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Goiás amplia
produção de

cana, mas ainda
se adapta para

controlar velhas e
"novas" pragas

U ma das novas fronteiras do setor sucroenergetico do Brasil e já detentor

do segundo posto em produção de álcool no país, o Estado de Goiás vive

um processo de adaptação das variedades de cana-de-açúcar às suas

peculiaridades climáticas. Mais propenso à incidência de plantas daninhas pelo

maior período de umidade e calor, Goiás também já registra a praga Migdolus em

alguns canaviais e sabe que terá de conviver com a ferrugem alaranjada, detecta-

da recentemente no Brasil, em terras paulistas.

Para a safra 2009/10, a área cultivada com cana-de-açúcar em Goiás au-

mentou 29,5% em relação à safra anterior, atingindo 520 mil hectares conforme

números da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. As projeções dão
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produção

conta de que a produção de cana pule

de 30 milhões para 44,4 milhões de

toneladas. A produção de álcool esta-

ria em 1,64 bilhão de litros, perdendo

apenas para São Paulo.

Este "boom" teve início a par-

tir dos anos de 2006 e 2007 quando

muitas indústrias, sobretudo paulis-

tas, decidiram investir na região. Bons

motivos não faltam: as terras goianas

disponíveis para a cana, além de mais

baratas, somam perto de 12 milhões

de hectares.

0 processo de adaptação total do

cultivo da cana nesta nova fronteira,

no entanto, ainda deve demorar alguns

anos para ser concluído. É o cálculo

feito por Maurício Nogueira Rocha,

técnico agrícola da Associação dos

Fornecedores de Cana de Goiás (Apro-

cana), que atua sobre a região de Qui-

rinópolis, no sudoeste goiano.

"Ainda estamos criando um his-

tórico da cana e acredito que até agora

50% já foi feito. Só teremos um equi-

líbrio maior a partir da renovação dos

canaviais, dentro de dois a três anos,

quando a matocompetiçao terá melhor

controle", calcula.

Chuva - A observação de Rocha

tem apoio em algumas particularida-

des da região. Os períodos de chuva,

umidade e calor são mais prolongados

do que em outras regiões de plantio.

Por outro lado, a estação seca é bem

definida, com algumas regiões regis-

trando umidade relativa em torno de

15%.

"Nas águas, as ervas daninhas

incomodam muito, sobretudo o colo-

nião, um capim remanescente de um

período de pecuária intensa na re-

gião", explica.

Mas além do colonião, outras

pragas exigem extremo controle. É o

caso da cigarrinha, dos nematóides, do

capim-colchão e da corda-de-viola.

"Temos informações de in-

festações de todas elas em algumas

regiões", admite Alexandra Alves,

assessor técnico da Comissão de Cana-

de-Açúcar e Bioenergia da Federação

de Agricultura e Pecuária de Goiás

(FAEG). A corda-de-viola, por exem-

plo, tem efeito, sobretudo, na colheita

uma vez que se enrosca nas máquinas.

A pressão de ervas daninhas nos

canaviais goianos provoca, logicamen-

te, algumas consequências.

"Os custos agrícolas de produ-

ção, relativos à aplicação de herbici-

das, são mais onerosos já que os insu-

mos são mais caros aqui do que em São

Paulo", observa o assessor da FAEG.

Este controle, no entanto, chega

a ser quase obrigatório para quem não

quiser amargar surpresas desagradáveis.

"A aplicação de herbicidas cor-

responde, em média, a 4% do custo do

canavial, mas pode inviabilizar o in-

vestimento caso não seja feito", alerta

Marcus Brites, gerente de produtos, no

Brasil, da FMC Agricultural.

Mas além da matocompetição,

a cana em Goiás também sofre, pon-

tualmente, incidência de nematóides,

Capim-colchão competindo diretamente
com a cana, em Inaciolândia, GO
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organismos geralmente microscópicos

que atacam a raiz da planta.

"Manchas amareladas sobre os

canaviais geralmente evidenciam a in-

festação desta praga no solo", orien-

ta Brites. Os nematóides atuam sobre

o crescimento e desenvolvimento da

planta, reduzindo a produção.

Novas pragas - Até recentemen-

te sem registros em solo goiano, o Mig-

dolus - um besouro cuja larva destrói a

raiz da planta - não é mais novidade.

"Há indícios desta praga em algumas

áreas, mas sua incidência ainda está

sendo monitorada por técnicos da Su-

perintendência Federal de Agricultura

de Goiás", revela Alves, da FAEG.

Rocha, da Aprocana, também

tem informações sobre a chegada do

Migdolus aos canaviais goianos.

"Ainda é em pequena escala mas

preocupa muito. Este besouro é levado

para outras regiões geralmente através

do transporte de variedades de plan-

tas", diz.

A mais recente preocupação

do setor sucroenergético goiano em

se tratando de pragas é a ferrugem

alaranjada, registrada em dezembro

Brites: "maior umidade e calor tendem a
potencializar matocompetição nos canaviais"

passado, pela primeira vez no Brasil,

em canaviais paulistas. Em varieda-

des não resistentes ela afeta e reduz

a capacidade da planta em produzir
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sacarose. Em Goiás, a chegada da fer- nova praga, adaptando algumas va-

rugem parece ser questão de tempo. riedades. No entanto, a safra exige a

Rocha prevê turbulências e prefere não manutenção de alguns tipos de cana,

criar falsas expectativas. mesmo não resistentes à ação da ferru-

"Vamos ter de conviver com esta gem", informa.

CAPINS E INSETOS

Uma lista das pragas da
cana mais comuns em Goiás

Corda-de-Viola - Além da absorção de água e nutrientes do solo, esta pra-

ga afeta a eficiência operacional nos canaviais. Ela provoca uma espécie de em-

buchamento (um novelo no sistema interno) da máquina no momento da colheita;

Capim Colchão - Uma das pragas mais agressivas para a cana, provoca

a absorção de água e nutrientes. Em regiões de umidade elevada e temperatura

alta - como o sul de Goiás - tende a ser uma planta perene;

Capim Colonião - Gramínea forrageira de alto uso na pecuária e consi-

derada praga na cultura da cana. Os prejuízos são de competição direta e de

resultado final uma vez que um canavial infestado torna-se difícil de ser colhido;

Nematóides - Vermes quase sempre invisíveis a olho nu que se alimentam

da raiz da cana existem praticamente em todo o Brasil. A ação prejudicial se

configura a partir da constatação de médias e/ou altas infestações. Geralmente

são combatidos por aplicação de carbofuran;

Cigarrinha - Inseto que ataca folhas e raízes da cana-de-açúcar. Muito

comum em áreas de colheita mecanizada. É praga de fácil disseminação em áreas

úmidas. Extrai água e nutrientes e reduz o teor de açúcar nos colmos. 0 controle

pode ser biológico, químico ou cultural (retirada ou destruição da palha);

Migdolus - Besouro cuja larva ataca as raízes da cana-de-açúcar. Os pre-

juízos com uma infestação vão desde algumas toneladas/hectare até a perda com-

pleta da lavoura. Sua disseminação ocorre principalmente durante o período seco.

Corda-de-viola, praga inimiga da colheita mecanizada
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