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Resumo  

 

O Brasil é hoje o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. A área cultivada atinge 

aproximadamente 5,5 milhões de hectares, estima-se que apenas 10% desta produção destina-

se a alimentação animal. Assim, o presente artigo tem como objetivo realizar um levantamento 

com relação a produção de cana-de-açúcar, variedade tradicional e forrageira no Brasil. A 

metodologia está baseada numa pesquisa bibliográfica e descritiva, onde para a coleta de dados 

foi utilizado o Sistema IBGE na Plataforma Digital de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). As regiões sudeste, centro-oeste e nordeste destacam-se como as maiores 

produtoras de cana-de-açúcar, variedade tradicional e forrageira, no Brasil. Em 2017 a produção 

da variedade tradicional foram um pouco mais de 37 bilhões de toneladas na região sudeste e 2 

bilhões nas regiões centro-oeste e nordeste, enquanto que para a espécie forrageira nas mesmas 

regiões foram produzidas 211 e 37 milhões de toneladas. Os estados de São Paulo e de Goiás 

ao longo dos últimos anos estabeleceram-se como sendo os maiores produtores da cana-de-

açúcar tradicional, 354 e 69 bilhões de toneladas em 2017, apesar disso o estado de Minas 

Gerais é aquele que detém maior número de empreendimentos produtores dessa variedade, um 

pouco mais de 48 mil. Com relação a cana-de-açúcar forrageira o estado de Minas Gerais 

destaca-se dentre os demais estados como sendo o maior detentor de empreendimentos 

produtores desta espécie e consequentemente o maior produtor com um pouco mais de 5 bilhões 

de toneladas produzidas em 2017. Apesar da cana-de-açúcar variedade forrageira ser uma 

alternativa viável para a alimentação animal, a produção da mesma é bem menor se comparada 

a variedade tradicional. 
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Abstract 

 

Brazil is today the largest producer of sugarcane in the world. The area cultivated 

reaches approximately 5.5 million hectares, it is estimated that only 10% of this production is 

destined for animal feed. Thus, the present article aims to conduct a survey regarding the 

production of sugarcane, traditional and forage variety in Brazil. The methodology is based on 

a bibliographical and descriptive research, where the IBGE System was used for the data 

collection in the Digital Platform of Sustainable Development Objectives (ODS). The southeast, 

central-west and northeast regions stand out as the largest producers of sugarcane, traditional 

and forage variety, in Brazil. In 2017 the production of the traditional variety was a little more 

than 37 billion tons in the southeast region and 2 billion in the central-west and northeast regions, 

while for the forage species in the same regions were produced 211 and 37 million tons. The 

states of São Paulo and Goiás over the last few years have established themselves as the largest 

producers of traditional sugarcane, 354 and 69 billion tons in 2017, despite the fact that the state 

of Minas Gerais is the one with the largest number of enterprises producing this variety, a little 

more than 48 thousand. Regarding forage sugarcane, the state of Minas Gerais stands out among 

the other states as the largest owner of enterprises producing this species and consequently the 

largest producer with a little more than 5 billion tons produced in 2017. Although sugarcane 

forage is a viable alternative to animal feed, the production of sugarcane is much lower 

compared to traditional varieties. 

 

Keywords: Production of sugarcane, sugar and alcohol industry, animal feed. 

 

Introdução 

 

 Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com produção de 

638.064.292,283 toneladas no ano de 2017, segundo dados do IBGE. Este volume representa 

para o setor sucroalcooleiro um aumento de 2,9% em relação à safra anterior (CONAB, 2017). 

 Segundo dados da Conab (2017) a área colhida foi avaliada em 8.973,2 mil hectares, 

um aumento de 3,7%, se comparada com a safra 2015/16. A produção de açúcar alcançou a 

marca de 39,96 milhões de toneladas, 19,3% superior à safra anterior. Da mesma maneira a 

produção de etanol manteve-se acima de 27,87 bilhões de litros, redução 8,5%, em função da 

preferência pela produção de açúcar. 

É importante ressaltar que a cana-de-açúcar também pode ser utilizada como 

suplementação volumosa (alimento rico em fibra) para o gado nos períodos em que há menor 

produção das pastagens, principalmente durante a seca. A produção de cana para a alimentação 

animal é mais viável para o produtor por ser uma planta de fácil cultivo, exigir poucos tratos 

culturais, não exigir nenhuma prática de conservação de forragem, a época de colheita coincidir 

com o período de seca e ser bem consumida pelo gado, acima de 45 kg por animal ao dia 

(AGEITEC 2018). 



 
 

 

Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento acerca 

da produção nacional da cana-de-açúcar variedade tradicional e forrageira. 

 

Fundamentação Teórica 

 A cana-de-açúcar é uma planta que pertence ao gênero Saccharum L. Há pelo menos 

seis espécies do gênero, sendo a cana de açúcar forrageira um híbrido, recebendo a designação 

Saccharum spp. As variedades de cana-de-açúcar que são desenvolvidas no Brasil são 

resultados de anos de estudo e melhoramento genético através de cruzamentos entre diferentes 

variedades (MIRANDA,2015). 

 Desde tempos remotos a cana-de-açúcar tem sido utilizada como alimento volumoso 

para alimentação animal, principalmente em períodos de estiagens em que há escassez de 

pastagens (LANDELL, ANJOS, SILVA 2006). 

A formação de um canavial é uma medida econômica para garantir a oferta de forragem 

para o gado durante a seca. Canaviais bem formados proporcionam rendimentos médios de 

massa verde superiores a 120 toneladas por hectare. Quando manejados corretamente, pode-se 

obter oito ou mais colheitas, mantendo disponibilidade e qualidade constante durante o período 

de secagem (AGEITEC, 2018). 

Diferentemente da cana-de-açúcar tradicional, a forrageira pode ficar em pé no campo 

de junho até novembro sem precisar de nenhum trato diferente, o que permite que ela seja 

utilizada para a alimentação em boa parte do ano. Além disso a cana-de-açúcar forrageira 

apresenta maior facilidade na remoção das folhas e também na digestão das fibras pelos 

animais, concedendo 10% de melhora no peso do animal (HORTA, PIMENTA 2017). 

 

Antes buscava-se uma cana-de-açúcar que apresentasse altas proporções de folhas 

verdes + palmito (pontas), entretanto, em faces de novos conceitos de seleção de cana para fins 

forrageiros, além do teor de açúcares (15 a 20 t de NDT/ha) e da produtividade (80 a 120 t 

MV/ha/ano), levam-se também em consideração o baixo teor de FDN (fibra em detergente 

neutro) e relação FDN/POL (teor, em porcentagem, de sacarose na cana-de-açúcar), a qual 

quanto menor melhor (LANDELL, ANJOS, SILVA 2006). 

A produtividade da cana-de açúcar forrageira é de mais de 100 toneladas por hectare, e 

a mesma pode ser afetada por alguns fatores, tais como: variedade, fertilidade do solo, adubação 

química e orgânica, clima, práticas culturais, controle de pragas e doenças, colheita etc. A 



 
 

 

adequação destes fatores de produção é importante para a maximização da produção e a 

longevidade do canavial (AGEITEC, 2018). 

A cana-de-açúcar é uma das alternativas mais interessantes para minimizar os custos de 

rações e do produto animal, maximizando a projeção de receita líquida na cadeia produtiva 

(LANDELL, ANJOS, SILVA 2006). Ela pode ser utilizada na pecuária de corte, de leite, de 

ovinos, caprinos, búfalos e outros animais, além de também poder ser utilizada para a produção 

de melaço ou cachaça (HORTA, PIMENTA 2017). 

Dentre as características objetivadas no processo de seleção de cana-de-açúcar para fins 

forrageiros, destacam-se: elevado teor de açúcar, baixo teor de fibras e adaptadas ao solo da 

propriedade, boa capacidade de rebrota, capaz de assegurar maiores produções e persistência 

do canavial; ausência de florescimento, que provoca o chochamento, levando à redução na 

quantidade de caldo e aumento da quantidade de fibras; fácil despalha; ausência de joçal e de 

bordas serrilhadas nas folhas e porte ereto, para facilitar o corte e conforto do cortador de cana, 

pois o canavial não deve ser queimado antes do corte, além de resistência a doenças e pragas 

(AGEITEC, 2018). 

A vida útil da cana-de-açúcar perdura por vários anos, ela é capaz de brotar mesmo com 

uma pouca quantidade de água, dependendo de um cuidado dedicado, uma boa adubação e 

manejo. (HORTA, PIMENTA 2017). 

 

Metodologia 

  

 A metodologia está baseada numa pesquisa bibliográfica e descritiva, onde para a coleta 

de dados foi utilizado o Sistema IBGE na Plataforma Digital de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

A partir de outubro de 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi 

a campo para conhecer as características e a produção de todos os estabelecimentos 

agropecuários do território brasileiro a partir do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017, 

principal e mais completa investigação estatística e territorial sobre a produção agropecuária do 

país, que mobilizou milhares de pessoas desde a fase de seu planejamento até a divulgação dos 

resultados. 

O Censo Agropecuário teve a coleta de dados executada de outubro de 2017 a fevereiro 

de 2018, adotando-se como referência o período de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 

2017, ao qual foram relacionados os dados sobre a propriedade, produção, área, pessoal 

https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/coleta-censo-agro-2017.html


 
 

 

ocupado, etc. A data de referência adotada para a pesquisa é 30 de setembro de 2017, à qual 

estarão referidas as informações sobre estoques, efetivos da pecuária, da lavoura permanente e 

da silvicultura, entre outras totalizações. 

Quando se precisa tomar qualquer decisão importante, necessita-se conhecer antes a 

situação, as pessoas envolvidas e os recursos de que vai dispor. Do mesmo modo, decisões 

corretas sobre o setor rural brasileiro exigem que se conheça, mais detalhadamente, a realidade 

do país. 

O Censo Agropecuário é essencial para o dimensionamento de áreas cultiváveis, dos 

níveis de produção de alimentos e da criação animal; a sinalização da utilização e aplicação dos 

implementos e instrumental agrícola; a quantificação de trabalhadores rurais e sua estratificação 

em idade, gênero, escolaridade, etc.; a classificação dos padrões de obtenção e ocupação do 

território nacional em atividades agropecuárias. 

Os resultados do Censo Agro constituem-se em fonte única de informações 

fundamentais para a formulação e avaliação de políticas públicas, para estudos acadêmicos, 

desenvolvimento de projetos de instituições de pesquisa e para decisões quanto a investimentos 

públicos e privados. 

Propiciam também análises comparativas de indicadores agropecuários e ambientais de 

organismos nacionais e internacionais, como é o caso dos indicadores para monitoramento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. 

 

Resultados e Discussão 

 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas da economia brasileira. O Brasil não é 

somente o maior produtor de cana do mundo, mas também o primeiro na produção de açúcar e 

etanol e atrai, cada vez mais, o mercado externo com o uso do biocombustível como opção 

energética. Atualmente o Brasil é responsável por mais da metade de todo o açúcar 

comercializado no mundo, sendo também o maior exportador de etanol (LIMA, CASTRO, 

2016). 

Segundo o Censo Agro 2017 foram produzidos no Brasil 638.064.292,283 toneladas de 

cana-de-açúcar destinada a industrialização, em 170.466 estabelecimentos. 

A Figura 1 apresenta o montante de cana-de-açúcar, em toneladas, produzido em cada 

região do Brasil, destinada a produção de seus derivados. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAvMMJyHZEaFnbAHb_0limdkGL5Z_HBIi


 
 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição geográfica da produção de cana-de-açúcar destinada a industrialização no Brasil 

 

 

Fonte: Censo Agro, IBGE (2017) 

 

 A região sudeste destaca-se dentre as demais como sendo a maior produtora da cana-

de-açúcar, conforme Figura 1, com um montante de aproximadamente 37 bilhões de toneladas 

produzidas no ano de 2017. Em seguida temos as regiões nordeste e centro-oeste como as outras 

duas regiões com maior produção anual de cana-de-açúcar. 

Segundo o Boletim do Setor Sucroalcooleiro da FUNDACE, que analisa os dados 

divulgados em dezembro de 2017 pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) 

referentes à estimativa dos indicadores de produção de cana-de-açúcar, açúcar e etanol para a 

safra 2017/2018 mostra que as regiões Sudeste e Centro-Oeste devem apresentar maiores 

volume de produção, produtividade e área plantada de cana de açúcar. 

A região Sudeste destaca-se por produzir quase três quartos do açúcar brasileiro devido, 

principalmente, ao desempenho do estado de São Paulo. Pelo mesmo motivo, a região também 

lidera a produção de etanol, estimando-se para os próximos anos que a mesma produza mais da 

metade (57%) do que foi e for produzido nas safra de 2017 e 2018, respectivamente 

(FUNDACE 2017). 

Em termos regionais, o Brasil apresenta dois períodos distintos de safra: de setembro a 

março no Norte-Nordeste, e de abril a novembro no Centro-Sul. Assim, o processo de 



 
 

 

industrialização da cana-de açúcar e por conseguinte a produção de seus derivados como o 

etanol, por exemplo, dura praticamente o ano todo (NOVACANA, 2018).  

A Figura 2 apresenta os maiores estados brasileiros produtores de cana-de-açúcar. 

 

Figura 2: Maiores produtores nacionais de cana-de-açúcar destinada a industrialização (toneladas). 

 

Fonte: Censo Agro, IBGE (2017) 

 

Os estados de São Paulo, região sudeste, de Goiás e Minas Gerais, região centro-oeste 

são os três estados responsáveis pela produção de cana-de-açúcar do país, que somados chegam 

a aproximadamente 490 bilhões de toneladas produzidas em 2017. 

O estado de Goiás tem ganhado destaque nos últimos anos por ter se tornado um estado 

com um grande número de usinas e área plantada em relação aos demais estados, 

principalmente pela terra apropriada para o cultivo da cana-de-açúcar e pela facilidade de 

transporte por se localizar no centro do país (LIMA, CASTRO, 2016). 

O estado de São Paulo merece um destaque, pois sozinho produz próximo de 60% de 

toda a cana, açúcar e etanol do país (CANA NOVA, 2018). Segundo o Boletim do Setor 

Sucroalcooleiro da Fundace (2017), a expectativa é que São Paulo e Goiás registrem maiores 

produção e área plantada, enquanto Bahia e Minas Gerais devem ficar com a maior 

produtividade. 

 A Figura 3 apresenta o número de estabelecimentos que produzem cana-de-açúcar nos 

estados de maior produção. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Figura 3: Quantidade de estabelecimentos produtores cana-de-açúcar destinada a industrialização por 

significância no Brasil 

 

Fonte: Censo Agro, IBGE (2017) 

 

O estado de Minas Gerais um dos maiores estados produtores de cana-de-açúcar do país 

detém também o maior número de empreendimentos produtores desse cultivo, um pouco mais 

de 48 mil, Figura 3. 

Segundo a CONAB (2018) a área a ser colhida no Brasil de cana-de-açúcar destinada à 

atividade sucroalcooleira, na safra 2018/19, deverá atingir 8.613,6 mil hectares, representando 

uma redução de 1,3% em relação ao ocorrido a safra 2016/17. As Regiões Norte, Sul e Sudeste 

devem ter redução na área, enquanto a Região Centro-Oeste e a Sudeste devem manter a área 

total a ser colhida. 

A figura 4 apresenta a produção regional de cana-de-açúcar do tipo forrageira no ano de 

2017. 

Figura 4: Distribuição geográfica da produção de cana-de-açúcar forrageira no Brasil 



 
 

 

 

 

Fonte: Censo Agro, IBGE (2017) 

 

Em se tratando da produção específica da cana-de-açúcar do tipo forrageira no ano de 

2017 no Brasil, assim como a região sudeste é a maior produtora de cana-de-açúcar tradicional 

também permanece sendo a maior produtora da variedade forrageira com um pouco mais de 

211 milhões de toneladas, seguida pela região centro-oeste e a região nordeste, 31 milhões de 

toneladas. 

Segundo Siqueira et al. (2012) a cana-de-açúcar da espécie forrageira apresenta elevada 

produtividade de massa por área e melhor desempenho bioeconômico, o que representa a 

principal vantagem de sua utilização na alimentação de bovinos de corte e leite. 

Na figura 5 estão dispostos os estados produtores da cana-de-açúcar do tipo forrageira. 

 

Figura 5: Maiores produtores nacionais de cana-de-açúcar forrageira (toneladas) 

 

Fonte: Censo Agro, IBGE (2017) 

Conforme Figura 5 o estado de Minas gerais é o maior produtor da cana-de-açúcar 



 
 

 

forrageira, produzindo em 2017 mais de 5 bilhões de toneladas, seguido pelo estado de São 

Paulo, segundo maior produtor, o que corresponde a um montante de de mais de 3 bilhões de 

toneladas. 

A definição estratégica, na escolha de variedade de cana-de-açúcar, representa a 

possibilidade de uso desse volumoso, com qualidade adequada, durante todo o período de 

entressafra das pastagens. A variedade forrageira é uma opção de alimento para o gado durante 

o período de estiagem, que varia bastante entre os estados do Brasil (SIQUEIRA et al. 2012). 

Segundo Carvalho et al. (2010) a variedade de cana-de-açúcar forrageira IAC-86-2480, 

específica para alimentação animal, apresenta alta digestibilidade da fração fibrosa em relação 

às outras cultivares existentes. 

Na Figura 6 estão apresentadas o número de estabelecimentos nos estados produtores 

da cana-de-açúcar forrageira. 

 

Figura 6: Quantidade de estabelecimentos produtores cana-de-açúcar forrageira por significância no Brasil 

 

Fonte: Censo Agro, IBGE (2017) 

 

 Minas Gerais detém como o maior estado produtor da cana-de-açúcar forrageira o maior 

número de empreendimentos, um pouco mais de 38 mil. 

Ainda de acordo com Censo Agro (2017) foram produzidos no Brasil 10.783.910,246 

toneladas de cana-de-açúcar forrageira, em 72.971 estabelecimentos. Mas ao compararmos a 

produção da cana-de-açúcar tradicional com a da variedade forrageira percebe-se uma grande 

diferença no total de produção, pois apesar de ela ser uma alternativa viável para a alimentação 

do gado durante o período de seca, a mesma apresenta uma um teor de proteína muito pequeno, 

em torno de 3%, se comparado com outros tipos de forragem, como o milho e o trigo, por 

exemplo, sendo necessário fazer uso da ureia para complementar seu nutrientes. 

 Entretanto o potencial produtivo da cana-de-açúcar é subutilizado, devido a não 



 
 

 

realização dos cuidados básicos com a cultura, pois as inúmeras pesquisas desenvolvidas para 

o aperfeiçoamento de plantio da cana se restringe ao setor sucroalcooleiro, desse modo pode-

se atribuir que muitos dos insucessos na utilização dessa forrageira para alimentação animal são 

justificados pelo não atendimento mínimo das exigências da cultura e não só pelos aspectos 

nutricionais (SIQUEIRA et al., 2012). 

 

Conclusões 

 

 Os resultados apresentados demonstram o potencial produtivo do Brasil com relação a 

cana-de-açúcar e aos seus derivados, como por exemplo, o açúcar e o etanol. A cana-de-açúcar 

espécie forrageira apesar de ser uma alternativa viável a alimentação bovina, poucos são os 

investimentos na melhoria do seu plantio para difundi-la por todo o país aumentando a sua 

produção, que apesar de ser bastante significativa em alguns estados, ainda está muito aquém 

daquela destinada ao setor sucroalcooleiro. 
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