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MÉTODO MEIOSI: POTENCIAL TAXA DE MULTIPLICAÇÃO EM REFORMAS 

DE CANAVIAIS 

 

 Guilherme Duarte Bellodi  

 

RESUMO  

 

O sistema conhecido popularmente como MEIOSI surgiu em meados de 1983 com intuito de 

redução de custos para reformas de canaviais, utilizavam-se duas linhas de cana que eram 

desdobradas para suas laterais. No momento atual, o sistema MEIOSI (método inter-

rotacional ocorrendo simultaneamente) voltou a ser empregado no setor sucroalcooleiro com 

certas modificações que proporcionaram grandes vantagens para os produtores de cana-de-

açúcar. Assim, este trabalho teve como prioridade a análise de multiplicação de sete 

variedades de cana-de-açúcar, tendo em vista verificar a variedade que melhor se adapta ao 

sistema, para as condições edafoclimáticas da região de Maringá- PR. A área utilizada para o 

experimento possui 800m², dividida em 7 parcelas contendo, em cada, uma variedade em 

rotação com a soja e a crotalária (culturas secundarias usadas para rotação de culturas). Nos 

cálculos para se encontrar a taxa de multiplicação, foi considerada amostra obtida em um 

metro de linha das variedades de cada parcela de cana-de-açúcar, obtendo-se a quantidade de 

perfilhos, a altura média de todos os perfilhos. Assim, foi possível verificar que ao final do 

projeto a variedade CTC9004 foi a que teve menor rendimento, tendo um resultado de 1:29 e 

a que teve melhor rendimento foi a CTC20 que se adaptou mais ao clima da região 

multiplicando-se 1:50, todavia os resultados contribuíram para indicar as variedades com 

melhores taxas de multiplicação para ser usado no sistema MEIOSI na região de Maringá – 

PR. 

 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar. Sistema. Variedades.   

 

 

MEIOSIS METHOD: POTENTIAL RATE OF SUGARCANE FILDS 

MULTIPLICATION 

 

ABSTRACT  

 

The system popularly known as MEIOSIS appeared in mid-1983 in order to reduce costs for 

sugarcane fields recovery, using two lines of cane that were deployed to its sides.  Nowadays, the 

MEIOSIS system (simultaneous inter-rotational method) started to become common again in the 

sugar and alcohol industry with certain modifications that provided great advantages for 

sugarcane producers. Thus, this work has as priority the analysis of the multiplication of seven 

varieties of sugarcane, to verify which variety is best adapted to the system, considering the 

edaphoclimatic conditions of the region of Maringá-PR. The area for the experiment has 800m², 

divided into 7 plots containing, in each plot, a rotating variety with soybean and “crotalaria” 

(secondary crops used for crop rotation). In calculations to find the multiplication rate, a sample 

obtained in one meter of the line of the varieties of each sugarcane plot was considered, 

obtaining the amount of tillers, the average height of all the tillers. Hence, it was possible to 

verify that at the end of the project the variety CTC9004 was the one that had the lowest yield a 

result of 1:29 and the one that had the best yield was the CTC20 that was more adapted to the 
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climate of the region multiplying 1:50. However, it’s important to highlight that the results 

contributed to indicate the varieties with the best multiplication rates to be used in the MEIOSIS 

system in the Maringá - PR region.  

 

Keywords: Sugarcane. System. Varieties. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

O setor sucroalcooleiro brasileiro ocupa o primeiro lugar na produção mundial de 

açúcar e em segundo lugar na produção de etanol, atrás do Estados Unidos da América (EUA) 

(ÚNICA, s/d). Porém, conforme dados da CONAB (2017), a produção de cana-de-açúcar teve 

considerável queda na safra de 2017/2018, chegou próximo a 635,59 milhões de toneladas, 

em comparação com a safra de 2016/2017, que atingiu em torno de 694,54 milhões toneladas. 

Na região sul do país, houve queda de 3,3% na safra de 2017/2018, devido a áreas que estão 

se reconvertendo para produção de grãos e áreas que não conseguem ser mecanizadas, 

reduzindo para 37,98 milhões de toneladas para serem processadas (CONAB, 2017)  

Diante deste cenário, o setor sucroalcooleiro tem buscado alternativas para redução de 

custos e elevação da produtividade da cultura cana-de-açúcar (Saccharum spp.), sem perder 

de vista questões importantes como a sustentabilidade e a preocupação com a conservação dos 

solos, e, entre elas, encontra-se o Método Interrotacional Ocorrendo Simultaneamente 

(MEIOSI), técnica de plantio utilizada no passado e, recentemente, resgatada com sucesso, 

com utilização de mudas pré-brotadas (MPB). De acordo com Ripoli e Ripoli (2004), são 

necessárias práticas agrícolas com controle de precisão, objetivando melhor rentabilidade 

econômica para fazer frente ao mercado altamente competitivo. 

Segundo Perina (2017), o setor sucroalcooleiro desenvolveu técnicas novas de plantio 

para cana-de-açúcar, utilizando Mudas Pré-Brotadas (MPB), que têm como intuito principal 

reduzir a quantidade de mudas que serão levadas para o campo, por possuírem um maior 

vigor, maior sanidade, maior taxa de perfilhos, além de restaurar viveiros, que a tempos foram 

deixados de lado no decorrer do grande crescimento do ramo. 

O método de reforma de canaviais em sistema MEIOSI vem ganhando importância no 

setor sucroalcooleiro pela redução de custos por meio de rotação com algumas culturas como 

a soja, amendoim, crotalária entre outras (NORONHA, 2012).  

Segundo Noronha (2012) o plantio utilizando o sistema MEIOSI é uma tecnologia 

empregada pelo setor canavieiro, cuja produção da muda de cana-de-açúcar ocorre em 
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conjunto a utilização de uma cultura leguminosa (soja, amendoim ou crotalaria) em rotação de 

cultura na área onde será feito a renovação dos canaviais. 

Com a utilização de mudas pré-brotadas, aliada à tecnologia avançada de plantios 

mecanizados utilizando GPS, o sistema MEIOSI é um método de inovação para o setor 

canavieiro, tendo em vista a utilização de não duas linhas, mas apenas que possibilita a 

utilização de uma linha de mudas, ao invés de duas, o que diminui custos desse processo 

(PERINA, 2017). 

Assim, se tratando do sistema MEIOSI para reformas de canaviais visando a redução 

de custos para produtores rurais e para usinas, este estudo objetivou investigar a taxa de 

multiplicação utilizando sete variedades de cana-de-açúcar no método MEIOSI, utilizando a 

rotação de culturas com duas leguminosas, sendo: a soja como um adubo fornecendo 

nitrogênio para o solo e possibilitando uma renda extra, e, a crotalaria como uma segunda 

opção utilizada como cobertura verde. As variedades foram analisadas pelo tamanho do 

colmo e número de perfilhos em cada soqueira. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1.1    Local do experimento 

 

O experimento foi realizado na fazenda experimental BIOTEC do Centro 

Universitário de Maringá – UNICESUMAR, localizada na cidade de Maringá, estado do 

Paraná (23°20’30”S, 51°52’30”W, a 484 metros de altitude) entre os meses de novembro de 

2017 e abril de 2018. O solo da área foi classificado como latossolo vermelho eutroférrico. 

 Segundo a classificação climatica de Koppen, o clima é classificado como Cfa, 

definido como clima subtropical, com temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C 

(mesotermico) e temperatura média no mês mais quente acima de de 22°C, com verões 

quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentrção das chuvas nos meses de verão, 

contudo, sem estação seca definida (IAPAR, 2018). Durante o período de desenvolvimento do 

experimento, a precipitação média foi de 174 mm por mês na região de Maringá, na fazenda 

da Unicesumar conhecida como BIOTEC (ÁGUAS PARANA, 2018) 
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2.1.2 Variedades utilizadas de cana-de-açúcar 

 

Foram utilizadas sete variedades de cana-de-açúcar, sendo elas: CTC9001, CTC9002, 

CTC9003, CTC9004, CTC9005HP, CTC4 e CTC20 (CTC, 2016). 

 

2.1.3      Produção das mudas pré-brotadas 

 

As mudas foram obtidas a partir dos colmos adquiridos pelo sistema de multiplicação 

de mudas pré-brotadas (MPB), recomendado por de cada a ser testada por Landell et. al. 

(2012). As gemas foram retiradas com auxílio de instrumento cortante, devidamente 

esterelizado com amonia quartenária, para posterior plantio em tubetes, voltadas para cima, 

para melhor desenvolvimento da muda, mantidas em viveiro por 30 a 40 dias. As mudas 

foram irrigadas duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. Segundo Landell et all (2012) essa 

etapa qualifica-se por crescente exposição da muda à radiação solar, além de um ótimo 

controle da irrigação de acordo com evolução vegetativa da planta.  

Após 30 a 40 dias, as mudas pré-brotadas passaram por um processo conhecido como 

rustificação, com o intuito de rustificar as plantas para as condições de campo (ambiente e 

clima do local onde será o plantio). As plantas ficaram de 3 a 4 dias fora do viveiro, com 

redução da irrigação (uma vez ao dia). De acordo com Landell (2012) esse processo tem 

como objetivo adaptar o MPB às condições onde serão implnatadas no campo. 

A poda das mudas pré-brotadas foi feita no último dia de aclimatação, em que se 

eliminou as folhas da cana-de-açúcar sem atingir o meristema, com o auxílio de uma tesoura 

de poda esterlizada com amonia quartenária, realizada para estimular o enraizamento das 

mudas. Após a poda, as mudas de cana foram conduzidas ao campo para serem  plantadas. 

 

2.1.4  Sequência das culturas 

 

Foi estudada as respostas de três culturas no Método Inter rotacional Ocorrendo 

Simultaneamente (MEIOSE), quais sejam: a) cana-de-açucar como cultura principal, 

avaliando-se a taxa de multiplicação; b) a soja como um cultura secundaria, utilizada como 

rotação de cultura, para substituição da adubação nitrogenada do solo, por sua capacidade de 

fixação de nitrogênio, bem como fonte de renda adicional; c) crotalária como uma cobertura 

verde e para controle de nematóides. 
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2.1.4.1 Plantio cana-de-açúcar 

 

O transplantio das mudas de cana-de-açúcar ao campo foi realizado no dia 2 de 

novembro de 2017. Foram feitas sete parcelas, cada uma com uma das variedades 

empregadas, utilizando-se o sulcador para o plantio da linha mãe de cana.  

Realizou-se a análise de solo para evidenciar os teores nutricionais e propor um plano 

de nutrição de plantas adequadas, cujo processo revelou os seguintes valores de nutrientes 

presente no solo: pH 5,40, Potassio (K) 0,39 cmol/dm³, Fosforo (P) 2,73 mgP/dm³, Cálcio 

(Ca) 6,52 cmol/dm³, Magnésio 1,84 cmol/dm³. A adubação foi realizada seguindo 

recomendação da EMBRAPA, com as seguintes quantidades de nutrientes por hectare: 60 

Kg/ha de nitrogênio (N), fosfóro (P) 100 a 150 kg/há, potássio (K) 120 kg/há. 

Com base nesses dados, realizou-se a adubação com o formulado de NPK 10-15-15, 

na quantidade de 6,5 kg por linha de plantio, sendo a aplicação no sulco, juntamente com 

inseticida a base de fipronil (300g por hectare), para controle pragas do solo, bem como o 

herbicida Sencor 480, para controle de capim pé-de-galinha  na dosagem de 3-4 litros por 

hectare, utilizada em pré emergência com alto controle das plantas daninhas e pós emergência 

(LORENZI, 2014). Após esses tratos, se procedeu o plantio as mudas-pré-brotadas na área. 

Foi realizado, ainda, a irrigação das plantas com aspersores ligados duas vezes ao dia. 

 

2.1.4.2 Plantio da soja 

 

O plantio da soja foi feito após o cultivo da cana-de-açúcar, empregando-se a 

variedade Monsoy 6410. Foi realizado o tratamento e a inoculação das sementes de soja. Para 

o plantio, utilizou-se semeadora tracionada por trator. A adubação foi realizada utilizando o 

formulado 10-15-15 nas linhas do plantio da soja junto a semeadora com densidade de plantio 

de 15 sementes por metro linear. 

 

2.1.4.3 Plantio da crotalária 

 

O plantio da crotalaria ocorreu na parte superior da linha da MEIOSI, após o plantio 

da soja, realizando, primeiramente, a gradagem leve do solo. Para o planito, adoutou-se a 

metodologia a lanço utilizando-se de 12 a 15 kg por hectare da cultivar crotalarea spectabilis 

no mes de dezembro . 
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2.1.5 Análise e calculo da taxa de multiplição das mudas 

 

A análise consistiu na avaliação de um metro de linha de cana, escolhido ao acaso em 

cada parcela. Foram avaliadas a quantidade de soqueiras, a quantidade de perfilhos que cada 

soqueira foi capaz de gerar, a altura de todos os colmos das soqueiras, para o estabelecimento 

de um valor médio, descontando-se a perda resultante do cruzamento entre os colmos (0,80), 

na hora do desdobramento. Todos os resultados de evolução do experimento foram ajustados 

a regressões polinomiais. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 

As variações no número de colmos das variedades estudadas, em função do tempo, 

foram ajustadas a regressões polinomiais de segunda e terceira ordem, cujas curvas, equações 

e respectivos coeficientes de determinação (R2) estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Número médio de colmos por metro, comprimento médio de colmos e rendimento 

médio de colmos por metro de muda transplantada de sete variedades de cana-de-açúcar, 

avaliadas do dia 07/03 a 18/04/2018, em Maringá-PR. 

 

CTC 4 CTC 20 CTC 9001 CTC 9002 CTC 9003 CTC 9004 CTC 9005

07/03/18 126 5,2 6,0 4,0 3,2 3,0 3,8 4,2

28/03/18 147 5,6 6,6 4,2 5,2 4,0 4,0 5,8

03/04/18 153 6,2 7,2 4,2 5,4 4,0 4,0 7,0

11/04/18 161 6,4 7,4 4,2 6,0 4,2 4,0 7,4

18/04/18 168 7,6 8,4 5,2 6,2 5,0 4,0 8,0

07/03/18 126 1,36 1,20 1,20 1,23 1,24 1,13 1,39

28/03/18 147 1,43 1,33 1,32 1,50 1,40 1,45 1,42

03/04/18 153 1,55 1,41 1,58 1,64 1,42 1,47 1,62

11/04/18 161 1,57 1,45 1,59 1,70 1,51 1,59 1,64

18/04/18 168 1,57 1,48 1,60 1,70 1,60 1,59 1,64

07/03/18 126 5,66 5,76 3,84 3,15 2,98 3,44 4,67

28/03/18 147 6,41 7,02 4,44 6,24 4,48 4,64 6,59

03/04/18 153 7,69 8,12 5,31 7,08 4,54 4,70 9,07

11/04/18 161 8,04 8,58 5,34 8,16 5,07 5,09 9,71

18/04/18 168 9,55 9,95 6,66 8,43 6,40 5,09 10,50

Variedade de Cana-de-açúcar

Número médio de 

colmos por metro

Comprimento 

médio do colmo (m)

Rendmento médio 

de colmos (m) por 

metro de muda 

transplantada

Característica 

estudada

Data da 

avaliação

Número de 

dias após  

transplantio

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.  
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 Foram obtidos ajustes com elevados valores de R2, indicando que os modelos obtidos 

podem estimar com precisão o número de colmos das variedades estudadas (Figura 1), 

consideradas as condições do experimento, resultado que se alinhou com as afirmações de 

Mischan e Pinho (2014), em que os processos biológicos são, inerentemente, representados 

por funções não lineares. 

          

 

 Figura 1. Regressões polinomiais do número médio de colmos m-1, em função do tempo 

(dias) após o transplantio das mudas, para as variedades de cana-de-açúcar CT 4, CTC 20, 

CTC 9001, CTC 9002, CTC 9003, CTC 9004 e CTC 9005. Maringá-PR, 2017/18. 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018. 
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As variedades avaliadas apresentaram comportamentos bastante distintos (Figura 1). A 

CTC 9005 apresentou um incremento mais acelerado no perfilhamento, a partir do 146° dia. 

Esse comportamento foi semelhante ao da CTC 9002 que, também, dobrou o número de 

colmos entre o início e o fim do período de avaliação. As variedades CTC4 e CTC 20, por sua 

vez, obtiveram um perfilhamento mais tardio, notadamente, na última semana de avaliação. 

As demais variedades tiveram menor evolução no número de colmos, no período avaliado. 

Na Figura 2, estão apresentados o número de perfilho (colmos) das variedades 

estudadas, obtidas no presente ensaio. 

 

 

 

 
 

Figura 2.Número médio de colmos produzidos por metro, aos 168 dias após o transplantio 

das mudas de cana-de açúcar, das variedades CTC 4, CTC 20, CTC 9001, CTC 9002, CTC 

9003, CTC 9004 e CTC 9005. Maringá-PR, 2017/18. 

 
Fonte: Fonte: Adaptado pelo autor, 2018. 

 

Segundo Casa Grande (1991) os colmos, também conhecido como perfilho da cana, é 

um reservatório ao qual se contém um alto valor de sacarose. O perfilho é uma ramificação 

com origem na parte basal da cana, característica das gramíneas, cuja potência de 

perfilhamento da cana-de-açúcar é modificável entre diferentes variedades, podendo suceder 
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até quatro meses após o plantio (10 a 20 perfilhos), como decorrente declínio na quantidade 

de brotações em atributo da competição natural por luz, água e nutrientes (CASTRO; 

CHRISTOFOLETTI, 2005). Thomas (2015) defende que a aparição dos perfilhos se inicia 

por volta de trinta dias após a emergência, alcançando o pico em torno de 2 a 4 meses após, 

enquanto o perfilhamento também pode depender de fatores como a variedade, temperatura, 

irrigação, luminosidade e fertilidade do solo. 

Foi possível analisar que a variedade CTC 20 é uma cana de alto perfilhamento 

agrícola, estabilizando em torno de 15 a 16 colmos por metro (cana adulta) (VARIEDADES 

CTC). Como a cana estava com 166 dias sua taxa de perfilhamento com média de 8,40 por 

metro linear de maturação, a quantidade de perfilho definiu a quantidade de colmos por área, 

sendo assim, uma estimável peça para o rendimento da cana-de-açúcar (THOMAS, 2015). 

Analisando os dados a cana que segundo mais teve perfilhamento foi a CTC9005 

conhecida com CTC9005HP (hiper-precoce), cana está mais precoce de todas as variedades 

supracitadas e com alto perfilhamento agrícola entre 15 colmos por metro linear (cana adulta) 

(VARIEDADES CTC), o experimento teve em média 8 colmos por metro linear, visto que a 

mesma só possuía 166 dias de idade. Seguindo da CTC 4, uma cana que ocupa terceira 

posição das mais plantadas no Brasil, alcançando 7,60 perfilhos por metro, com um alto 

perfilhamento, posicionada para ambientes intermediários a bons e com maturação média. 

A variedade CTC9002 é uma cana que possui um baixo número de perfilhamento 

médio, entre 10 a 11 perfilhos por metro (cana adulta) (VARIEDADES CTC). Como 

demonstrado no gráfico, a variedade aos seus 166 dias apresenta como taxa de perfilhamento 

6,20 perfilhos por metro. Já as variedades CTC9001 e CTC9003 tiveram, praticamente, o 

mesmo número de perfilhamento, enquanto a 9001 conteve 5,20 perfilhos por metro e a 9003 

conteve 5,0 perfilhos por metro. Silva (2017) aponta que a CTC 9003, apresenta maior 

perfilhamento se comparando a CTC 9001. Por fim, a CTC 9004 possui uma taxa de 

perfilhamento muito baixa em relação as outra, pois, segundo a CTC (2016), ela tem uma 

média de 8 a 9 colmos por metro, conforme demonstrado na Figura 2, cuja média de colmos 

foi 4,0 por metro linear. 

Na Figura 3, são apresentadas as variações do comprimento médio do colmo em 

função do tempo para as variedades estudadas. Em que pese a possibilidade de utilização de 

modelos não lineares mais sofisticados para a análise de crescimento (Logístico, Gompertz, 

Reynolds, entre outros), foram obtidos ajustes precisos com modelos mais simples, como as 

regressões polinomiais de segundo e terceiro grau, que permitiram conhecer o comportamento 

das variedades, no que se refere a esta variável. 
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Figura 3. Regressões polinomiais do comprimento médio do colmo, em função do tempo 

(dias), após o transplantio das mudas, para as variedades de cana-de-açúcar CT 4, CTC 20, 

CTC 9001, CTC 9002, CTC 9003, CTC 9004 e CTC 9005. Maringá-PR, 2017/18. 
 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018. 

 

 

 O padrão de crescimento é bastante semelhante, com colmos alcançando seu maior 

comprimento médio por volta dos 160 dias após o transplantio das mudas. A variedade CTC 

9002 obteve os colmos com maior comprimento, ao passo que a CTC 20 apresentou os 
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menores colmos, entre as variedades estudadas (Figura 4). Já as demais, apresentaram 

medidas de colmo ao redor de 1,60m, como ilustrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comprimento médio do colmo (m), aos 168 dias após o transplantio das mudas de 

cana-de açúcar, das variedades CT 4, CTC 20, CTC 9001, CTC 9002, CTC 9003, CTC 9004 e 

CTC 9005. Maringá-PR, 2017/2018. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.  

 
 

Conforme a Figura 4, pode-se analisar o comprimento médio de cada variedade 

utilizada no experimento, cuja variedade com o colmo que mais se desenvolveu foi o da 

CTC9002, que tem uma maturação de média a tardia e, posicionamento de ambientes bons até 

ambientes com baixa fertilidade (VARIEDADES CTC), ideal para o ambiente do 

experimento. Tem como característica ser bem ereta e atingir alturas do colmo maiores que as 

das outras variedades, como observado no gráfico.   

Segato (2006) aponta que logo após o final do perfilhamento, os colmos que mais se 

desenvolvem continuam seu crescimento em altura e espessura. Conforme os colmos vão 

amadurecendo, continuam seu crescimento e desenvolvimento acumulando cada vez mais 

sacarose, assim, ao atingir o seu tamanho final, constituem-se colmos industrializáveis 

(SECATO, 2006).  
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Segundo CTC (2018), a variedade CTC 9001 tem uma maior velocidade crescimento 

conhecida por ser precoce. O ambiente de produção vai de bom a ambientes restritivos, cuja 

CTC 9003 é uma cana media precoce posicionada para ambientes A, B, C, porém, ao final da 

avaliação do experimento as duas tiveram uma média de altura igual, totalizando 1,60 metros. 

Vale ressaltar, também, que a variedade CTC 9005 é uma cana hiper-precoce, à ser 

colhida no início de safra, com florescimento baixo, exigente em fertilidade em ambiente A, 

B, C (VARIEDADES CTC). Pode-se notar pela análise demonstrada na Figura 4, que ela é 

uma planta que atinge tamanho elevado 1,64 metros.  

A CTC 4 e a CTC 20 são variedades que tem maturação média entre os meses de 

junho, julho e agosto, porém, ambas têm uma alta taxa de perfilhamento, e, como visto na 

figura 4, a CTC 20 acerca do em crescimento de colmo foi a que menos se desenvolveu e a 

que mais perfilhou. 

Por último, a CTC 9004, que possui maturação média, com pouca exigência de 

fertilidade, possui um diâmetro de colmo grosso (VARIEDADES CTC), com um crescimento 

médio em 168 dias chegando a 1,59 metros no qual foi avaliado no experimento. 

 O comportamento das variedades estudadas, no que se refere ao rendimento médio de 

colmos (m) por metro de mudas de cana-de-açúcar transplantada, em função do tempo, está 

resumido na Figura 5. Foram obtidos ajustes capazes de expressar essa variável com elevados 

valores de R2, permitindo previsões bastante precisas. Na figura 6, apresentou-se os 

rendimentos médios de colmos (m), por metro de mudas de cana-de açúcar transplantada, aos 

168 dias após o transplantio, por ocasião da desdobra. 
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Figura 5. Regressões polinomiais do rendimento médio de colmos (m) por metro de mudas 

de cana-de-açúcar transplantada, em função do tempo (dias), após o transplantio das mudas de 

cana-de açúcar, das variedades CT 4, CTC 20, CTC 9001, CTC 9002, CTC 9003, CTC 9004 e 

CTC 9005. Maringá-PR.  

 
Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.  
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Figura 6. Rendimento médio de colmos (m) por metro de mudas de cana-de açúcar 

transplantada, aos 168 dias após o transplantio, para as variedades CTC 4, CTC 20, 

CTC 9001, CTC 9002, CTC 9003, CTC 9004 e CTC 9005. Maringá-PR, 2017/18. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor, 2018 
 
 

O maior rendimento médio de multiplicação das variedades a CTC 9005, com um alto 

perfilhamento (8 colmos por metro) e uma média de crescimento boa (1,64 metros), tem o seu 

rendimento final médio de colmos com 10,50. A variedade que menos se adaptou a tal sistema 

foi a CTC 9004, apresentando baixa taxa de perfilhamento e um crescimento médio perante as 

outras. 

 

5 CONCLUSÃO 

 
 

A partir de toda investigação, conclui-se que as variedades que mais se adequaram ao 

Método Inter-Rotacional Ocorrendo Simultaneamente (MEIOSI) na região de Maringá, com 

irrigação diária, foram a CTC 9005HP e a CTC 20, devido a maior taxa de perfilhamentos e 

crescimento além de sua precocidade. A variedade CTC 9005HP conseguiu multiplicar 1:52 

no experimento, com uma linha de 5 metros, enquanto a variedade CTC20 conseguiu 1:49. Já 

a variedade CTC9004 não conseguiu ter um bom rendimento, por ser média tardia, contudo, é 

uma cana que tem uma produtividade por hectare muito alta. 
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