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Resumo: O Brasil é o maior produtor de cana de açúcar do mundo, aonde são gerados bilhões de toneladas de 

cana, e nessa produção temos um subproduto que é a cinzas, proveniente do processamento da queima do bagaço 

que é usado como fonte de energia para as caldeiras, as cinzas na sua maioria são descartadas de forma irregular 

no meio ambiente. São ricas em nutrientes podendo ser reutilizada em áreas agrícolas e canteiros, como adubação 

substituindo NPK, pois contem na sua composição parte desses nutrientes. O interessante na realização dessa 

pesquisa é ter como alternativa um produto pouco usado e pouco conhecido mais de grande valor em questão de 

nutrientes para agricultura, de baixo custo, por que geralmente e descartado e não usado pelas próprias usinas 

sucroalcooleira. O Brasil contém um senário de pastagens de baixa qualidade, pois são mal manejados e muitas 

vezes nem adubados por que contém um custo elevado de manutenção aonde a adubação química se torna cara e 

de alto custo de mão de obra, e isso interfere muito na lotação de animais por hectares ano, aonde contribui para o 

baixo índice Brasileiro de produção de carne bovina.  
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Introdução 

 

Na última década, o Brasil apresentou um enorme crescimento no setor sucroalcooleiro 

devido à valorização global de seus dois principais produtos, o açúcar e o álcool. E como 

resultado o país atingiu posições consideráveis no mercado mundial, sendo o segundo produtor 

de álcool com 25,9 milhões de litros (Conab, 2009) e o maior produtor de açúcar, com 34,6 

milhões de toneladas (Conab, 2009). 

De acordo com (CONAB, 2014; ÚNICA, 2014) A necessidade de fontes de energias 

renováveis em substituição aos combustíveis fósseis vem impulsionando a produção de álcool 

combustível como etanol a partir da cana-de-açúcar. Atualmente, o Brasil é o principal produtor 

de cana-de açúcar do mundo com 9.130,1 mil hectares em área cultivada, e tem no estado de 

São Paulo um complexo agroindustrial responsável por 51,7% da cana cultivada no País, sendo 

que 56,4% dessa produção é destinada a fabricação de etanol. 

Para safra 2011/2012, aproximadamente, 49% da cana esmagada será destinada a 

produção de açúcar, enquanto 51% será destinada a produção de etanol. A cultura vem 

crescendo no país, influenciada pelos preços dos dois principais produtos, açúcar e etanol. 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 2011) 
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A cinza de caldeira, por ser rica em nutrientes, pode ser aproveitada em solos com baixa 

fertilidade natural, melhorando as características físico-químicas destes. De acordo com 

(Malavolta 2001) para cada 1000 kg de cana de açúcar são gerados 550 kg de bagaço e 16,5 kg 

de cinza. Com base nestas considerações, inferiu-se que a produção de 431 milhões de toneladas 

de cana da região Centro-Sul do País, gerou 237,05 milhões de toneladas de bagaço e 7,11 

milhões de toneladas de cinza, safra de 07/08 (PORTAL ÚNICA, 2009). 

Uma das formas mais importante da pecuária Brasileira, é sua criação de bovinos a 

pasto, isso otimiza custo e oferece maior renda ao pecuarista, aonde bem manejado pode ser 

bem vantajoso na questão de lotação de animais por hectares ou seja conseguir colocar maior 

quantidade de cabeça por área utilizada, mais a questão é complicada, para a realização desse 

objetivo o pecuarista precisa um grande investimento de calagem, reforma de pasto e adubação 

parcelada aonde faz todo o diferencial, de acordo com (CARVALHO et al., 2009; DEBLITZ, 

2012; FERRAZ; FELÍCIO, 2010). Em decorrência dessa vocação da pecuária brasileira, 

advinda, principalmente, das características climáticas e da extensão territorial do País, o Brasil 

tem um dos menores custos de produção de carne do mundo. 

As áreas de pecuária no Brasil são normalmente aquelas que não são utilizadas para 

lavoura ou floresta, mais ultimamente temos lugares que usa o sistema ILPF (Integração 

Lavoura Pecuária e Floresta) aonde dá para integrar todos esses sistemas de produção, nesse 

trabalho temos objetivo de simplificar um novo modo de adubação e utilização de recursos 

renováveis que ajuda o sistema e também diminui custo elevados na implantação de pastagens 

de boa qualidade, podemos também citar a falta de alternativas de manejo, fertilizantes de alto 

custo, hoje no mercado já existem diferentes tipos de cultivares resistentes, que oferece mais 

massa no período das aguas e também no período da seca, aonde o produtor mais sofre, com 

base em dados o objetivo e ser sustentável utilizando recursos de baixos custos e de boa 

qualidade. 

 

Considerações Finais 

 

As pastagens Brasileira e de extrema importância para produção de carne e leite, 

desempenha um papel fundamental na economia do País. 

A pastagem plantada vem ocupando seu espaço na pecuária do mundo inteiro, aonde os 

pecuaristas estão se preocupando com a produtividade do capim, então as pastagens naturais 

estão deixando de existem como foco na produção de carne e leite, aonde é plantada sementes 

novas e de boa qualidade, gerando retorno e lucratividade 



 

 

Áreas já desbravadas e de fronteiras agrícola, aonde não a implantação de lavouras, 

estão sendo ainda utilizadas como pastagens considerada ainda como cultura pouco exigente de 

insumos e tecnologias. 

Não e de costume o uso de insumos e tecnologia em pastagens, mais quando usado a 

produtividade cresce em até 10 vezes mais o benefício produtivo, hoje o Brasil compreende 

com uma pastagem degrada por volta dos 75% das áreas, aonde esse número vem diminuindo, 

o pecuarista está observando a importância da recuperação e manejo adequado, com o uso de 

novas tecnologia e assistência técnica pode sim ter uma boa formação de longo prazo. 

Com esse novo pensamento mais produtores vem mudando o modo de pensão, hoje a 

pecuária Brasileira só está sobrevivendo aqueles que de fato que estão disposto a deixar o 

pensamento antigo de lado, pensar que o que engorda o boi e o pasto, e pasto de boa qualidade, 

então está buscando inovações, correndo atrás de investimentos e de recursos mais sustentável 

e de baixo custo, produzir maior quantidade de animal por hectares e aonde está seu ganho, 

com decorrência desses dados a produção de carne e leite e rendável e bem lucrativa.  
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