
MODDUS®

SELETIVIDADE
NA APLICAÇÃO
não mata
a soqueira 

MAIOR
RENTABILIDADE
mais ATR 

AÇÃO RÁPIDA
colheita a partir
de 15 dias

MATURIDADE PARA TRANSFORMAR
CANA EM LUCRATIVIDADE.

LUCRATIVIDADE COMO NUNCA. 
CONFIÁVEL COMO SEMPRE.



BENEFÍCIOS DO USO DE  
MATURADORES EM  
CANA-DE-AÇÚCAR

A maturação natural da cana-de-açúcar na 
região centro-sul do Brasil, onde se concentra 
aproximadamente 91% do total produzido, 
compreende o período de abril/maio, com 
clímax no mês de agosto, determinado pela 
queda gradativa de temperatura e redução da 
precipitação pluvial.

Essas condições promovem a diminuição 
do crescimento vegetativo das plantas, 
sem paralisar o processo fotossintético 
e, consequentemente, o saldo dos produtos 
fotossintetizados, principalmente sacarose, 
deixa de ser utilizado, na sua maior parte, 
para o crescimento e passa a ser 
armazenado nos colmos.

Maturação
Natural

ABRIL/MAIO AGOSTO CENTRO-SUL

91%
DO TOTAL 
PRODUZIDO
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Os principais parâmetros relacionados à qualidade da matéria
-prima são a pureza, que representa a relação entre pol/brix, ou 
seja, a quantidade de sacarose nos açúcares totais, e o ATR 
(Açúcar Total Recuperável), medido em kg por tonelada de cana, 
que representa a capacidade da  cana-de-açúcar de ser convertida 
em açúcar ou etanol. Sendo assim, quanto maiores os valores 
de ATR e pureza, maior a qualidade da matéria-prima.

Segundo a CONAB, a estimativa 
nacional de ATR médio para a 
safra 2021/2022 é de 137,7 kg/t, 
representando decréscimo de 
4,4% em relação à safra anterior.

PUREZA

ATR

Parâmetros de qualidade
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A gestão agrícola eficiente possibilita 
melhoria na qualidade e, consequentemente, 
otimiza a produção e a torna mais rentável.

Uma das principais ferramentas dessa gestão é o MANEJO DA 
COLHEITA COM A UTILIZAÇÃO DE MATURADORES. 

Os maturadores são utilizados, principalmente, em início 
de safra e, nesse período, têm como finalidade antecipar 
o processo de maturação. Assim, aumentam o armazenamento 
de sacarose nos colmos, otimizando as características 
agronômicas, industriais e econômicas, além de auxiliar no 
planejamento da safra.



Em meio de safra potencializam o processo 
de maturação, em regiões que apresentam 
outono/inverno chuvoso. 

Em final de safra, os efeitos são muito consistentes 
na inibição da retomada do desenvolvimento 
vegetativo, mantendo, assim, o teor de sacarose 
obtido no período de maior acúmulo, que ocorre no 
período seco.

O incremento de ATR com a utilização de maturadores vai de 
4 a 8%, variando com o potencial da variedade e com a época 
de aplicação.

Em início de safra são, comumente, obtidos os 
maiores ganhos, principalmente quando as 
condições climáticas são desfavoráveis à maturação 
natural e, nesse período, os maturadores antecipam 
o processo de maturação e elevam o teor de 
sacarose nos colmos.
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Outra ferramenta que recentemente vem sendo 
muito utilizada é a aplicação foliar de nutrientes, 
envolvidos no metabolismo/produção da sacarose, 
visando aumentar a produção desse carboidrato 
na fase de maturação da cultura. 

Nesse manejo são utilizados, principalmente, aminoácidos, 
macro e micronutrientes que proporcionam incremento na 
fotossíntese e na atividade das enzimas de síntese, transporte 
e acúmulo de sacarose pelas plantas. 
Em início de safra, esse aumento da produção de sacarose pode 
ser utilizado para incrementar a produtividade de colmos e/ou 
aumentar o acúmulo de sacarose nos mesmos.

Assim, a aplicação foliar de nutrientes 
antes dos maturadores tem a função de 
aumentar a produção de sacarose.

E o uso de maturador é 
essencial para armazenar 
esse açúcar produzido 
pela planta.
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TONELADA DE 
AÇÚCAR POR HECTARE

A partir de avaliações de canaviais colhidos em início de safra, com 
média de produtividade de 100 t/ha, constatou-se que a aplicação 
de maturadores proporcionou ganhos entre 4,0 a 8,0 kg de ATR e 
aumento na produtividade de açúcar entre 200 a 400 kg/ha

Pré-Maturador Pré-Maturador
+ Maturador

Nutricional 
Vegetativo

Nutricional
Vegetativo +
Maturador

Nutricional
Vegetativo +

Pré-Maturador

Nutricional
Vegetativo +

Pré-Maturador
+ Maturador

COMPARAÇÃO DE APLICAÇÃO 
NUTRICIONAL NO VEGETATIVO, COMO 
PRÉ-MATURADOR E MATURADOR

APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE 
FOLIAR COMO PRÉ-MATURADOR 
E PRÉ-MATURADOR + MATURADOR

16,6

17,6

18,6

16,6

17,6

18,6

Aplicação - DEZ e JAN
Nutricional vegetativo 

Aplicação - MAR
Pré-maturador

Aplicação - MAR
Maturador

TAH
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Fazendo uma análise financeira, na região centro-sul, quando 
consideramos o custo médio do maturador e da aplicação 
(aproximadamente R$ 150,00/ha), assim como o valor médio do ATR 
vigente (R$ 1,20), o incremento financeiro obtido com a aplicação 
de maturadores está entre R$ 90,00/ha a R$ 330,00/ha, em áreas 
colhidas no primeiro terço da safra (março a junho), tanto sem 
quanto com aplicação foliar de nutrientes na fase vegetativa e/ou 
na maturação.

Assim, o uso de maturadores eleva a qualidade 
tecnológica da matéria-prima, aumentando a 
produção de açúcar, com ganhos financeiros 
tanto para o produtor quanto para a indústria.

RETORNO SOBRE
O INVESTIMENTO

CUSTO MÉDIO
DO MATURADOR

E APLICAÇÃO

Sem
Maturador

ROI

90

330

R$ 150,00/ha

(R$/ha)

Retorno
MIN

Retorno
MÁX

$
ANÁLISE DE
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Quer saber mais sobre maturadores?

Acesse o Portal Syngenta:

FONTE:

PORTALSYNGENTA - MODDUS® CANA

CANA: MITOS E VERDADES SOBRE MATURAÇÃO PRÉ-COLHEITA

Pós-Doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho. Tem experiência na área de Produção Vegetal, 
com ênfase em Agricultura, atuando principalmente nos 
seguintes temas: cana-de-açúcar, maturadores químicos, 
boro, bioquímica, fisiologia vegetal e ecofisiologia de 
grandes culturas.

GABRIELA FERRAZ DE SIQUEIRA

CARLOS ALEXANDRE COSTA CRUSCIOL
Pós-Doutorado pela Universidade da Florida (2011/2012). 
Atualmente é Professor Titular (desde 2010) da FCA/UNESP de 
Botucatu, Membro do Conselho Editorial da European Journal of 
Agronomy (Revista oficial da Sociedade Europeia de Agronomia) 
e Membro do Integrated Crop-Livestock Systems Network of the 
GRA Croplands Research Group (USDA/USA). Tem experiência 
na área de Agricultura, com ênfase em sistemas de produção 
agrícola, manejo da fertilidade do solo, nutrição de plantas 
e fisiologia vegetal aplicada, atuando em culturas 
graníferas anuais e na cultura da cana-de-açúcar.



www.portalsyngenta.com.br
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CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA (MINISTÉRIO DA SAÚDE):
MODDUS: CLASSE V - PRODUTO IMPROVÁVEL DE CAUSAR DANO AGUDO

 
CLASSIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL (IBAMA): 

MODDUS: CLASSE III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
INFORME-SE SOBRE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS.

DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E RESTOS DE PRODUTOS.


