aos tratamentos 
com pousio e preparo convencional, no municipio de Pindorama – SP. Já em os resultados  da cana cultivada nos tratamentos com plantio 
direto de amemdoim e soja foram superiores ao convencional e pousio, con el temor de 95 toneladas por hectárea, en el municipio de Lins 
– SP. A mesma tendencia ocorreu nos ensaios conduzidos para tratamento com  PD soja em Guaira e Castilho, em compáração ao preparo 
convencional associado ao pousio da área.

Figura 2. Curvas de calibração de biomassa e índice de área foliar para a cana-de-açúcar, Safra de 2008/2009, as informações climáticas 
foram coletadas do banco de dados das estações meteorológicas do Agritempo, nas áreas experimentais.

Tabela 3. Parâmetros gerados pelo ajuste do programa CropSyst.

Figura 3. Curvas de calibração de biomassa e índice de área foliar para a cana-de-açúcar, Safra de 2009/2010, as informações climáticas 
foram coletadas do banco de dados das estações meteorológicas do Agritempo, nas áreas experimentais. 
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Figura 4. Curvas de calibração de biomassa e índice de área foliar para a cana-de-açúcar, Safra de 2010/2011, as informações climáticas 
foram coletadas do banco de dados das estações meteorológicas do Agritempo, nas áreas experimentais.

Figura 5. Curva de calibração de biomassa e índice de área foliar para a cultura do amendoim (Arachis hypogaea), experimentalmente 
cultivada na área de domínio da usina Colombo em Pindorama – SP.

Figura 6. Curva de calibração de biomassa e índice de área foliar para a cultura da soja (Glycine max), experimentalmente cultivada na 
área de domínio da usina Colombo em Pindorama – SP.
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Conclusões
A análise de  cenários pode auxiliar na realização de testes laboratoriais e de campo mais direcionados, reduzindo gastos e assegurando a 
avaliação dos impactos ambientais decorrentes de práticas agrícolas em estudo. Ainda, a formulação de um modelo matemático permite 
identifi car estratégias de ação mais promissoras por meio de técnicas de otimização, associadas ou não à simulação dos sistemas para 
máxima produtividade. Tal otimização associada à análise criteriosa de seus resultados, podem contribuir para o estudo e apoio à tomada 
de decisão nos mais diversos problemas do setor agropecuário.  Neste trabalho, foram realizadas simulações com os resultados do modelo 
CropSyst, utilizando variáveis que descrevem o comportamento fi siológico da planta em resposta às condições ambientais. A acumulação 
de matéria seca (MS) foi calculada a partir da taxa de fotossíntese e manutenção da perda de respiração, senescência das folhas. O plantio 
direto associado à rotação de oleoginosas na reforma proporcionou de 10 a 15% nde aumento na produtividade da cana-planta. O modelo 
CropSyst mostrou-se adequado para estimar a produtividade de cana,  e da soja e amendoim na reforma do canavial.
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