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RESUMO 
 
O presente estudo objetivou quantificar as impurezas vegetais, minerais e totais em cana-de-açúcar colhida 
mediante diferentes velocidades de deslocamento da colhedora e de rotação do extrator primário, em canavial 
de primeiro corte. O canavial colhido foi conduzido em espaçamento de 1,40 m e apresentava lavoura bem 
formada, com 12 meses de idade, com estimativa de produtividade de 75 t ha-1 e baixa incidência de plantas 
daninhas. A variedade de cana-de-açúcar utilizada foi a RB96-5902. Os tratamentos avaliados correspondem 
a combinações de duas velocidades de deslocamento da colhedora (km h-1) e duas velocidades de rotação 
do extrator primário (RPM), além das velocidades habitualmente utilizadas pela usina, como testemunha: 3 
km h-1 a 700 rpm, 3 km h-1 a 1200 rpm, 5 kh h-1 a 950 rpm (testemunha), 6 km h-1 a 700 rpm e 6 km h-1 a 1200 
rpm. As Variáveis respostas analisadas foram Impurezas vegetais (IV%), Impurezas minerais (IM%) e 
Impurezas Totais (IT%). Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste F e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. A velocidade de rotação do extrator 
primário de 700 RPM, independentemente da velocidade de deslocamento da colhedora, proporcionou maior 
percentual de impurezas vegetais e, consequentemente, de impurezas totais à carga de cana colhida em 
detrimento às demais velocidades avaliadas. O percentual de impurezas minerais não foi influenciado pelas 
velocidades de locomoção e de rotação do extrator primário nas condições do presente estudo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Agroindústria, Colheita mecanizada, Saccharum officinarum L. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é o principal país produtor e exportador da cultura da cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum L.) (ANTUNES et al. 2017), apresentando cerca de 9 milhões de 
hectares ocupados com a cultura. O Estado de São Paulo, principal produtor nacional, 
apresenta área de aproximadamente 5,3 milhões de hectares, representando 
aproximadamente 59% da produção brasileira (CONAB, 2018). 

A mecanização da colheita de cana-de-açúcar se torna inevitável pelo elevado 
rendimento que a mesma proporciona, tal como pela eminente erradicação das queimadas 
em canaviais (COSTA NETO, 2006; BENEDINI; DONZELLI, 2007), entretanto, existem 
certos inconvenientes, como aumento dos índices de impurezas na carga de cana colhida, 
que implicam na redução da qualidade tecnológica da matéria-prima (NEVES; 
MAGALHÃES; OTA, 2004; BENEDINI; BRODI; PERTICARRARI, 2009). Consideram-se 
como impurezas toda a matéria estranha ao processamento industrial da cana-de-açúcar, 
ou seja, que não se prestam à extração de açúcar ou de álcool, podendo consistir em 
impurezas vegetais (folhas, raízes e ponteiros da cana ou de outras plantas presentes na 
área) e impurezas minerais (terra, pedras e eventuais pedaços de plástico e metal) 
(NEVES; MAGALHÃES; OTA, 2004; NEVES et al. 2006;). 

Neste contexto, o presente estudo objetivou avaliar as quantidades de impurezas 
vegetais, minerais e totais em carga de cana-de-açúcar colhida mediante uso de diferentes 
velocidades de deslocamento da colhedora e de rotação do extrator primário, em canavial 
de primeiro corte e terreno em 7% de declividade. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O ensaio foi conduzido em junho de 2014 no município de Pacaembu, região Oeste 

do Estado de São Paulo. O canavial, na forma de cana crua, foi conduzido em espaçamento 
de 1,40 m e apresentava lavoura bem formada, uniforme, com 12 meses de idade, com 
baixa incidência de plantas daninhas e com estimativa de produtividade de 75 t ha-1. A 
variedade de cana-de-açúcar utilizada foi a RB96-5902, cana considerada precoce, com 
hábito de crescimento ligeiramente decumbente, boa capacidade de perfilhamento, fácil 
despalha, boa colheitabilidade e elevado potencial de produtividade agrícola, sendo 
comumente colhida entre os meses de abril e julho. O talhão colhido para a obtenção dos 
dados experimentais encontrava-se em área com 7% de declividade do terreno, 
apresentando boa colheitabilidade mecânica.  

A colheita foi realizada com uma colhedora da marca John Deere, modelo 3520, 
fabricada em 2012, com 342 cv de potência e rodado de esteira. A colhedora possuía 
faquinhas novas e facão médio, com angulação de corte da base de 13º e altura de corte 
em torno de 3 a 4 cm. A colhedora operou no canavial acompanhado de um trator John 
Deere 4x2 TDA de 225 CV, acoplado ao transbordo com capacidade de 20 toneladas, na 
mesma velocidade de deslocamento da colhedora. 

Os tratamentos avaliados corresponderam a combinações de duas velocidades de 
deslocamento da colhedora (km h-1) e duas velocidades de rotação do extrator primário 
(RPM), além das velocidades habitualmente utilizadas pela usina, como testemunha 
(Tabela 1).  

 
Tabela 1. Tratamentos empregados para fins de comparação das variáveis respostas. 

¹Velocidades de deslocamento da colhedora e rotação do extrator primário comumente utilizados pela usina 
(testemunha).  
Fonte: Pelloso et al. (2019) 

 
Por ocasião da colheita foram analisadas as quantidades de impurezas presentes na 

carga de cana colhida a partir das variáveis respostas: a) Porcentagem de impurezas 
vegetais (IV%), mensurada a partir da quantificação da massa de palha, ponteiros e outros 
restos vegetais presentes na carga de cana colhida; b) Porcentagem de impurezas minerais 
(IM%), a partir da aferição da massa de terra, torrões, pedras e pedriscos presentes na 
carga da matéria prima e c) Porcentagem de impurezas Totais (IT, %), obtida pela somatória 
das impurezas vegetais e minerais. Os dados de IV% e IM% foram comparados de acordo 
com o modelo proposto pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) para classificação em 
baixo, médio e alto nível de impurezas (Tabela 2) (BENEDINI; BRODI; PERTICARRARI, 
2009). 

 
Tabela 2. Classificação de Impurezas Vegetais e minerais  

Nível de Impureza Vegetal Percentual de Impurezas Vegetais (%) 

Baixo < 3% 
Médio 4% a 6% 
Alto > 7% 

Nível de Impureza Mineral Percentual de Impurezas Minerais (%) 

Tratamentos 
Velocidades empregadas 

Colhedora (Km h-1) Extrator primário (RPM) 

T1¹ 5 950 
T2 3 1200 
T3 6 1200 
T4 3 700 
T5 6 700 
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Baixo < 0,3% 
Médio 0,4% a 0,6% 
Alto > 0,6% 

Fonte: Benedini; Brodi; Perticarrari (2009) 
 

Os resultados obtidos para cada variável resposta foram submetidos separadamente 
à análise de variância e ao teste F e as médias obtidas foram comparadas pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade (FERREIRA, 2011).  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise de variância evidenciou respostas significativas (p ≤ 0,05) para a 

porcentagem de impurezas vegetais (IV%) e totais (IT%) em função dos tratamentos 
analisados, onde as velocidades combinadas de 3 km h-1 e 700 rpm proporcionaram 
maiores valores para ambas as variáveis resposta, não diferindo estatisticamente apenas 
das velocidades de 6 km h-1 e 700 rpm (Tabela 3). Tal comportamento evidencia a tendência 
de a velocidade de rotação do extrator primário ser o fator mais determinante para a 
quantidade de impurezas na cana colhida.  Não houve influência dos tratamentos (p > 0,05) 
sobre a porcentagem de impurezas minerais (IM) (Tabela 3). 
 
Tabela 3. Analise de variância e valores médios para impurezas vegetais (IV%), minerais (IM%) e 
totais (IT%) em função da combinação de diferentes velocidades de locomoção da colhedora (Km 
h-1) e diferentes velocidades de rotação do extrator primário (RPM) na colheita mecanizada de cana-
de-açúcar de primeiro corte. Pacaembu, São Paulo. 

Tratamentos IV% IM% IT% 

3 km h-1 – 1200 RPM 5.90 c 1.13 a 7.03 c 
6 km h-1 – 1200 RPM 8.31 c 0.26 a 8.57 c 
6 km h-1 – 700 RPM 16.13 ab 0.35 a 16.48 ab 
3 km h-1 – 700 RPM 18.79 a 0.38 a 19.17 a 
5 km h-1 – 950 RPM 11.11 bc 1.20 a 12.35 bc 

Média Geral 
D.M.S 

12,05 
6.60 

0,66 
--- 

12,72 
6.45 

F 0.00* 0.2ns 0.0003* 

C.V (%) 24.31 29.66 22.51 
Médias seguidas por letras distintas nas colunas diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
DMS: Diferença mínima significativa. C.V: Coeficiente de variação.  
Fonte: Pelloso et al. (2019) 

 

De acordo com a classificação do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) 
(BENEDINI; BRODI; PERTICARRARI, 2009) (Tabela 2), os resultados obtidos para as 
impurezas vegetais apresentaram níveis altos para todos os tratamentos avaliados, exceto 
quando utilizado aquele com as velocidades combinadas de 3 km h-1 e 1200 rpm, que 
apresentou nível médio de impurezas vegetais, enquanto que, para as impurezas minerais, 
classificadas de acordo com o mesmo autor, as velocidades de 3  km h-1 e 1200 rpm e 5 
km h-1 e 950 rpm,  apresentaram níveis altos de impurezas, enquanto que os demais 
tratamentos apresentaram níveis baixos, mesmo não havendo diferença estatística entre 
os mesmos.  

Os dados de impurezas totais obtidos no presente estudo são proporcionais às 
impurezas vegetais observadas, demonstram ainda que a cana colhida mecanicamente 
com menor velocidade de rotação do extrator primário tende a levar a um aumento 
significativo de impurezas na matéria prima colhida. Tais resultados podem ser comparados 
aos de Neves, Magalhães e Ota (2004) que, utilizando rotações do extrator primário de 
1200 e 1500 rpm, encontraram diferença entre os tratamentos para impurezas vegetais e 
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totais, onde as amostras colhidas com a menor rotação do extrator primário apresentaram 
maior quantidade de impurezas.  

Os resultados obtidos no presente estudo corroboram ainda com o exposto por 
Neves et al. (2006), que inferem que as impurezas vegetais como folhas, ponteiros e raízes 
compreendem a maior porcentagem de impurezas nas cargas transportadas às usinas. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A velocidade de rotação do extrator primário de 700 RPM, independentemente da 

velocidade de deslocamento da colhedora, proporcionou maior percentual de impurezas 
vegetais e, consequentemente, de impurezas totais à carga de cana colhida em detrimento 
às demais velocidades avaliadas. 

O percentual de impurezas minerais não foi influenciado pelas velocidades de 
locomoção e de rotação do extrator primário nas condições do presente estudo. 
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