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Olá! Seja bem-vindo(a) ao curso Cultivo e produção de cana-de-açúcar! 

Você sabia que o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do 
mundo? São mais de 8,6 milhões de hectares cultivados!

A atividade tem grande importância para o agronegócio brasileiro, seja na geração de empregos, 
diretos e indiretos, seja na renda do país. 

A cana-de-açúcar é um produto da nossa terra! Além ser maté-
ria-prima para o açúcar, a cana é considerada uma alternativa 
para o setor de biocombustíveis, por conta do etanol, e outras 
bioenergias produzidas da queima do seu bagaço. A cana-de-
-açúcar também é utilizada in natura sob a forma de forragem, 
para alimentação animal ou como matéria-prima para a fabri-
cação de cachaça, rapadura e melado.

Goiás é o segundo maior produtor dessa cultura no País, com aproximadamente 1 milhão 
de hectares área cultivada e produção anual que ultrapassa os 70 milhões de toneladas. 
Entre os municípios do Estado, podemos destacar Quirinópolis, Itumbiara, Perolândia, 
Goiatuba, Rio Verde, Jataí e Goianésia.

Entre os fatores que favorecem a produção de cana-de-açúcar em nosso Estado está o 
clima tropical, que é considerado o mais adequado para essas lavouras. Goiás também é 
favorecido pelo fotoperíodo adequado. Ou seja, a cana-de-açúcar plantada aqui recebe 
as horas de iluminação necessárias para ter bom desenvolvimento.

Por fim, vale reforçar que o relevo e a topografia goiana auxiliam na mecanização das 
lavouras. O que significa menores custos de produção e redução do impacto ambiental.

Acesse o conteúdo on-line para assistir ao vídeo que preparamos e conheça como Goiás 
contribui com a produção brasileira.

Da terra

Introdução
Cultivo e produção de cana-de-açúcar
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Descubra o que você vai encontrar neste curso
Para o contínuo desenvolvimento, é essencial o conhecimento aplicado em todas as ativi-
dades relacionadas ao cultivo e à produção da cana-de-açúcar, além, claro, do investimento 
em pesquisa e evolução de novas tecnologias.

Nessa jornada de aprendizado, você encontrará imagens e ilustrações ao longo do conte-
údo. O objetivo é tornar seu aprendizado mais interessante e prazeroso. Você também en-
contrará recursos, dicas e informações sobre Goiás que ajudarão você a aplicar da melhor 
forma os novos conhecimentos.

Informação extra

Recursos como este serão utilizados para sugerir textos comple-
mentares que funcionarão como um incentivo para que você ganhe 
maior independência em seus estudos sobre o tema.

No conteúdo on-line, vídeos, podcasts e recursos interativos tornarão a sua experiência ain-
da mais rica e interessante. No Ambiente de Estudos, você também encontrará materiais 
complementares para aprofundar seus conhecimentos e, pelo Fórum, poderá trocar ideias 
e informações, assim como tirar dúvidas com seus colegas e tutor. Portanto, acesse o Am-
biente de Estudos sempre que possível para ter uma experiência completa e aproveitar ao 
máximo o seu curso.

O objetivo geral deste curso é demonstrar as atividades que envol-
vem o planejamento, plantio, condução e colheita de cana-de-açú-
car, reconhecendo as técnicas recomendadas, de forma a garantir 
melhor produtividade e maior sustentabilidade ambiental.

Recursos educacionais
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Atividades de aprendizagem
Ao final de cada módulo, você encontrará uma sequência de questões a serem respondidas. 
São as atividades de aprendizagem, que têm o objetivo de verificar se você teve um bom 
aproveitamento em relação ao conteúdo do módulo. 

Tome nota 
As atividades de aprendizagem são obrigatórias para a finalização 
do curso. Acesse o Ambiente de Estudos e registre suas respostas.

Regras de conclusão

Você será considerado concluinte do curso Cultivo e produção de cana-de-açúcar assim que:

• realizar todas as atividades de aprendizagem ao final dos módulos; e 
• responder à pesquisa de satisfação que será disponibilizada na página inicial da turma 
após a finalização dos estudos.

Certificação
Após concluir o curso, realizando todas as atividades de aprendizagem e enviando suas opi-
niões na pesquisa de satisfação, você receberá um certificado de participação com a carga 
horária do curso.

Canais de comunicação
Durante seus estudos, você poderá utilizar os diversos canais de comunicação disponibiliza-
dos no seu ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para resolver dúvidas técnicas e concei-
tuais relacionadas ao conteúdo, como, por exemplo, fóruns e chats.
Entenda quais os perfis que estarão em contato com você nessa jornada!
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Monitores
Nossos monitores darão todo suporte necessário às dúvidas de cunho técnico, 
relacionadas ao AVA e às regras de conclusão do curso.

Tutores
Nossos tutores serão seu suporte pedagógico, mediando debates coletivos so-
bre os conceitos abordados no curso e apoiando sua experiência por meio das 
ferramentas de comunicação.

Aproveite todas as ferramentas que estão à disposição.

Siga em frente e bom estudo!
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Módulo 1
Manejo e preparo do solo

O preparo do solo é uma importante atividade no cultivo de cana-de-açúcar, pois dá condições para 
o bom estabelecimento e desenvolvimento da cultura na área. 

Imagine, por exemplo, o impacto do tráfego de máquinas pesadas em áreas de produção de cana-
-de-açúcar. A movimentação dessas máquinas contribui para a compactação do solo. Por isso, é co-
mum a necessidade de intervenção mecânica, por meio de subsolagem, aração ou gradagem, para 
reverter o adensamento do solo e dar boas condições para o desenvolvimento da cana-de-açúcar.

Quer outro exemplo? Para evitar perdas de solo pela erosão, é importante conservá-lo a partir de 
práticas como a construção de terraços, adoção de cultivo mínimo do solo, plantio direto. Ações 
simples como essas garantem maior vida produtiva do solo. Mas é claro que você precisa saber se a 
área permite tais práticas!

O importante é que você conheça os sistemas possíveis e adote o melhor manejo para ter um solo 
produtivo nesta e nas futuras gerações.

Um mau planejamento do preparo do solo e 
da organização da lavoura pode comprometer o 

manejo e o sucesso do canavial.
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Veja o que preparamos para cada uma das aulas deste módulo.

Aula 1: Planejamento 
da lavoura

Com o apoio do conteúdo desta aula, você irá compreender os as-
pectos relacionados ao planejamento para implantação da ativida-
de, com a implantação da cultura, dimensionamento dos talhões e 
planejamento dos carreadores.

Aula 2: Preparo 
convencional do solo

Apoiaremos você na identificação das máquinas e das técnicas 
recomendadas para o preparo convencional do solo.

Aula 3: Manejo 
conservacionista do 

solo

Por fim, nesta aula, iremos descrever as técnicas e os conceitos 
relacionados ao manejo conservacionista do solo, passando pelo 
preparo do solo para o plantio direto, preparo reduzido do solo e 
terraceamento.

Siga em frente para começar a Aula 1 – Planejamento da lavoura.
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Planejar é essencial para o sucesso de qualquer atividade, seja na hora de fazer a viagem de férias, 
seja no cultivo e produção de cana-de-açúcar! 

No caso do cultivo e produção de cana-de-açúcar, o planejamento deve garantir:

• a previsão das atividades necessárias;

• o escalonamento da produção;

• o dimensionamento de máquinas e colaboradores; e

• o aumento da produtividade média anual.

AULA 1
Planejamento da lavoura

Nesta aula, você será capaz de compreender os aspectos relaciona-
dos ao planejamento para implantação dessa atividade.

• obedecer uma distância máxima da unida-
de processadora que viabilize o transporte; 

• possuir variedades compatíveis com a fina-
lidade do processamento;

• apresentar o mínimo de sazonalidade de 
produção possível; e 

• possibilitar o escalonamento da colheita.

Tudo isso parte de um planejamento bem detalhado para análise da viabilidade da atividade.

Implantação da cultura
O planejamento do cultivo e da produção de cana-de-açúcar para processamento industrial, para 
produção de açúcar, etanol ou bioenergia, deve estar em sintonia com as agroindústrias. Para isso, 
a área de cultivo deve:
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Outro fator essencial para a produção de cana-de-açúcar em grande escala é saber o destino da 
comercialização da produção. Ao mesmo tempo que uma usina de benefício não trabalha sem 
matéria-prima, por outro lado, se esta já está trabalhando próximo de sua capacidade operacional, 
não vai ter condições de absorver a produção de uma nova área de produção. 

Entenda um pouco mais sobre os dois cenários possíveis.

Visão do 
produtor

Quando um produtor planeja entrar na atividade e fornecer a produção a uma 
usina existente na região, ele deve avaliar a capacidade da usina em receber 
toda a produção e então partir para o planejamento do cultivo. Caso a usina da 
região não consiga absorver esta produção, o produtor deverá analisar a possibi-
lidade de outro ponto de processamento.

A distância ideal entre uma área de cultivo e uma usina é um raio de 25 km. É indi-
cado que essa distância não ultrapasse os 50 km, pois inviabilizaria o transporte 
e, consequentemente, a atividade.

Visão da 
usina

Quando uma usina estuda se instalar em uma determinada região, ela deve re-
alizar o planejamento do plantio para o futuro fornecimento da matéria-prima.

O tempo mínimo para a realização do planejamento é de pelo menos dois anos 
antes do início do funcionamento da usina.

Normalmente, quando se inicia a construção da usina, inicia-se também o plantio 
das áreas. Assim, a colheita irá coincidir com o início do funcionamento da usina.

Outro fator importante para o planejamento do cultivo e produção da cana-de-açúcar é saber as 
características da cultura.

Tome nota

A cana-de-açúcar é uma cultura semiperene, ou seja, se mantém em 
produção, de forma viável, durante 5 a 7 anos, mas vai perdendo seu 
vigor e produtividade no decorrer do tempo.

Ou seja, se todos os talhões da área destinada à produção de cana-de-açúcar foram plantados no 
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mesmo ano, no 1° corte, ele terá a produção máxima, porém, no 6° ano, sua produção total já terá 
caído quase pela metade, como você pode verificar na tabela a seguir. 

Tabela 1: Produtividade média da cana-de-açúcar de acordo 
com a idade (quantidade de cortes) de cada talhão.

Corte Produtividade (t há   )

Cana-planta -

1° corte 120

2° corte 100

3° corte 92

4° corte 81

5° corte 73

Demais cortes 66

Fonte: Santos & Borém, 2016.

De acordo com os dados de produtividade da tabela e considerando uma área total de produção de 
10.000 ha plantada toda no mesmo ano, no 1° corte, a usina receberia 1.200.000 toneladas de cana, 
porém, no 5° corte, ela receberia, desta mesma área, uma produção de apenas 730.000 toneladas de 
cana-de-açúcar e, portanto, trabalharia com sua estrutura ociosa.

-1
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Tome nota

Aí entra o planejamento! Veja uma sugestão nossa.

Preveja o plantio de forma escalonada, de maneira que todo ano 
seja realizado o plantio de uma pequena área ou talhão. Isso pos-
sibilitará que no decorrer da área haja talhão de idade variadas, 
garantindo uma estabilidade ou mínima variação da produção com 
o passar dos anos. Por exemplo, na área de 10.000 ha, o ideal é que 
se plante cerca de 2.000 ha a cada ano, considerando uma vida útil 
do canavial de 5 cortes, ou seja, 5 anos. Dessa forma, o talhão que 
atingir o 5° corte a cada ano será renovado.

Também é importante que você pense na renovação da produção. 
Dessa forma, deve-se planejar a área de produção e de cana-de-
-açúcar para fornecimento de mudas.

Com essas ações a usina manterá seu funcionamento em capacidade máxima mesmo com a redução 
da produtividade da cana-de-açúcar ao longo dos anos. 

Reflita sobre isso e escreva um pequeno texto no espaço abaixo explicando as vantagens e desvan-
tagens que você percebe nesse plano.

No Tome Nota, simulamos um exemplo de planejamento que pudesse dar maior estabilidade para 
as usinas considerando a produtividade da cultura e a renovação. Avance apenas depois de fazer 
essa reflexão!

A razão de área para o fornecimento de mudas é de 1 para 7, 
ou seja, 1 ha de produção de cana-de-açúcar fornece material 
propagativo suficiente para plantar outros 7 ha. Vale ressaltar 
que o ideal é que apenas áreas de 1° corte forneçam as mudas 
para plantio de novas áreas, para garantir o vigor das mudas.
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Implantação da cultura, talhões e carreamento

Como você acabou de ver, uma possibilidade de plano é ter talhões com diferentes idades na pro-
priedade sendo que o talhão que atingir o 1º corte, além de apresentar maior produtividade, será o 
responsável por fornecer 1/7 da produção para o plantio do talhão em renovação. 

Fazendo as contas, você irá perceber que, para garantir a estabilidade no futuro, uma usina que se 
instalar em uma nova área irá trabalhar abaixo de sua capacidade operacional nos primeiros 4 anos 
por falta de matéria-prima.

Chamamos dois especialistas para conversar conosco sobre isso. Acompanhe a conversa!

Para uma experiência mais interativa, acesse o conteúdo on-line e 
ouça essa entrevista pelo nosso podcast A voz do EAD Senar Goiás.

Olá! Como sempre, é um prazer estar aqui no canal A 
voz do EAD Senar Goiás! E hoje, especialmente, para 
conversar sobre a implantação da cultura de cana-
-de-açúcar em nosso Estado! Goiás reúne o clima, a 
quantidade de luz e o relevo perfeitos para essa cul-
tura. Não é à toa que somos o segundo maior estado 
produtor de cana-de-açúcar no país.

Então, vamos logo ao que interessa! Todos os nossos 
ouvintes sabem da importância de realizar um pla-
nejamento para a implantação da cana-de-açúcar 
em suas propriedades, sendo a produtividade média 
de acordo com a idade do talhão um fator determi-
nante nesse plano.

A solução para a queda de produtividade com o tempo até parece óbvia: talhões com diferentes idades! Assim, 
o produtor mantém uma maior estabilidade da produção.  Mas a dúvida que os produtores sempre nos trazem 
é: em que percentual da área devo implantar a cultura nos primeiros anos? 

Vamos ouvir o que o nosso convidado de hoje tem a dizer sobre isso?

Oi, Luís! Seja muito bem-vindo ao quadro “Pergunte para o especialista” do canal A voz do EAD Senar Goiás. 
Quero muito saber sua opinião sobre o planejamento dos talhões, mas antes, por favor, se apresente para a gente.
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Oi, Marcelo! O prazer é todo meu em estar aqui! Eu 
sou também um ouvinte da A voz do EAD Senar Goi-
ás e admiro demais o trabalho que vocês fazem por 
aqui. Sou produtor goiano e nos últimos anos tenho 
me dedicado a pesquisas relacionadas à produtivi-
dade do setor sucroalcooleiro.

Como sabemos, cada produtor tem a sua realida-
de de cultivo e os fatores de mercado devem ser 
bastante considerados no momento de realizar um 
planejamento. Então, considerando que haja uma 
demanda alta do agronegócio para a produção de 
cana-de-açúcar, recomendo implantar um grande 

Faz bastante sentido, Luís, afinal de contas, o primei-
ro talhão é também aquele que provê as mudas de 
melhor qualidade, não é mesmo?

percentual da área da propriedade nos primeiros anos. Isso irá garantir um maior volume de matéria-prima 
para a usina e permitirá que o produtor trabalhe a estabilidade de renovação dos talhões nos próximos anos.
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Isso mesmo! Ao ocupar grande parte da propriedade 
com o primeiro talhão, é possível abastecer a usina 
ao mesmo tempo que se garantem boas mudas para 
a sequência da produção. Mas, como comentei an-
tes, cada produtor tem a sua realidade! Por isso, não 
é apenas o tamanho da propriedade que deve ser 
considerado no planejamento de implantação da 
atividade. 

Os produtores devem considerar as condições do solo, 
ou seja, topografia, textura, pedregosidade, disponibili-
dade hídrica, entre outros itens. Além do solo, é impor-
tante conhecer as condições do clima, a disponibilida-
de de infraestrutura e de tecnologias, a quantidade e a 
qualidade da mão-de-obra disponível, só para começar!

O sucesso de uma cultura, seja qual for, depende de um conjunto de fatores. Se eles forem favoráveis, viabili-
zarão a produção e daí o produtor pode comemorar seu sucesso!

É isso aí, pessoal! Hoje o Luís nos deu uma ótima 
dica sobre uma dúvida comum no planejamento 
dos talhões. Infelizmente nosso tempo acabou, mas 
continue sempre conectado no canal A voz do EAD 
Senar Goiás porque logo voltamos com mais infor-
mações que podem mudar o rumo do seu negócio!

Mais uma vez muito obrigado, Luís, pela sua 
presença!

Que isso, conte sempre comigo!
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Então, vamos falar agora sobre o dimensionamento dos talhões!

Dimensionamento dos talhões
O formato e as dimensões dos talhões podem variar em cada propriedade, de acordo com as ca-
racterísticas do local. Mesmo não havendo um padrão fixo, recomendamos que, com a adoção das 
operações agrícolas de forma mecanizada, você planeje linhas de plantio o mais compridas possível 
com o objetivo de evitar manobras de máquinas no meio da área cultivada, especialmente durante 
o plantio e a colheita.

Como vimos no início desta aula, as máquinas são muito pesadas e podem proporcionar compacta-
ção no meio do talhão.

Nossa melhor recomendação!
Sugerimos que o comprimento das linhas 
de cana-de-açúcar seja de 400 m a 700 m. 
Após essa distância, devem ser construídos 
carreadores transversais para manobras e 
trânsito das máquinas.

Para finalizar esta aula, vamos conversar com mais detalhes sobre o planejamento dos carreadores.

Planejamento dos carreadores
Os carreadores são essenciais para o trânsito de máquinas e veículos durante as operações agrícolas e para a 
retirada da produção.

É o local onde transitam as máquinas pesadas durante o plantio e a colheita, por exemplo, evitan-
do o trânsito e consequente compactação do solo nas áreas de cultivo.

Considerando a capacidade de armazenamento das máquinas durante a colheita e o alcance máxi-
mo do sistema de irrigação por carretel, que é em torno de 350 m, nós fizemos a conta e trazemos 
uma recomendação!
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A largura dos carreadores varia de acordo com a localização e com a sua finalidade. Conheça, a 
seguir, as especificidades.

 Estradas 
principais

São onde se tem intenso fluxo de caminhões durante a colheita em ambos os 
sentidos de deslocamento. Por conta disso, recomenda-se a largura de 10 me-
tros para essas estradas.

 Carreadores 
principais

Ficam entre os talhões de cultivo, por onde transitam caminhões para en-
trada de insumos e retirada da produção. Também podem ficar em áreas de 
manobras de máquinas agrícolas. Recomenda-se 5 metros de largura nos 
carreadores principais. 

Carreadores 
transversais

Localizados transversalmente às linhas de plantio da cana-de-açúcar, esses 
carreadores apresentam pouco trânsito. Recomenda-se adotar em torno de 3 
metros de largura para esses carreadores.

Resumo da aula

O planejamento da atividade de produção de cana-de-açúcar é essencial, tanto dentro da propriedade quanto 
fora dela, ou seja, para garantir o fornecimento de matéria-prima para o funcionamento das agroindústrias. 
Todos os fatores de produção e de mercado devem ser levados em consideração para implantação de novas 
áreas de produção. O cultivo deve ser feito de forma escalonada para reduzir o impacto da perda de vigor (e 
produtividade) do canavial e evitar sazonalidades (variações) da quantidade produzida no decorrer do tempo.
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AULA 2
Preparo convencional do solo

O preparo do solo é uma etapa posterior ao planejamento e muito importante para todo o ciclo da cultura, 
visto que é a partir dele que serão realizadas todas as demais operações, desde o plantio até a colheita. 

Por causa da grande diversidade de solos e das práticas gerenciais existentes nas áreas produtoras de cana-
-de-açúcar, há muitas variações na operação de preparo do solo.

Nesta aula, você será capaz de identificar as máquinas e as técnicas 
recomendadas para o preparo convencional do solo, método impor-
tante para incorporação de restos vegetais e corretivos, sistematiza-
ção do terreno e preparo para o plantio.

O preparo do solo visa à melhoria das condições físicas e químicas para garantir:

• a brotação;

• o crescimento radicular; e 

• o estabelecimento da cultura. 

Geralmente, o preparo convencional tem por objetivo inverter 
e revolver uma camada profunda do solo, destruir e incorporar 

restos vegetais, expor pragas de solo à insolação para seu 
controle, destorroar e nivelar o terreno.
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O preparo convencional é importante especialmente em áreas de grande trânsito de máquinas agrí-
colas para renovação dos talhões de cana-de-açúcar. Além disso, deve ser muito bem realizada, pois 
a próxima oportunidade para realizar um preparo convencional levará, pelo menos, cinco anos. Ou 
seja, se for adotada alguma prática inadequada durante o preparo convencional do solo, os proble-
mas permanecerão por um bom tempo.

Lembre-se sempre de que a alta produtividade e a longevidade da lavoura estão relacionadas com 
o sucesso no preparo do solo.

Durabilidade ou vida útil da lavoura.

Em resumo, o preparo convencional do solo visa atenuar ou eliminar os seguintes fatores:

Físicos 
Compactação, adensamento e encharcamento.

Químicos
Baixo teor de nutrientes, elevados teores de alumínio (Al), manga-
nês (Mn) e sais de sódio (Na).

Biológicos
Nematoides, cupins, besouros, entre outros.
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O preparo convencional do solo é constituído inicialmente por 
uma gradagem, ainda no período seco, para eliminação dos restos 

vegetais da cultura anterior. 

Em seguida, é realizada uma subsolagem para quebrar a camada 
compactada em profundidade. A subsolagem pode ser substituída 

por uma escarificação quando a camada 
compactada é mais superficial.

O terceiro passo é a aragem, quando com uma grade aradora ou 
com um arado de aiveca inverte-se o solo, enterrando-se os restos 

vegetais a uma profundidade média de 15 a 30 cm.

Passo a passo do preparo convencional do solo
Conheça o passo a passo para a preparação convencional do solo.
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Após essas etapas, promove-se o destorroamento e nivelamento do 
terreno com grades niveladoras.

Após o preparo e o nivelamento do solo, é feita a abertura 
dos sulcos para o plantio. Essa etapa é chamada de sulcação 
e geralmente é mecanizada, de acordo com o espaçamento e 
a profundidade definidos no planejamento. Pode-se realizar a 

aplicação de fertilizantes juntamente com essa operação.

A aplicação de fertilizantes, corretivos e defensivos acontece com a 
primeira gradagem e aração.
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Caso seja realizada outra gradagem, esse momento pode ser 
aproveitado para completar a aplicação de calcário e fosfato.

O último momento desse processo para a aplicação de 
fertilizantes é na sulcação.

Os sulcadores atuais oferecem a opção com marcadores de sulco e banqueta, para facilitar e au-
mentar o rendimento operacional.

Marcador de sulco: Auxilia o tratorista, marcando o local onde o conjunto trator-implemento volta-
rá sulcando as linhas.

Marcador de banqueta: Marca as linhas a serem deixadas sem sulcar, para facilitar o trânsito da 
carreta ou do caminhão com mudas. Essas linhas serão sulcadas após a distribuição de mudas para 
o fechamento da área.

Há inúmeras variações nessa operação, depen-
dendo dos equipamentos e do número de tra-
balhadores participantes da frente de plantio. 

O número de linhas 
a serem sulcadas para 
que as mudas deixem a 

banqueta pode variar de 
seis a oito para duas ou 
três linhas de mudas na 
banqueta, dependendo

do sulcador.
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Saiba mais

Com o sulcador de duas linhas, podem-se sulcar seis ou oito linhas 
e deixar duas linhas de mudas na banqueta. Já com os sulcadores 
de três linhas, não há opção de marcador de banqueta, pois o tra-
ço desse marcador seria muito grande, dificultando o trabalho em 
áreas declivosas, com obstáculos como árvores, cercas etc. Além 
disso, um marcador banqueta nesse modelo de sulcador colocaria 
em risco a integridade do tratorista quando trabalhasse próximo a 
redes elétricas. Dessa forma, com sulcadores de três linhas, deve-se 
usar um trator pequeno para marcar os sulcos e as banquetas antes 
da entrada do sulcador na área, ou o próprio conjunto trator-imple-
mento, neste caso, apenas marcando as linhas da banqueta.

Quando falamos da cultura e produção de cana-de-açúcar, o conjunto trator-sulcador deve ter po-
tência e capacidade suficientes para realização de um sulco profundo, de pelo menos 20 a 35 cm de 
profundidade, com a sobreposição de 5 a 8 cm de terra sobre o rebolo no fundo do sulco.

Fragmento da cana-de-açúcar que contém uma ou mais gemas capazes de brotar e formar novas 
plantas.

Essas medidas são importantes para possibilitar um plantio e posterior enraizamento mais profundo 
da planta, dando mais resistência contra arranquio no momento da colheita, acesso a água em maio-
res profundidades de solo e maior vigor para rebrota.

Resumo da aula

O preparo convencional do solo compreende operações agrícolas que promovem o revolvimento do solo. 
Normalmente, é caracterizado pelas operações de aração e gradagem, realizadas de forma sequencial e em 
número variável, de acordo com a necessidade da área. Essas operações são responsáveis por deixar o solo em 
boas condições de cultivo, além de possibilitar a incorporação de calcário em profundidade. Por fim, é realiza-
da a sulcação com a finalidade de abertura do sulco de plantio da cana-de-açúcar.
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AULA 3
Manejo conservacionista do solo

O solo é essencial na agricultura como um todo! Além da fixação da planta, é por ele que a planta acessa a 
água e nutrientes, recursos essenciais para o desenvolvimento e produção. 

Parece óbvio, não é mesmo? Mas como manter as boas condições químicas, físicas e biológicas do solo para o 
cultivo de cana-de-açúcar? Dessa forma, a adoção de práticas que minimizem as perdas do solo e da água na 
área de cultivo são essenciais para a sustentabilidade na produção.

Nesta aula, você será capaz de descrever os conceitos e as técnicas 
relacionados ao manejo conservacionista do solo. Isto é, conhecerá 
quais práticas que minimizam as perdas do solo e da água na área de 
cultivo são essenciais para a sustentabilidade na produção.

Em qualquer sistema de preparo do solo é essencial associar 
outras práticas conservacionistas, de forma a conservar a 

qualidade do solo e da água e proporcionar um cultivo
 ambientalmente sustentável.

Como você viu na última aula, o sistema de preparo convencional é utilizado no cultivo de cana-de-açúcar. 
Porém, a adoção de outras práticas de manejo do solo em substituição ao preparo convencional tem crescido! 
Siga com seus estudos para conhecer um pouco melhor as alternativas de preparo conservacionistas.
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Alternativas de preparo de solo
No cultivo da cana-de-açúcar tem crescido a adoção do plantio direto na palha em áreas com rotação de cul-
turas, seja com soja, seja até mesmo áreas com o cultivo de leguminosa como plantas de cobertura, cultivadas 
especialmente para utilização como adubação verde e formação de palhada no plantio direto da cana-de-
-açúcar. Outra opção que se mostra viável é o preparo reduzido do solo, também chamado de cultivo mínimo 
do solo. Essa prática visa à diminuição do número de operações agrícolas normalmente utilizadas no preparo 
convencional do solo, associada à utilização de equipamentos mais leves.

A técnica de plantio direto na palha já é amplamente utilizada no 
Cerrado goiano, especialmente na produção de grãos. Você pode 
aprender mais sobre a Cultura e Produção de Grãos no curso com 
esse título em nosso programa de Produção Vegetal.

Vamos acompanhar mais um bate-papo entre especialistas e, dessa vez, veremos o que eles nos dizem sobre 
os benefícios do sistema de plantio direto e preparo reduzido do solo.

Lembre-se de acessar o conteúdo on-line para ouvir o podcast A voz 
do EAD Senar Goiás e assim ter uma experiência mais completa!

Chegou a hora do nosso quadro queridinho! O “Per-
gunte para o especialista” de hoje vai ter uns minuti-
nhos a mais para uma edição especial sobre o mane-
jo conservacionista. Carlos, fichinha carimbada aqui 
do canal A voz do EAD Senar Goiás, vai conversar 
com a gente sobre o plantio direto e o preparo redu-
zido do solo aplicado para a cultura de cana-de-açú-
car. E aí, meu amigo, tudo bem? Você nem precisa de 
apresentação formal, não é mesmo?
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Oi, Marcelo! Sou de casa, mas estar no “Pergunte 
para o especialista” é sempre como a primeira vez! 
A emoção é a mesma. Obrigado por mais este con-
vite, amigo.

Certo cara, vamos começar pelo plantio direto? Eu 
tenho bastante dúvida sobre o uso dessa técnica. Ela 
serve também para a cana-de-açúcar?
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Sim! Muita gente tem um pouco de receio em rela-
ção ao plantio direto pensando que vai enfraquecer 
o solo, por exemplo. Mas a realidade é outra! O sis-
tema de plantio direto proporciona comprovadas 
melhorias nas condições de fertilidade do solo, pois 
é uma eficiente alternativa para acumular matéria 
orgânica no solo. 

E como se só isso não bastasse, esse método contri-
bui para a melhoria da qualidade ambiental. De mé-
dio a longo prazo, o plantio direto favorece o maior 
acúmulo de palha na superfície do solo, uma melhor 
estruturação física do solo, maior retenção de água, 

maiores taxas de infiltração de água no solo, redução nas perdas de solo e de água, redução da flutuação 
térmica e da temperatura máxima do solo, menor evaporação da água do solo, maior economia de água de 
irrigação, em relação ao preparo convencional com o solo descoberto ou sem palhada na superfície do solo.

Caramba! Dá até para perder o fôlego falando essa 
lista de benefícios!
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Isso porque eu não terminei, Marcelo! O plantio di-
reto na cana-de-açúcar também proporciona uma 
redução no número de operações, tempo disponível 
de pessoal e equipamentos envolvidos, o que sig-
nifica uma redução dos custos em comparação ao 
modelo convencional de plantio e ainda possibilita 
aumento da produtividade.

Explica melhor a parte sobre a redução no número 
de operações. Você está se referindo ao preparo do 
solo?
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Claro! No plantio direto da cana-de-açúcar, a movi-
mentação de solo ocorre apenas nos sulcos de plan-
tio. Ou seja, a palhada é mantida na entrelinha. Para 
isso, os sulcadores, e até mesmo as plantadoras, são 
equipados com disco corta-palha na frente. Isso dá 
grande eficiência na operação de sulcação e plantio, 
mesmo em áreas com alta quantidade de massa ve-
getal acumulada na superfície do solo.

Mas antes de correr para essa técnica, é importante 
que nossos ouvintes saibam que, para a adoção do 
plantio direto, é necessário verificar a compactação 
do terreno. Dependendo da situação do solo, pode 

Tá, então estamos falando de um preparo reduzido 
do solo?

ser necessário fazer uma subsolagem, sem revolver o solo, para quebra da camada compactada. Apenas de-
pois disso é realizada a sulcação e o plantio mecanizado sobre a palhada.
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Opa! O preparo reduzido do solo é uma técnica con-
servacionista de preparo do solo para o plantio de 
cana-de-açúcar que busca diminuir o número de 
operações utilizadas no preparo convencional. Além 
de um menor número de operações, está associado 
à utilização de equipamentos mais leves.

Desta forma, quando se realiza um planejamento 
para redução no número total de arações e grada-
gens na área de cultivo, em comparação à média da 
propriedade, já se caminha no sentido do preparo 
reduzido do solo.

Então, deixa eu ver se entendi, Carlos... 

No preparo reduzido do solo, a redução do tráfego 
de máquinas e do número de operações agrícolas 
na área contribui para diminuir o adensamento e a 
compactação do solo, o que exigiria o preparo con-
vencional do solo para reversão, e reduz tempo de 
preparo e os custos de produção.

No sistema de preparo reduzido que também podemos chamar de cultivo mínimo do solo, o revolvimento do 
solo só deve acontecer quando é estritamente necessário! Mas diferentemente do plantio direto, que comen-
tamos, no sistema de preparo reduzido, é realizada a dessecação da área para o controle das plantas daninhas 
ou das plantas de cobertura para adubação verde e o preparo do solo é realizado com as operações de sub-
solagem, quando se deseja uma descompactação do solo mais profunda, ou escarificação, quando a camada 
compactada é mais superficial, associada à abertura dos sulcos para o plantio da cana-de-açúcar.
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Exatamente! Para os produtores que optarem por 
esse sistema de preparo do solo, recomendo um pla-
nejamento para elevação da fertilidade do solo num 
perfil mais profundo antes da implantação, pois, 
uma vez que seja realizado o preparo reduzido, não 
deve haver necessidade de correção do solo em pro-
fundidade no terreno a ser preparado, por causa da 
ausência de revolvimento do solo com inversão da 
camada preparada. 

O tempo com você aqui sempre voa! Estou empolga-
díssimo para saber mais sobre essas técnicas de ma-
nejo conservacionista e acredito que não deva ser 
diferente com nossos ouvintes (risos), mas sou obri-
gado a me despedir. Obrigada pelo papo, foi demais 
e até uma próxima.
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Terraceamento
Os terraços são estruturas físicas construídas no 
solo, no sentido transversal, ou seja, oposto ao 
sentido de deslocamento das enxurradas. Eles 
são compostos de um canal e um camalhão de 
terra, de forma a interromper o fluxo de escor-
rimento da água.

A construção de terraços 
tem por objetivo evitar o 
escorrimento superficial 

de água na área, as 
chamadas enxurradas e, 
com isso, evita a perda 

de solo e favorece a 
infiltração da água. 

Geralmente, no cultivo de cana-de-açúcar, os terraços embutidos são os mais utilizados.

São construídos de modo que sua calha ou canal tenha forma triangular. Dessa forma, o talude que separa o 
canal do camalhão fica praticamente na vertical.

Além dos preparos alternativos do solo, o terraceamento se mostra como uma prática conservacionista rele-
vante na cultura e produção de cana-de-açúcar. Conheça-o melhor!



MÓDULO 01 | Cultivo e produção de cana-de-açúcar

35

Terraço em nível Terraço com gradiente

Como o próprio nome sugere, são construídos 
na mesma cota ou altitude, e toda a água que 
entrar em sua área de abrangência fica acu-
mulada nele. Consequentemente, esse tipo de 
terraço deve ser dimensionado para suportar 
esse acúmulo de água.

São construídos com um pequeno desnível, de 
forma que não acumulam água, direcionando-a 
para um bolsão de armazenamento ou um canal de 
escoamento natural.

Os terraços podem ser de dois tipos: em nível ou com gradiente. 

Qualquer que seja o tipo do terraço escolhido, eles contribuem para o aumento da infiltração da água, além 
da conservação do solo. A água acumulada pelos terraços abastecerá o lençol freático e, posteriormente, uma 
nascente e um curso d’água da região!

Tome nota

A descompactação do solo, a manutenção de cobertura vegetal, a 
construção de bolsões de contenção em estradas e carreadores, além 
de outras práticas que favoreçam a infiltração de água, contribuem 
para minimizar a falta deste importante recurso.

Como as demais práticas que temos conversado até aqui, o planejamento para implantação de terraços é 
específico para cada propriedade. Veja os fatores que impactam nessa decisão.

Distância 
A distância entre os terraços varia de acordo com o tipo de solo, a 
declividade do terreno, o manejo da cultura e o histórico de chu-
vas ou volumes médios de precipitação.

Tipo e altura
O tipo de terraço e sua altura devem ser definidos de acordo com 
os implementos agrícolas a serem utilizados, de forma a não com-
prometer a mecanização da cultura.
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Atualmente, com o emprego nas novas tecnologias, como levantamento planialtimétrico e orientação de má-
quinas por satélites, aumentou-se o uso de terraços de base larga que, diferentemente do terraço embutido, 
permite melhor traçado de sulcação, aumentando o rendimento operacional e facilitando o deslocamento de 
máquinas pela área de cultivo.

Acesse esta aula no conteúdo on-line para assistir ao produzido 
pela Embrapa para acompanhar o passo a passo de um terracea-
mento. Você também pode assisti-lo clicando aqui.

Resumo da aula

As práticas conservacionistas do solo são todas aquelas implantadas visando minimizar as perdas de solo e 
maximizar a infiltração de água. Como alternativas de preparo do solo tem-se o preparo reduzido, o qual visa 
à redução do número de operações de preparo do solo, preferencialmente realizando apenas a descompacta-
ção por meio de subsolagem ou escarificação e a abertura dos sulcos para o plantio. Também é possível fazer 
o plantio direto na palha, quando se realiza rotação com outras culturas ou o cultivo de plantas de cobertura, 
associado a um solo já com boas características de fertilidade. A construção de terraços, associada a outras 
práticas, contribui para o sucesso na conservação do solo e aumento da sustentabilidade no sistema produtivo.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=tPJzm39kmoQ


MÓDULO 01 | Cultivo e produção de cana-de-açúcar

37

Atividades de 
aprendizagem

Que bom te encontrar aqui! Esse é um sinal de que você está encerrando a primeira etapa da sua 
jornada neste curso, o Módulo 1 – Manejo e preparo do solo.

Para uma experiência que vai facilitar ainda mais a sua c
ompreensão sobre este assunto, acesse o conteúdo on-line e as-

sista ao vídeo que preparamos para com o resumo do que 
você estudou neste módulo. 

Como tudo na vida, o manejo e o preparo do solo na cultura de 
cana-de-açúcar começam pelo planejamento. Isso significa que 
tanto produtores como a agroindústria devem se planejar consi-
derando fatores de produção e de mercado. Nossa recomendação 
é que o cultivo da cana-de-açúcar seja feito de forma escalonada. 
Isso ajuda a reduzir o impacto da redução de vigor e produtividade 
ao longo dos anos, bem como evita sazonalidades.

Vencida a etapa do planejamento, iniciamos o preparo convencio-
nal do solo. As primeiras etapas do preparo convencional do solo 
são a aração e a gradagem. Essas etapas são realizadas de forma 
sequencial e em número variável, de acordo com a necessidade. 
Essas duas etapas deixam o solo em boa condição de cultivo e 
permitem a incorporação de calcário em profundidade. Por fim, é 
realizada a sulcação. Ou seja, são abertos os sulcos para o plantio 
da cana.

Mas essa não é a única maneira de preparar o solo! As práticas 
conservacionistas indicam outros dois tipos de preparação do solo.

O preparo reduzido do solo visa à redução do número de opera-
ções de preparo.
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Agora que as informações mais básicas estão fresquinhas na memória, realize as atividades de 
aprendizagem.

Lembre-se de acessar o conteúdo on-line para registrar as suas res-
postas. Completar as atividades de aprendizagem é requisito para 
finalizar o curso e receber seu certificado.

Já o plantio direto permite que as mudas sejam plantadas direta-
mente na palha quando se realiza rotação com outras culturas. 
O objetivo das práticas conservacionistas é minimizar perdas e 
maximizar a infiltração da água.

Práticas como essas associadas ao terraceamento podem ter su-
cesso na conservação do solo!

1. De acordo com o conteúdo estudado na aula Planejamento da lavoura, associe as atividades 
com sua correta descrição.

1 – Dimensionamento dos talhões 

2 – Planejamento dos carreadores

3 – Implantação da cultura

(  ) Os talhões devem ser plantados de forma gradual no decorrer dos anos para evitar flutuações na quanti-
dade produzida.

(  ) Recomenda-se que o comprimento seja de 400 m a 700 m para ser compatível com os equipamentos de 
irrigação e com as características das máquinas de colheita.

(  ) Devem ter de 3 m a 10 m de largura, dependendo do fluxo de máquinas e caminhões.

Assinale a ordem correta:

a. 1, 2, 3

b. 3, 1, 2

c. 3, 2, 1

d. 2, 1, 3
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2. De acordo com o conteúdo estudado na aula sobre preparo conservacionista do solo, analise as 
seguintes afirmações e marque a alternativa correta.

a. O preparo do solo visa proporcionar as condições necessárias para o deslocamento das 
máquinas agrícolas.

b. O preparo convencional do solo permite a incorporação de corretivos em profundidade no 
solo, caso necessário.

c. O preparo convencional do solo é realizado em uma única passada de máquina, exigindo 
grande potência do trator.

d. A sulcação tem a finalidade de escoar o excesso de água da chuva.

3. De acordo com as práticas de manejo conservacionista do solo estudadas neste curso, analise as 
afirmações a seguir e marque a alternativa correta:

a. As práticas conservacionistas do solo visam possibilitar a incorporação de calcário e a con-
servação da fertilidade do solo.

b. O preparo reduzido do solo tem como conceito o cultivo mínimo com lavouras de cana-de-
-açúcar, deixando ele o máximo de tempo em pouso.

c. Os terraços em nível são projetados para interceptar o deslocamento da água em superfície, 
acumulando toda a água que entra em sua área de abrangência.

d. O plantio direto na palha é realizado após a operação de destruição da cana-soca.
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Como vimos no Módulo 1 – Manejo e preparo do solo, a cana-de-açúcar é uma planta semiperene. 
Ou seja, ela é capaz de se manter em produção por mais de cinco anos. Por conta disso, o planeja-
mento e a realização do plantio devem ser feitos de forma a facilitar o manejo e possibilitar o me-
lhor desenvolvimento da cultura.

Imagine que mudas doentes foram utilizadas no plantio ou que o espaçamento adequado não foi 
respeitado. Os impactos desses erros de plantio serão sentidos por toda a vida útil do canavial, com-
prometendo o manejo e a produtividade ao longo dos anos. 

Neste módulo, queremos apresentar algumas práticas de produção e renovação dos talhões e técni-
cas de plantio. Além disso, traremos recomendações sobre a época e o adequado espaçamento para 
a realização do plantio de mudas.

Módulo 2
Plantio

Conheça com mais detalhes os objetivos das próximas aulas.

Aula 1: Produção de 
mudas e renovação dos 

talhões

Nesta aula, você entenderá as variedades de cana-de-açúcar que 
podem ser cultivadas, os processos de produção de mudas e o 
escalonamento de renovação dos talhões.

Aula 2: Época e 
espaçamento de 

plantio

Com o conteúdo que preparamos, você compreenderá a épo-
ca e os espaçamentos mais recomendados para o plantio da 
cana-de-açúcar.

Aula 3: Técnicas de 
plantio

Para finalizar este módulo, você conhecerá as diferentes formas de 
plantio de cana-de-açúcar.

Siga em frente para começar a Aula 1 – Produção de mudas e renovação dos talhões.
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AULA 1
Produção de mudas e 
renovação dos talhões

A escolha de mudas tem grande influência durante todo o ciclo da cana-de-açúcar, afinal os talhões 
são renovados apenas após cinco anos ou mais.

Nesta aula, você será capaz de entender as variedades de cana-de-
-açúcar cultivadas, os processos de produção de mudas e o escalona-
mento de renovação dos talhões.

Atualmente, existem vários métodos de propagação da cana-de-açúcar que exigem diferentes tipos 
de tecnologia e se adequam a diferentes realidades de propriedades rurais. O método mais tradicio-
nal é o plantio de planta inteira. A seguir vamos abordar ele e outros métodos menos tradicionais, 
como a cana picada, os minitoletes, as mudas pré-brotadas (MPB) e a micropropagação.

Acompanhe alguns detalhes sobre cada um dos métodos.

Cana inteira

Devem ser provenientes de um canavial de primeiro ano de corte, quando o material pro-
pagativo apresenta maior vigor e sanidade. O canavial para produção de mudas segue os 
mesmos tratos culturais dos talhões em produção comercial, porém com um maior rigor 
no controle de plantas daninhas, pragas e doenças. Esse cuidado extra ajuda a evitar a 
propagação de inóculos na nova área de produção.

São estruturas de propagação de doenças capazes de causar infecção na planta.

As mudas devem ser sadias, livres de pragas e doenças e 
adaptadas ao ambiente onde serão plantadas!
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Após o corte, é feita a distribuição da cana-de-açúcar nos sulcos. Para isso, recomendamos o fracio-
namento em rebolos de aproximadamente 50 cm, o que garante a quebra de dormência apical e 
uma germinação mais uniforme.

É um período em que o crescimento e desenvolvimento da planta é temporariamente suspenso.

São necessárias em torno de 12 gemas viáveis por metro para 
uma boa densidade de plantas na lavoura.

Cana picada

No método de produção de mudas de cana picada, geralmente é utilizada uma colhedora 
e é feito um fracionamento da cana inteira em rebolos menores, de 3 a 5 gemas/tolete, 
variando o seu tamanho – 35 a 50 cm dependendo da modalidade de corte e de plantio a 
ser realizado. Nesse caso, os rebolos são armazenados para posterior tratamento e plan-
tio da lavoura.

Veja o infográfico com as informações sobre o uso de mudas com cana inteira.

Reserve parte do talhão de 1° corte para 
produção e fornecimento de mudas para 
renovação de talhões mais antigos.

1ha = 7 a 10t de
mudas de cana

Corte preferencialmente 
manual com desinfetação 
periódica das 
ferramentas.

Respeitar 3 a 5 cm na 
base da touceira.

Também chamada 
de meristema, fica 
no topo da cana e 
permite o 
crescimento da 
planta, em altura, 
por causa da 
multiplicação de 
suas células. 

Fazer o corte próximo 
à gema apical livre de 
folhas.
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Minitoletes ou minirrebolos

Consiste no fracionamento da cana inteira em gemas isoladas, com aproximadamente 5 
cm. Ou seja, a cana inteira é cortada em pequenos fragmentos que devem conter uma 
gema viável.

O benefício desse método é o grande controle fitossanitário, já que proporciona facilida-
des no tratamento térmico e químico pré-plantio, a fim de evitar a propagação de pragas. 
Porém quem opta pelo plantio de minitoletes deve realizar um controle severo das condi-
ções de umidade, fertilidade e da qualidade física do solo para facilitar a germinação e o 
estabelecimento na área, uma vez que o minitolete possui pouca quantidade de reserva.

Mudas pré-brotadas

Também conhecidas como “gema a gema”, são mudas produzidas em viveiros, geradas a 
partir das gemas retiradas de colmos de cana. Sua produção é realizada por meio de cinco 
passos. 

• Passo 1 – Corte e preparo dos minirrebolos com uma gema viável.

• Passo 2 – Tratamento das gemas com fungicidas e inseticidas.

• Passo 3 – Brotação dos minirrebolos.

• Passo 4 – Individualização ou repicagem das plântulas.

• Passo 5 – Aclimatação das mudas em tubetes.

Todo o processo de produção de mudas no sistema MPB leva aproximadamente 60 dias. 
Saiba mais sobre cada passo no material complementar disponibilizado na biblioteca do 
AVA com o título Passo a passo na produção de mudas pré-brotadas.
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Durante o transplantio no campo, deve-se adotar um
 espaçamento de 35 a 50 cm entre mudas na mesma linha de plantio. 

Sem contar um bom fornecimento hídrico e adequado preparo do 
solo que contribuirão com o índice de pegamento e o 

desenvolvimento inicial das plantas.

Micropropagação

Trata-se da produção de mudas in vitro, ou seja, em condições de laboratório. 

Para isso, é coletado o material de multiplicação proveniente do meristema, ou seja, das 
folhas mais jovens de plantas que se destacam em produção.

É o ápice de crescimento da planta, a região onde se formam as folhas novas. Esse ma-
terial apresenta a vantagem de ser livre de doenças e possibilita a formação de mudas 
geneticamente idênticas.

Uma vez que o material propagativo é extraído, parte-se para o desenvolvimento das plân-
tulas em tubetes com o uso de uma solução nutritiva especial. Esse desenvolvimento é 
realizado em laboratório e passa pelas seguintes fases: 

• formação de radículas;

• transplantio para tubetes;

• aclimatação em casas de vegetação, até a formação de uma muda em condições de 
transplantio para a área de cultivo.

Todo esse processo leva em torno de 100 a 120 dias.

O benefício deste método é a formação de um canavial homogêneo, com características 
iguais da planta de origem. Porém é o método de propagação que exige maior nível de 
conhecimento e tecnologia.

Agora que você já conhece vários métodos de produção de mudas, vamos passar para o estudo da 
renovação dos talhões.
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Além disso, como vimos no módulo 1, é importante que a propriedade conte com talhões de dife-
rentes idades. Dessa forma, os talhões novos, com alta produtividade, compensarão a baixa produ-
tividade dos talhões velhos, evitando flutuações da produção no decorrer dos anos.

Por causa da queda de vigor e de produtividade 
do canavial no decorrer dos anos, recomenda-
-se que proceda a renovação dos talhões após 
o 5° corte. Em casos em que se utiliza maior ní-
vel de tecnologia na produção, pode-se avaliar 
a adoção de uma vida útil dos talhões até o 6° 
ou 7° corte.

Acesse o conteúdo on-line para assistir ao vídeo em 
que apresentamos um exemplo de cultivo 

em cinco talhões de áreas iguais.

Renovação dos talhões
A renovação dos talhões, utilizando qualquer um dos métodos de produção de mudas descritos an-
teriormente, é realizada conforme o planejamento de plantio dos talhões.
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Imagine que uma propriedade foi dividida em cinco talhões de 
áreas iguais. 

Para uma produção estável, cada um deles será plantado e reno-
vado a cada ano. Dessa forma, o ciclo de renovação se concluirá a 
cada 5 anos.

Normalmente 1ha de cultivo de cana-de-açúcar no primeiro ano, 
produz mudas para plantio de uma área de 7 há no método de 
plantio de cana-inteira ou de cana picada. 

Considerando a estratégia de produção dessa propriedade, todo 
ano deve-se reservar 1/7 da área do talhão de 1° corte para plantio 
e renovação do talhão mais velho.

Resumo da aula

A produção de mudas acontece por meio dos métodos de cana inteira, cana picada, minitoletes, mu-
das pré-brotadas (MPB) ou micropropagação. O método utilizado pelo produtor depende do nível 
de tecnologia empregado em cada propriedade. Além disso, a renovação do talhão deve ser bem 
planejada e realizada de forma gradual, anualmente, de maneira a ter talhões em diferentes idades 
de produção, o que garante maior estabilidade de produção no decorrer dos anos.

Avance para a próxima aula, na qual vamos estudar sobre a época e o espaçamento de plantio.
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AULA 2
Época e espaçamento 
de plantio

As definições de época de plantio e espaçamento a ser adotado em uma plantação variam de acordo 
com:

• as características locais;

• o tipo de manejo adotado;

• as características da variedade da cana-de-açúcar;

• a finalidade de uso da cana;

• a disponibilidade de área, mudas, mão de obra, máquinas, entre outros. 

Por isso, conhecer bem as características de cada sistema, suas vantagens e possibilidades é essen-
cial para o planejamento da implantação e para o sucesso da cultura. Afinal, uma vez que a cultura 
esteja implantada, não é mais possível corrigir o espaçamento.

Nesta aula, você será capaz de compreender a época e os espaça-
mentos mais recomendados para o plantio da cana-de-açúcar.
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Épocas de plantio de cana-de-açúcar
Por causa da alta produção de sacarose, a cana-de-açúcar precisa ter condições de temperatura 
e umidade adequadas. O clima ideal é aquele que apresenta duas estações distintas: uma quente 
e úmida e outra fria e seca. Veja, a seguir, como esses climas interferem no desenvolvimento da 
cana-de-açúcar.

Verão 
O calor e a umidade do verão proporcionam a germinação, o perfi-
lhamento e o desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar.

Inverno
O frio e a seca do inverno promovem a maturação e o consequen-
te acúmulo de sacarose nos colmos.

Além do clima, a luminosidade influi decisivamente no desenvolvimento e na maturação da cana-
-de-açúcar. Como se trata de uma planta de alta eficiência fotossintética e alto ponto de saturação 
luminosa, quanto maior a intensidade luminosa, mais fotossíntese será realizada e maior será o 
desenvolvimento da planta e o acúmulo de sacarose.

Que tal compreender o impacto do clima no cultivo 
de cana-de-açúcar de uma forma mais detalhada? 

Acesse o conteúdo on-line e assista ao vídeo desta aula.
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A cana-de-açúcar cultivada no Estado de Goiás, especialmente em 
áreas de Cerrado, pode ser plantada durante todo o ano! Porém 
os produtores devem estar atentos ao fornecimento de água em 
cada estação, pois cada cultura tem exigências diferentes. Por isso, 
conhecer as características da variedade quanto à maturação e 
seu ciclo de desenvolvimento é tão importante!

Os principais períodos de plantio, de acordo com as diferentes 
épocas do ano, recebem os nomes de cana de ano, cana de ano e 
meio e cana de inverno. Entenda essas diferenças.

A cana de ano é plantada no início “das águas”, ou seja, de se-
tembro ao início de dezembro. Essa variedade apresenta um bom 
desenvolvimento inicial em razão do bom suprimento natural de 
água porém, por causa do menor espaço de tempo até o primeiro 
corte, a cana-de-açúcar de ano tem produtividade abaixo de 100 
toneladas por hectare.

Chamamos de cana de ano e meio a cultura plantada no final “das 
águas”, entre os meses de janeiro a abril. Esse é o período mais 
utilizado para o plantio. Por causa do longo período de vegetação 
até o primeiro corte, possui produtividade acima de 120 toneladas 
por hectare. Porém, por conta da baixa incidência de chuvas nas 
regiões do Cerrado na época de plantio da cana de ano e meio, é 
necessário contar com um sistema de irrigação para o bom desen-
volvimento da cultura.

A cana de inverno é plantada no período “da seca”, de maio a 
agosto. Por não haver chuvas neste período na região do Cerrado, 
a irrigação da cultura é obrigatória.

Você deve estar se perguntando: quais as vantagens do plantio 
da cana de inverno? A produtividade acima de 100 toneladas por 
hectare e o fato de não passar um ano sem colheita, como ocorre 
na cana de ano e meio, são os fatores relevantes dessa produção.

Veja qual opção é mais interessante para você!
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Como você viu, existe a possibilidade de plantio da cana-de-açúcar em diferentes épocas do ano. A 
definição da época a ser adotada vai depender da análise de alguns critérios como: 

• características da propriedade rural;

• finalidade da produção de cana;

• disponibilidade de área;

• mudas;

• máquinas;

• mão de obra, entre outros fatores.

O plantio de cana de ano e meio é o mais utilizado, pois apresenta maiores produtividades médias, 
embora leve um tempo maior para a colheita.

Informação Extra

Existe diversidade de variedades de cana-de-açúcar. É importante 
que o produtor faça uso dessa variedade em suas lavouras para dimi-
nuir a possibilidade de que uma praga ou doença se prolifere dentro 
do canavial, causando prejuízos.

Acesse, na biblioteca do seu curso, o material produzido pela Agên-
cia Embrapa de Informação Tecnológica (Ageitec) que apresenta al-
gumas informações sobre as variedades de cana. 
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Espaçamento de plantio

O espaçamento de plantio da cana-de-açúcar é bem variado, podendo se adotar espaçamentos de 
0,90 m a 1,80 m, dependendo das características da variedade a ser instalada e das características 
da área a ser cultivada.

Veja a variedade de distância entre linhas possíveis.

Solos arenosos e mais fracos
Recomendamos a utilização de espaçamentos reduzidos, 

que variam entre 0,90 m e 1,20 m. Assim, é possível diminuir a 
competição da cultura com as plantas daninhas, pois a cana-de-

açúcar cobre mais rapidamente os pequenos espaços no solo.
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Colheita mecanizada
Aconselhamos utilizar o espaçamento de 1,50 m, o qual pode variar 
de acordo com a bitola das máquinas, para evitar pisoteio da cana 

soqueira.

Distância compreendida entre as duas rodas de um eixo da 
máquina agrícola.

Espaçamento combinado 

São feitas linhas duplas com pequeno espaçamento entre elas, 
alternadas com entrelinhas mais espaçadas.

Ex.: plantio em linhas duplas espaçadas de 0,3 m a 0,4 m, com 
entrelinhas de 1,4 m a 1,5 m, totalizando espaçamento total de 1,8 m.
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Espaçamento combinado amplo

É uma alternativa para reduzir o tráfego de máquinas, a 
compactação do solo e o consumo de combustível, além de 

aumentar o rendimento operacional da colheita.

Ex.: plantio em linhas duplas de 0,9 m a 1,1 m e entrelinhas de 1,4 m 
a 1,6 m, totalizando em torno de 2,5 m. 

Sulcador de base larga

É feita a sulcação com sulcador de base larga, o que possibilita a 
disposição dos rebolos lado a lado. Essa prática dá origem a uma 

linha de cana mais larga e com maior estande de plantas.

Número total de plantas por hectare.
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Como você pode notar, o produtor pode optar pelo espaçamento simples, com a distância constante 
entre as linhas no decorrer de toda a área ou pelo espaçamento composto, esquema que permite a 
instalação de sistema de irrigação por gotejamento enterrado entre as filas duplas, apresentando 
grande eficiência e economia no uso da água. Nesse tipo de espaçamento, há também grande redu-
ção no pisoteio da soqueira pela colhedora, porém a produtividade é menor.

Resumo da aula

Ao considerar a importância do clima e da luminosidade para a produção de cana-de-açúcar, o plan-
tio segue a seguinte distribuição no estado de Goiás:

• Cana de ano: plantio de setembro a dezembro.

• Cana de ano e meio: plantio de janeiro a abril.

• Cana de inverno: plantio de maio a agosto. 

Destes, o plantio de cana de ano e meio é o mais utilizado e, embora leve um tempo mais extenso 
para a colheita, é o que apresenta maiores produtividades médias. Os espaçamentos do plantio 
podem variar de 0,9 m a 1,8 m entre linhas simples ou duplas, neste último caso, há um menor espa-
çamento entre as linhas duplas e um maior espaçamento entre linhas.
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AULA 3
Técnicas de plantio

Estabelecida a época de plantio, o espaçamento a ser adotado, bem como produzidas mudas de 
qualidade para a formação ou renovação da área, chegou o momento de realizar o plantio.

O plantio é uma etapa que deve ser realizada com muito cuidado, pois 
ela é decisiva para definir o sucesso ou o fracasso no estabelecimento e, 

consequentemente, na produtividade da cultura.

A técnica de plantio utilizada em uma lavoura varia de acordo com a tecnologia empregada, os 
equipamentos disponíveis na propriedade, com a escala de produção e principalmente com a dispo-
nibilidade de mão de obra.

Nesta aula, você será capaz de conhecer diferentes formas de plantio.

A operação de plantio pode ser realizada de forma manual, semimecanizada ou totalmente me-
canizada. O plantio manual ainda é realizado em pequenas propriedades rurais, nas quais não há 
máquinas para esta finalidade. No entanto, em propriedades que contam com equipamentos de alta 
tecnologia, já se realiza o plantio totalmente mecanizado, o que proporciona maior rendimento 
operacional e possibilita o cultivo de extensas áreas.
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Conheça cada uma dessas possibilidades.

Plantio manual
Neste método de plantio, o sulco, a distribuição 
da cana, a redução de cana em rebolos e o fe-
chamento dos sulcos são feitos manualmente. 

É um método adotado em áreas muito declivo-
sas e em propriedades de baixo nível tecnoló-
gico com boa disponibilidade de mão de obra.

Normalmente, é realizado em pequenas áreas, 
apresentando alto custo de plantio e baixo ren-
dimento operacional.

Neste método, ocorre alternância entre atividades realizadas de forma mecanizada e de forma ma-
nual. Veja, a seguir, quais as operações que normalmente são realizadas manualmente e aquelas 
que são mecanizadas.

Plantio semimecanizado

A distribuição do material propagativo nos sulcos e a picação, no caso do uso de cana inteira, nor-
malmente são feitos de forma manual.
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A abertura dos sulcos, a aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes e o fechamento desses sul-
cos após o plantio são atividades realizadas de forma totalmente mecanizadas.

Os implementos agrícolas utilizados na sulcação normalmente já fazem a abertura do sulco com profundidade 
em torno de 30 cm e realizam a aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes na mesma operação.

Acompanhe o passo a passo do plantio semimecanizado 
assistindo ao vídeo disponível no conteúdo on-line.
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A primeira etapa é a sulcação. Normalmente, nesse momento, os 
implementos agrícolas utilizados já fazem a abertura do sulco, 
com profundidade em torno de 30 cm, e realizam a aplicação de 
defensivos agrícolas e fertilizantes. Tudo em uma única operação.

Com os sulcos abertos, inicia-se o plantio. A muda da cana cortada 
é transportada em veículos com carroceria, e é feita a distribuição 
manual nos sulcos. Podem ser colocadas duas até três canas em 
paralelo dentro do sulco, para atingir de 12 a 15 gemas viáveis por 
metro.

Na sequência, é realizado o corte das canas em toletes de 50 cm, 
ou em torno de 3 gemas, utilizando ferramentas manuais. Podem 
ser colocadas duas até três canas em paralelo dentro do sulco, 
para atingir de 12 a 15 gemas viáveis por metro.

Por último, é realizada a cobrição do sulco, de forma mecanizada, 
colocando uma camada de 8 cm de terra sobre os toletes.

Saiba mais

Durante a sulcação, a cada dez ou 15 linhas é comum deixar duas 
sem sulcar, o que caracteriza o chamado plantio com banqueta. O 
trator, a carreta e até o caminhão que contém as mudas transitam 
por essa banqueta. 

Após todo o plantio, o sulcador retorna sulcando as banquetas e, 
assim, completa o terreno. No sulco mais próximo da banqueta – de 
cada lado desta –, são deixadas mudas em dobro para completar 
depois os sulcos.



MÓDULO 02 | Plantio

59

Plantio mecanizado
A mecanização é uma tendência no cultivo da cana-de-açúcar. As grandes extensões de plantio, os 
curtos períodos com condições adequadas de clima e economia em mão de obra têm sido fatores 
que apoiam a mecanização das operações de plantio.

 Plantio mecanizado de mudas pré-brotadas (MPB). Fonte: Motoagro – Soluções para o agronegócio

Cana inteira Mudas pré-brotadas (MPB)

Com esse tipo de muda, a plantadora faz o 
sulco, distribui fertilizantes, pica a cana em 
toletes de 50 cm, realiza a distribuição no sulco, 
aplica defensivos nos toletes e os cobre com 
terra. O gasto de mão de obra é baixo, porém o 
rendimento operacional é inferior a 0,5 hectare 
por hora.

Nesse caso, é utilizada uma plantadora de arrasto, 
a qual realiza todas as operações numa única pas-
sada. As caixas de mudas são colocadas em uma 
plataforma e são necessárias duas pessoas para 
distribuir as mudas por meio de uma mesa girató-
ria, plantando duas linhas por passada da máquina. 
Em alguns casos, é necessário um repasse no co-
brimento das mudas. O rendimento operacional do 
plantio é de aproximadamente 3 hectares por dia.

Veja os detalhes do plantio mecanizado com diversos tipos de muda.
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Saiba mais

Com o auxílio de plantadoras, vários processos que antes eram rea-
lizados manualmente podem ser feitos com maior eficiência e rapi-
dez. Existe um modelo de plantadora, por exemplo, que possui uma 
carreta para aplicação de torta de filtro no sulco. 

Acesse esta aula no conteúdo on-line para assistir a um vídeo que 
ilustra o plantio mecanizado de cana picada no canal do YouTube 
da DMB. Você também pode acessá-lo clicando aqui.

Independentemente do método de plantio adotado, deve-se buscar baixos índices de falhas deixadas 
na operação. Considera-se que o plantio foi excelente quando mais de 90% das gemas plantadas 
germinaram. Ainda é considerado um bom plantio quando a germinação fica entre 80% e 90% das 
gemas plantadas.

Tome nota

Nem sempre o plantio mecanizado é realizado por uma única má-
quina. Existe, por exemplo, os casos em que as operações são feitas 
separada e sequencialmente.

https://www.youtube.com/watch?v=kKsYJNCiZoA
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Veja um caso em que o plantio é realizado com o uso de mais de uma máquina.

Um trator com sulcador realiza a sulcação da área.

Outro trator, com uma distribuidora, realiza a distribuição das mudas.

É possível fazer a distribuição de torta de filtro ou outros adubos orgâni-
cos no sulco de plantio, antes da cobrição.

Por fim, um trator, com o cobridor, realiza a cobrição.

Atualmente, não se verificam diferenças quanto à brotação dos talhões plantados manual ou meca-
nicamente. No entanto, recomenda-se a utilização de uma quantidade maior de mudas no plantio 
mecanizado, chegando a 20 toneladas por hectare, com distribuição de 15 a 20 gemas viáveis por 
metro de sulco.

Resumo da aula

O plantio de cana-de-açúcar pode ser realizado de forma manual, semimecanizado ou mecanizado. 
O plantio manual é utilizado apenas em áreas de forte declive ou pequenas propriedades e todas as 
operações são realizadas de forma manual. No plantio semimecanizado, as operações de sulcação e 
cobrição do sulco são mecanizadas, e a distribuição e a picação das canas são feitas manualmente. 
Já no plantio mecanizado, o conjunto trator-implemento realiza todas as operações de plantio de 
forma mecanizada, seja em uma única passada, seja em operações sequenciais.

1

2

3

4
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Atividade 
de aprendizagem

Muito bem! Você chegou ao final do Módulo 2 – Plantio. A gente sabe que “quem semeia, colhe”! É 
hora de você verificar a qualidade da semente de conhecimento que foi plantada.

No conteúdo on-line você encontra um vídeo com o resumo 
do que você estudou neste módulo. Acesse para assistir, ela 

vai facilitar a recapitulação do que viu até aqui antes de
 responder as questões que preparamos. 

No módulo de plantio, passamos por três grandes assuntos: a 
produção de mudas, as épocas de plantio de cana-de-açúcar con-
siderando o clima e, por fim, as possibilidades de como realizar o 
plantio da cana. Relembre os principais pontos!

Apresentamos na primeira aula cinco métodos de produção de 
mudas: (1) cana inteira, (2) cana picada; (3) minitoletes; (4) mudas 
pré-brotadas; e (5) micropropagação. Escolha o método de acordo 
com o nível de tecnologia empregado em sua propriedade! Lem-
bre-se de que a renovação do talhão deve ser bem planejada para 
garantir estabilidade de produção no decorrer dos anos.

Na aula 2, vimos que o plantio da cana no estado de Goiás tem a 
seguinte distribuição:

• Cana de ano: plantio de setembro a dezembro.

• Cana de ano e meio: plantio de janeiro a abril.

• Cana de inverno: plantio de maio a agosto.

Sendo o plantio de cana de ano e meio é o mais utilizado!

Por fim, conhecemos três tipos de plantio de cana: Manual, semi-
mecanizado e mecanizado.
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Agora que as informações mais básicas estão fresquinhas na memória, realize as atividades de 
aprendizagem.

Lembre-se de acessar o conteúdo on-line para registrar as suas res-
postas. Completar as atividades de aprendizagem é requisito para 
finalizar o curso e receber seu certificado.

1. Com base nos estudos sobre produção de mudas e renovação de talhões de cana-de-açúcar, 
relacione as listas.

1 – Mudas de cana inteira

2 – Mudas minitoletes

3 – Mudas pré-brotadas

4 – Micropropagação 

(   ) Mudas in vitro, ou seja, em condições de laboratório, a partir de material vegetal de meris-
temas da planta.

(   ) Fracionamento da cana inteira em gemas isoladas, com aproximadamente 5 cm.

(   ) Mudas provenientes de canas sem fragmentação.

(   ) São mudas produzidas em viveiros, geradas a partir das gemas retiradas de colmos de cana.

Assinale a ordem correta.

a. 1, 2, 3, 4

b. 3, 1, 2, 4

c. 3, 4, 1, 2

d. 4, 2, 1, 3.
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2. Com base no conteúdo sobre época e espaçamento do plantio, analise as seguintes alterna-
tivas e marque a opção correta.

a. A cana de ano é caracterizada pelo cultivo durante 18 meses até a colheita, apresentando 
as maiores produtividades.

b. A cana de inverno não exige fornecimento de água via irrigação, visto que seu plantio é feito 
em época fria, com baixo desenvolvimento da planta.

c. O espaçamento combinado combina filas duplas de espaçamento reduzido com entrelinhas 
de espaçamento mais amplo.

d. O espaçamento simples possibilita maior eficiência da irrigação por gotejamento enterrado, 
localizado entre duas linhas.

3. Com base no conteúdo estudado na Aula 3 – Técnicas de plantio, analise as seguintes afirma-
tivas e marque a opção correta.

a. O plantio manual de cana-de-açúcar é o método mais barato atualmente.

b. No plantio mecanizado, a plantadora faz o sulco, distribui fertilizantes, pica a cana em tole-
tes de 50 cm, realiza a distribuição no sulco, aplica defensivos nos toletes e eles cobre com 
terra.

c. O plantio semimecanizado é o método que exige menos mão de obra, pois as operações são 
feitas de forma mecanizada.

d. O plantio mecanizado é o método mais viável em todos os casos, para formação de cana-
viais.
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Módulo 3
Nutrição e adubação

Um fator limitante da produtividade da cana-de-açúcar é a fertilidade do solo. 

Dessa forma, para o desenvolvimento do canavial sem limitação química, o solo deve estar bem cor-
rigido, sem elementos tóxicos e com pH ideal, com bons teores de nutrientes e equilíbrio entre eles.

Que bom que a cana-de-açúcar é uma planta que responde muito bem à adubação! 

Neste módulo, você irá conhecer bem as técnicas de manejo químico do solo, tão essenciais para 
alcançar alta produtividade e obter maior rentabilidade no cultivo de cana-de-açúcar.

Conheça com mais detalhes os objetivos das próximas aulas.

Aula 1: Correção do 
solo por calagem

Nesta aula, você conhecerá as técnicas de amostragem do solo 
e será capaz de identificar as recomendações de uso de calagem 
para correção do solo.

Aula 2: Correção do 
solo por gessagem

Você seguirá seus estudos sobre o uso de corretivo no solo, desta 
vez, sobre a gessagem.

Aula 3: Adubação 
química

Ao final desta aula, você vai compreender os critérios de recomen-
dação de adubações de correção e manutenção.

Aula 4: Uso de 
fertilizantes orgânicos

Para terminar o Módulo 3, nesta aula, você compreenderá quais os 
tipos de fertilizantes orgânicos gerados na agroindústria da cana-
-de-açúcar e como acontece a sua utilização na lavoura.

Continue seus estudos!
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AULA 1
Correção do solo por calagem

Nesta aula, vamos apresentar as técnicas de amostragem de solo e 
identificar as recomendações de uso da calagem para correção quí-
mica do solo.

De maneira geral, as boas condições de solo permitem maior desenvolvimento do sistema radicular 
da cana-de-açúcar, promovendo maior resistência à seca, maior absorção de nutrientes e, conse-
quentemente, maior produtividade da lavoura.

A produção de cana-de-açúcar depende de fatores relacionados 
ao solo, especialmente quanto à parte física – textura, estrutura 

e profundidade – e química – fertilidade, acidez, toxidez etc.

O estabelecimento de um programa de correção do solo inicia-se com a amostragem do solo, a qual 
é seguida pela análise química em laboratório e interpretação dos resultados para recomendação e 
aplicação dos insumos.

Para ter resultados adequados da análise química, a amostragem deve considerar as características 
reais do solo. A seguir apresentamos as diferenças da amostragem e a correção do solo para a cana-
-planta e a cana-soca.
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Cana-planta
A seguir, conheça o passo a passo da amostragem da cana-planta.

Divida a propriedade em talhões com características homo-
gêneas em relação às características do solo – relevo, cor etc. 
–, histórico de uso da área, variedade da cana a ser plantada, 

entre outros fatores.

Retire uma amostra do solo em 15 a 20 pontos do talhão 
dispostos de forma aleatória por toda a área ou definidos por 

meio do deslocamento em zigue-zague.
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As amostras devem ser retiradas nas profundidades de 0-25 cm 
e 25-50 cm.

Entre a diversidade de amostradores do mercado, recomenda-
mos o trado holandês ou a sonda, pois garante boa coleta do 

solo a um custo acessível.

Com as amostras em mão, destine-as para análise considerando os seguintes fatores:

• Amostra superficial (0-25 cm de profundidade) – Análise de macro e micronutrientes e enxofre.

• Amostra da camada inferior (25-50 cm) – Análise de macronutrientes e enxofre. 

• Textura do solo – Faça uma análise física da textura do solo pelo menos na primeira análise da 
área, em ambas as profundidades amostradas.

O próximo passo é a correção do solo!

Em geral, avalia-se a necessidade de calagem a partir da interpretação dos resultados da análise da 
camada de solo de 0 a 25 cm de profundidade.

Prática agrícola responsável pela correção da acidez do solo, neutralização do alumínio tóxico e 
do manganês, aumento na disponibilidade de cálcio, fósforo e magnésio, a melhoria da estrutura 
do solo e a atividade microbiana. 
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O objetivo é elevar a saturação 
por bases para 60%.

Para a cana-planta, usa-se a forma ilustrada na 
imagem, em que V é a saturação por bases atu-
al do solo e T é a capacidade de troca catiônica 
a pH 7. O resultado será expresso em t ha  .

O resultado do cálculo da necessidade de cal-
cário considera a incorporação numa camada 
de 20 cm.

O preparo do solo deve ser realizado o mais profundo possível para incorporação do calcário, visto 
que o solo não poderá ser revolvido pelo menos pelos próximos 5 anos. Portanto, caso a profundi-
dade de incorporação seja maior que 20 cm, faça a correção da quantidade proporcionalmente ao 
acréscimo da profundidade.

A aplicação deve ser feita com antecedência do plantio e com boa umidade no solo para haver a 
reação do calcário antes do estabelecimento da cultura.

A recomendação da quantidade de calcário a 
ser aplicada deve ser realizada por um técnico 
responsável, levando em consideração o equi-
líbrio de nutrientes no solo e a composição do 
calcário a ser aplicado.

-1
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Cana-soca
Veja, a seguir, o passo a passo da amostragem da cana-soca.

Divida a propriedade em talhões com características homo-
gêneas em relação às características do solo – relevo, cor etc. 
–, histórico de uso da área, variedade da cana a ser plantada, 

entre outros fatores.

Retire uma amostra do solo em 15 a 20 pontos do talhão 
dispostos de forma aleatória por toda a área ou definidos por 

meio do deslocamento em zigue-zague.

A seguir, apresentamos as informações relacionadas a amostragem e calagem da cana-soca. Você 
vai notar que alguns passos são iguais, mas nem todos! Então preste bastante atenção.
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As amostras devem ser retiradas nas profundidades de 0-25 cm 
e 25-50 cm, cerca de quatro meses antes do plantio.

Utilize um trado holandês e pressione-o a 25 cm de distância 
do lado da linha da soqueira.

Realize as amostragens, no máximo, a cada 2 anos ou antes da reforma do talhão após o último 
corte.
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O objetivo é elevar a saturação 
por bases para 70%.

Para a cana-planta, usa-se a forma ilustrada na 
imagem, em que V é a saturação por bases atu-
al do solo e T é a capacidade de troca catiônica 
a pH 7. O resultado será expresso em t ha  . 

Como a aplicação é em superfície, sem incor-
poração mecânica do calcário no solo, não se 
deve aplicar doses maiores do que 3 t ha  .

Na cana-soca, a aplicação de calcário deve ser realizada a cada dois anos ou sempre que houver 
necessidade.

A recomendação da quantidade de calcário a 
ser aplicada deve ser realizada por um técnico 
responsável, levando em consideração o equi-
líbrio de nutrientes no solo e a composição do 
calcário a ser aplicado.

-1

-1
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Aplicação do calcário
A aplicação do calcário é feita pelo conjunto trator-distribuidor de calcário. Atualmente, graças às 
técnicas de agricultura de precisão, com uma amostragem detalhada do solo para elaboração do 
mapa de recomendação de calcário da área e máquinas equipadas, é possível realizar a aplicação 
de calcário a taxas variáveis. Ou seja, aumentando ou reduzindo a dose automaticamente de acordo 
com a real necessidade de cada área do talhão!

Saiba mais

No portal EAD Senar Goiás, você pode acessar o Programa Agricul-
tura de Precisão.

Nesse programa, você poderá aprofundar mais os conhecimentos 
sobre o tema na distribuição de corretivos e fertilizantes. 

Conheça e se matricule nos cursos disponíveis! Será uma ótima 
oportunidade de complementar os conhecimentos. 

Clique aqui para ver os detalhes do curso.

Resumo da aula
Vimos que a amostragem de solo deve ser feita em 15 a 20 pontos dispostos no decorrer do talhão dos quais 
devem ser retiradas amostras nas profundidades de 0-25 cm e 25-50 cm. Uma vez analisadas as amostras, um 
profissional habilitado deve realizar o cálculo para realização da calagem que visa corrigir a acidez e toxidez 
do solo e fornecer nutrientes para as plantas. A aplicação do calcário deve ser feita antes do plantio da cana-
-planta, incorporado ao solo, e a cada dois anos em superfície, de acordo com a necessidade, na cana-soca.

Tome nota

A elevação do pH melhora a capacidade do solo de absorver alguns 
nutrientes, a fim de reduzir suas perdas por lixiviação. 

Entre esses nutrientes está o potássio, que é o mais extraído pela cul-
tura da cana e que possui potencial de perdas por lixiviação em con-
dições de alta acidez do solo.
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AULA 2
Correção do solo
por gessagem

Como vimos na aula anterior, o manejo da parte química do solo, a qual é passível de correção, é 
essencial para a busca de altas produtividades da cana-de-açúcar.

Apesar de o gesso agrícola não ser um corretivo do solo, ou seja, não ter ação como corretivo da aci-
dez, ele complementa o uso do calcário, especialmente em culturas como a cana-de-açúcar, que pos-
sui o sistema radicular profundo, por causa de sua ação de condicionador do solo em profundidade.

O gesso agrícola é um subproduto da fabricação do fertilizante superfosfato simples.

Nesta aula, você conhecerá as recomendações de uso da gessagem 
como complementação na correção do solo. Vamos lá?

Tecnicamente, o gesso se comporta como fertilizante no solo, entenda o porquê.

Quando se dissocia, o gesso libera cálcio (Ca    ) 
e enxofre (SO42-). 

Além disso, é um condicionador de camadas 
subsuperficiais, pois, em razão da mobilidade 
do sulfato de cálcio (CaSO4) para camadas pro-
fundas, o gesso agrícola aumenta os teores de 
cálcio (Ca   ) e reduz a saturação por alumínio 
(Al    ) - m%, por causa da formação de sulfato de 
alumínio (AlSO    ), reduzindo o efeito negativo 
do alumínio tóxico no solo.

2+

2+

3+

4+
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Saturação por alumínio
Saturação por alumínio maior que 20%.

Teor de cálcio
Teor de cálcio menor que 0,5 cmol¬c dm   .

Acúmulo de potássio
Este nutriente em excesso contribui para o processo de compactação do solo e 
prejudica a absorção de cálcio e magnésio, diminuindo o açúcar total recuperá-
vel (ATR) da cana.

A cana-de-açúcar é considerada uma cultura que, em alguns ambientes, tolera a acidez do solo, mas 
isso não significa dizer que não é necessária a aplicação de calcário no solo. Vamos explicar melhor!

Como vimos na aula anterior, o calcário age na camada de solo em que for misturado. Recomenda-
mos para a cana-planta 20 cm de profundidade, mas esse valor pode chegar a até 40 cm, quando 
utilizado equipamento que permite essa incorporação.

A cana-de-açúcar tem a possibilidade de expandir seu sistema radicular em profundidade, muitas 
vezes ultrapassando os 20 cm da camada mais superficial do solo.

É então que entra o gesso! Ele apoia na redução dos efeitos tóxicos da acidez nas camadas de solo 
que vão além dos 20 cm tradicionalmente corrigidos pelo cálcio!

O gesso pode ser uma importante fonte de fornecimento de 
cálcio, sobretudo nas soqueiras, quando a calagem não for 
suficiente para  fornecer esse elemento ao longo dos anos.

Para se decidir sobre a necessidade de aplicação de gesso, interprete o resultado da análise química 
do solo na profundidade de 25-50 cm ou mais profundas, caso forem realizadas. 

Recomendada a aplicação de gesso agrícola quando a análise de solo apresenta um ou mais dos 
seguintes casos:

-3
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Aplicação do gesso
O gesso é aplicado a lanço, de forma mecanizada com o conjunto trator-distribuidor de gesso. Não 
é necessário incorporar o gesso ao solo, pois ele é altamente solúvel em água e tem capacidade de 
infiltração no perfil do solo. 

Sua aplicação pode ser feita de duas maneiras:

• antes do plantio da cana-planta; ou

• de forma parcelada na cana-planta e na cana-soca, quando a dose recomendada é alta. 

Tome nota

Há casos em que a aplicação sequencial de gesso agrícola na cana-
-planta e após o 1° e o 3° corte, além de ganhos de produtividade, 
possibilita maior longevidade do canavial, o que proporciona um cor-
te a mais durante o ciclo.

Resumo da aula

Embora não tenha efeito de correção da acidez do solo, o gesso agrícola disponibiliza cálcio e enxofre, neutra-
lizando a ação do alumínio tóxico no solo. Além disso, carrega nutrientes para as camadas mais profundas do 
solo, promovendo o condicionamento do perfil do solo. Isso favorece o aprofundamento do sistema radicular 
da cana-de-açúcar, pois permite maior acesso a água e nutrientes. O resultado final fica fácil de supor: maior 
produtividade!

Dose de gesso (kg ha    ) = 75 * argila (%) -1

Se for recomendada a aplicação do gesso, para definir a quantidade adequada, é necessário conhe-
cer o teor de argila do solo. Com essa informação, utilize a fórmula a seguir:
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AULA 3
Adubação química

Os solos da região do Cerrado, que ocupam grandes áreas do estado goiano, são naturalmente de 
baixa fertilidade. E como temos estudado até aqui, a produtividade da lavoura está intimamente re-
lacionada com a boa nutrição da planta. Por isso, a adubação química é essencial quando se buscam 
altas produtividades.

No contexto da cana-de-açúcar, o objetivo é fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvi-
mento e a produção da cultura. Para isso, devemos responder quatro perguntas essenciais para o 
sucesso da nutrição das plantas:

• O que aplicar?

• Quanto aplicar?

• Quando aplicar?

• Como aplicar?

Nesta aula, compreenderá os critérios de recomendação de aduba-
ções químicas de correção e manutenção.
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O que aplicar?
Para o desenvolvimento e a produção da cana-de-açúcar, são necessários macro e micronutrientes.

Macronutrientes: Nutrientes exigidos em maior quantidade.

Micronutrientes: Apesar de essenciais, são exigidos em menor quantidade.

Macronutrientes Micronutrientes

Aplicados pelos adubos formulados:

• Nitrogênio (N)

• Fósforo (P)

• Potássio (K)

Aplicados pelo calcário e gesso agrícola:

• Cálcio (Ca)

• Magnésio (Mg)

• Enxofre (S)

• Boro (B)

• Zinco (Zn)

• Cobre (Cu)

• Molibdênio (Mo)

• Manganês (Mn)

-

 Quanto aplicar?
A quantidade total de fertilizantes a ser aplicada é definida considerando a necessidade nutricional 
da cultura, de acordo com a produtividade esperada, subtraindo-se a quantidade de nutrientes que 
já estão presentes no solo, de acordo com a sua análise. Esse valor deve ser multiplicado por um 
fator de eficiência no aproveitamento da adubação, ou seja, o percentual do fertilizante aplicado 
que realmente será absorvido pelas raízes da planta. Esse cálculo é expresso pela fórmula a seguir:

Adubação = (planta – solo) x fator
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A recomendação da quantidade a ser aplicada deve ser 
feita por um profissional técnico habilitado!

Aplicação do adubo químico 
No plantio devem ser aplicadas pequenas quantidades de nitrogênio e altas quantidades de fósforo 
e potássio. Já na cana-soca, são aplicadas doses altas de nitrogênio e potássio e pequena quantidade 
de fósforo.

Fique atento!

Quando aplicar?
A nutrição da cana-de-açúcar está intimamente relacionada ao seu nível de produtividade. Veja, a 
seguir, os processos de adubação em cada momento do cultivo da cana-de-açúcar.

Pré-plantio
• Correção do fósforo do solo, também chamada de fosfatagem.

• Fertilizantes que contêm nitrogênio, fósforo e potássio.

60 a 70 
dias após a 
emergência 

da cana

• Adubação nitrogenada de cobertura.

• Aplicação do restante da dose de potássio, caso necessário.

Cana-soca • Fertilizantes que contêm nitrogênio, fósforo e potássio.
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Tome nota

Você concorda que não adianta realizar uma adubação perfeita se a 
lavoura não tiver um correto controle de pragas, doenças ou plantas 
daninhas? Ou, ainda, se houver presença de compactação do solo, 
por exemplo, só uma adubação resolverá todos os problemas? 

Preocupar-se somente com o tipo e os níveis de adubação 
não garante o sucesso da cultura. Várias outras práticas

 devem ser realizadas de forma integrada e eficiente
 para garantir bons resultados!

Como aplicar?
Para cada um dos tipos de fertilizantes vistos na seção anterior, existem recomendações de aplicação. 

Para ter uma experiência mais completa, acesse o conteúdo 
on-line e assista ao vídeo que fizemos para você conhecer 

cada uma das recomendações de aplicação. 
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Vamos falar sobre a aplicação de fertilizantes?

Primeiro, a fosfatagem! Essa prática agrícola é realizada durante o 
preparo do solo, antes da gradagem de nivelamento.

Outra prática é a aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio. Ela 
funciona assim: no fundo do sulco de plantio são aplicados fer-
tilizantes que contêm nitrogênio, fósforo e potássio, para o bom 
desenvolvimento inicial da cultura. Por causa da salinidade do 
adubo potássico, são recomendadas doses de até 120 kg ha-1. Já 
na cana-soca, o nitrogênio, o fósforo e o potássio são aplicados 
durante a tríplice operação. Momento em que se realiza ao mesmo 
tempo a escarificação, a adubação e o cultivo do solo. Nesse caso, 
os micronutrientes são aplicados via pulverização foliar. Em torno 
de 60 a 70 dias após a emergência da cana, é realizada a operação 
“quebra-lombo” para nivelar o solo do sulco de plantio e facilitar 
a futura colheita mecanizada. A operação é realizada de forma 
mecanizada com o conjunto trator e cultivador-adubador. 

Caso seja necessário, também é realizada a aplicação da aduba-
ção nitrogenada de cobertura e o restante da dose de potássio, 
outra forma de adubação que pode ser escolhida por você! Os 
micronutrientes podem ser aplicados diretamente nos toletes ou 
mudas da cana ou por meio de pulverizações foliares nos estágios 
iniciais de desenvolvimento da cultura.

É o conjunto de todas as práticas agrícolas que contribui para o alcance de altas produtividades e, 
possivelmente, alta rentabilidade da atividade!
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Informação Extra

Acesse na biblioteca do seu curso duas tabelas de recomendação de 
doses de adubação de macronutrientes, de acordo com o teor dos 
nutrientes no solo e com a produtividade esperada, que podem ser 
utilizadas no planejamento da adubação.

Resumo da aula

Os nutrientes a serem aplicados no cultivo de cana-de-açúcar são divididos em macro e micronutrientes. O 
planejamento da dose deve levar em consideração a demanda da planta, a quantidade disponível no solo e 
o fator de aproveitamento do fertilizante. Na cana-planta, as aplicações são feitas no preparo do solo, para 
correção da fertilidade, no sulco de plantio e em cobertura na operação “quebra-lombo”. Na cana-soca, a adu-
bação é feita em cobertura durante a tríplice operação.

Para finalizar esta aula, acesse esta aula no conteúdo on-line ou 
clique aqui e veja uma operação de quebra-lombo.

https://www.youtube.com/embed/-xmYS4GY724?rel=0
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AULA 4
Uso de fertilizantes orgânicos

Você já deve ter percebido que a boa nutrição da cana-de-açúcar não é tarefa fácil. Está relacionada 
a vários fatores relativos ao solo, a planta e ao ambiente. Assim como as práticas já abordadas neste 
módulo, a utilização de fertilizantes orgânicos no canavial pode ser muito vantajosa e contribuirá 
para um ambiente de cultivo equilibrado. Listamos apenas alguns benefícios, conheça-os a seguir.

Aumenta a capacidade de infiltração e retenção de água no solo.

Favorece o desenvolvimento de micro-organismos benéficos no 
solo.

Melhora a disponibilidade de nutrientes pelo solo.

Reduz os custos de produção pela possibilidade de redução do uso 
de fertilizantes químicos.

Aumenta a sustentabilidade ambiental, por meio da utilização de 
resíduos da agroindústria.

Possibilita ganhos de produtividade no decorrer do tempo.
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Nesta aula, compreenderá os tipos de fertilizantes orgânicos gerados 
na agroindústria da cana-de-açúcar e sua utilização na lavoura.

Entre os principais fertilizantes que são utilizados no cultivo de cana-de-açúcar estão os resíduos da 
própria usina de cana – torta de filtro, vinhaça, cinzas de caldeira e bagaço – ou estercos de origem 
animal – cama de frango, esterco bovino, água residuária da suinocultura etc.

Conheça cada um deles com mais detalhes.

Resíduos da usina
São os fertilizantes orgânicos mais utilizados nos canaviais. E isso não é à toa, pois o uso dos resíduos 
da usina como fertilizantes tem pelo menos dois grandes benefícios:

• Na agroindústria, resolve o problema do tratamento e do descarte ambientalmente correto do 
resíduo.

• Na agricultura, possibilita a redução no uso de fertilizantes químicos e a redução dos custos.

Além, claro, daqueles outros tantos benefícios que citamos no início desta aula.

Nesta aula, vamos falar apenas de dois desses resíduos: a torta de filtro e a vinhaça. 

Torta de filtro

Trata-se de um resíduo da usina de cana que é 
capaz de fornecer grande quantidade de ma-
cro e micronutrientes já no primeiro ano de 
aplicação. 

A torta de filtro promove grandes benefícios na 
retenção e manutenção de água no solo.
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Deve ser aplicada na lavoura de forma úmida ou processada. Nessa segunda opção, visa à redução 
da umidade e possibilita o processo de compostagem com o enriquecimento do composto orgânico 
por meio da adição de outros produtos, como bagaço ou cinzas de cana, gesso agrícola, compostos 
orgânicos de origem animal etc. 

Para determinação da dose a ser aplicada, é essencial que se conheça a composição química da 
torta. Dessa forma, você evitará toxidez ou desequilíbrio de nutrientes. 

Regra geral, a aplicação da torta pode ser realizada em área total, de forma 100% mecanizada, com 
doses de 80 a 100 toneladas por hectare. Veja algumas especificidades.

Tome nota

No sulco do plantio, pode ser aplicada uma quantidade de 15 a 30 
toneladas de torta de filtro por hectare.

Nas entrelinhas de cultivo, com uma concentração de 40 a 50 tonela-
das por hectare.

Vizinhança

Aplicação da vinhaça na lavoura por sistemas de irrigação. Fonte: Embrapa
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Além de ser uma excelente fonte de potássio, a vinhaça é também fonte de muitos outros nutrientes, 
como nitrogênio, cálcio, magnésio, zinco e cobre. 

Recomenda-se o uso da vinhaça considerando dois fatores:

• fertilidade do solo; e

• tipo de mosto responsável por sua obtenção. 

É um líquido açucarado, produzido a partir da cana-de-açúcar, utilizado como matéria-prima na 
agroindústria canavieira.

A aplicação da vinhaça nas propriedades agrícolas tem sido 
responsável por aumentos de pH e notável elevação 

da atividade biológica do solo.

De obtenção relativamente fácil, a vinhaça é um resíduo líquido e é transportado até os canaviais 
por canais ou caminhões-tanque. Recomenda-se a aplicação de 60 a 250 m   por hectare, conforme 
a concentração de potássio existente no solo.

Esterco de origem animal

Esterco bovino. Fonte: Gramados.net

Utilizado para compostagem, o esterco apre-
senta grandes benefícios, especialmente pelo 
fornecimento de diferentes macro e micronu-
trientes e pela facilidade na aplicação, tanto no 
sulco de plantio quanto em área total. 

Seu preço e a disponibilidade dependem das 
atividades agropecuárias da região.

3
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Vale destacar que, além dos resíduos da usina e do esterco de 
origem animal, existem outras fontes de fertilizantes orgânicos 
ou formas de aumentar a matéria orgânica na área! Além disso, 
sempre que possível, nos momentos de renovação dos talhões, 
a rotação de culturas seguida da prática de cultivo de planta de 
cobertura para adubação verde, com uso de leguminosas, por 
exemplo, também favorece a reciclagem de nutrientes e o de-
senvolvimento do canavial.

Da terra

Resumo da aula

Os fertilizantes orgânicos são muito vantajosos para uso no cultivo de cana-de-açúcar. Existem várias fontes, 
podendo ser resíduos da agroindústria canavieira, como a torta de filtro, a vinhaça, as cinzas e o bagaço, ou de 
origem animal, como as camas de aves, os estercos bovinos e os dejetos de suínos.

Apesar de orgânicos, é essencial o conhecimento da composição química desses produtos para poder realizar 
um planejamento de sua utilização, evitando excessos de aplicação e realizando as devidas reduções no uso 
dos fertilizantes químicos.
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Atividade de aprendizagem

Que sucesso, mais um módulo concluído! Isso significa que você já completou mais da metade do 
seu curso. E será que sua aprendizagem está seguindo o mesmo ritmo? 

No conteúdo on-line você encontra recursos interativos para
 facilitar ainda mais a sua aprendizagem. Lembre-se de, 

posteriormente, acessar e assistir ao vídeo com o resumo do que você 
estudou neste módulo.

Hora de recordar os pontos principais do módulo. Vamos lá?
Para começar, descobrimos que a amostragem deve ser feita em 15 a 20 
pontos do talhão e as amostras retiradas nas profundidades de 0-25 cm e 
25-50 cm. 
Vimos que a utilização do calcário no cultivo, além de corrigir a acidez 
e a toxidez do solo, fornece nutrientes. A aplicação deve ocorrer antes 
do plantio da cana-planta, incorporado ao solo, e a cada dois anos em 
superfície, de acordo com a necessidade na cana-soca.
Na aula 2, verificamos que o gesso agrícola é um importante condicio-
nador de solo, que disponibiliza cálcio e enxofre e neutraliza a ação do 
alumínio tóxico. 
Além disso, leva nutrientes para as camadas mais profundas. Essa ação 
favorece o aprofundamento do sistema radicular da cana-de-açúcar, 
aumentando a produtividade.
Já na aula 3 vimos que os nutrientes são divididos em macro e 
micronutrientes.
E que o planejamento da dose deve considerar a demanda da planta, a 
quantidade disponível no solo e o aproveitamento do fertilizante. 
Na cana-planta, as aplicações são feitas no preparo do solo, para cor-
reção da fertilidade, no sulco de plantio e em cobertura na operação 
“quebra-lombo”. Na cana-soca, a adubação é feita em cobertura durante 
a tríplice operação.
Para fechar, na aula 4, descobrimos que os fertilizantes orgânicos são 
muito vantajosos para uso no cultivo de cana-de-açúcar. São várias as 
fontes existentes, entre elas: resíduos da agroindústria canavieira de 
origem animal. 
Lembre-se de que conhecer a composição química desses produtos é 
essencial para planejar sua utilização.
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Agora que você recordou as informações mais básicas deste módulo, realize as atividades de 
aprendizagem.

Lembre-se de acessar o conteúdo on-line para registrar as suas res-
postas. Completar as atividades de aprendizagem é requisito para 
finalizar o curso e receber seu certificado.

1. De acordo com o conteúdo sobre correção do solo, analise as afirmativas a seguir e marque 
a correta.

a. A amostragem de solo para análise química deve ser feita coletando o solo em 15 a 20 pon-
tos distribuídos no decorrer de toda a extensão do talhão.

b. Na amostragem de solo na cana-soca, os pontos de coleta devem estar na linha de plantio, 
onde a fertilidade do solo é maior.

c. Como a cana-de-açúcar apresenta um sistema radicular raso, as amostras de solo devem ser 
coletadas nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm.

d. A determinação da quantidade de calcário a ser aplicada na área é feita com base na expe-
riência e conhecimento prévio do produtor.

2. Com base no conteúdo da aula sobre adubação química, relacione a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

1 – O que aplicar? 

2 – Quanto aplicar?

3 – Quando aplicar?

4 – Como aplicar?

(   ) No momento do preparo do solo, no sulco de plantio ou em cobertura.

(   ) A dose leva em consideração fatores relacionados à necessidade da planta, a disponibilidade no solo 
e o aproveitamento do fertilizante.

(   ) As aplicações podem ser feitas de forma mecanizada, com implementos que realizam as operações 
de sulcação, quebra-lombo ou tríplice operação. 

(   ) A adubação química utiliza fertilizantes com o intuito de fornecer macro e micronutrientes essenciais 
para a planta.
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Assinale a alternativa com a sequência correta.

a. 3, 2, 4 e 1.

b. 3, 4, 1 e 2.

c. 4, 3, 2 e 1.

d. 1, 2, 4 e 3.

3. De acordo com o conteúdo estudado na aula sobre fertilizantes orgânicos, relacione a segun-
da coluna de acordo com a primeira.

1 – Fertilizantes orgânicos de origem animal.

2 – Fertilizantes orgânicos resultantes da agroindústria canavieira.

3 – Cultivo de plantas para adubação orgânica.

(   ) Torta de filtro, vinhaça, cinzas e bagaço.

(   ) Adubação verde.

(   ) Cama de frango e peru, esterco de galinha poedeira e esterco de bovinos.

Assinale a alternativa com a sequência correta.

a. 3, 2, 1.

b. 2, 1, 3.

c. 2, 3, 1.

d. 3, 1, 2.
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Módulo 4
Manejo integrado e tratos culturais

Neste módulo, você vai estudar as alternativas de manejo contra plantas daninhas, pragas e doen-
ças. Conheça com mais detalhes os objetivos das próximas aulas.

Aula 1: Controle de 
plantas daninhas

Nesta aula, você compreenderá os danos causados por plantas da-
ninhas na cultura de cana-de-açúcar. Além disso, iremos descrever 
alguns métodos de controle.

Aula 2: Manejo 
integrado de pragas

Insetos-praga também são prejudiciais à cultura da cana-de-açú-
car. Nesta aula, você conhecerá alguns deles e saberá como reali-
zar a integração dos métodos de controle.

Aula 3: Doenças e 
métodos de controle

Ao final desta aula, você reconhecerá as doenças da cultura da 
cana-de-açúcar e seus métodos de controle.

Aula 4: Irrigação da 
cultura

Para terminar este módulo, compreenda a necessidade hídrica da 
cultura de cana-de-açúcar e quais os sistemas de irrigação utiliza-
dos no cultivo.

Continue seus estudos!

Após o plantio e a germinação da cana-de-açúcar, deve-se adotar o manejo da cultura de forma que 
se favoreça o seu desenvolvimento, evitando perdas de produtividade. 

Existem fatores que causam efeito prejudicial na cultura e que não podem ser controlados pelo 
homem, como os fatores climáticos, por exemplo. No entanto, existem aqueles fatores que podem 
ser controlados! É muito importante ter conhecimento sobre isso e realizar um planejamento para 
adotar o manejo necessário e minimizar seus efeitos negativos
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AULA 1
Controle de 
plantas daninhas

A cana-de-açúcar possui um espaçamento de plantio amplo e um período de desenvolvimento ini-
cial lento. Dessa forma, a área da lavoura demora para ser fechada completamente, o que favorece 
o crescimento de plantas daninhas.

Essas plantas indesejadas competem por água, luz e nutrientes. Além disso, podem trazer efeitos 
negativos, como redução de perfilhamento e da produtividade de colmo e sacarose. E isso não é 
tudo! Podem contribuir para o decréscimo da longevidade do canavial, queda na qualidade de ma-
téria-prima e dificuldades na colheita e transporte.

Nesta aula, vamos apresentar os danos das plantas daninhas e des-
crever os métodos de controle em lavouras de cana-de-açúcar.

É longo o período em que a cultura da cana-de-açúcar
 necessita ficar livre de interferência de plantas daninhas 

para não prejudicar a produtividade da lavoura e a qualidade 
do produto final. Quando as plantas atingem a fase adulta, 

elas fazem o fechamento completo da área e provocam 
a supressão das plantas daninhas pelo sombreamento.
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A redução de produtividade de colmos e de açúcar pode variar 
de 10% a 80% em uma lavoura. Essa redução vai depender de 
alguns fatores como:

• capacidade competitiva da variedade ou clones de 
cana-de-açúcar;

• estado sanitário e nutricional das espécies;

• densidade populacional;

• época de emergência das plantas daninhas presentes na 
lavoura;

• ciclo de corte da cana-de-açúcar – se é cana-planta ou cana-
-soca; e, por fim,

• disponibilidade de nutrientes e água disponível no solo.

Da terra

Além da redução da produtividade, outro prejuízo causado por competição de plantas daninhas é a 
dificuldade e o aumento de custo de colheita, visto que a presença dessas plantas gera transtornos 
operacionais tanto na colheita manual quanto mecânica. 

Veja os detalhes de cada método de colheita quando a área está infestada de plantas invasoras.

Colheita manual

O valor acordado entre trabalhadores e produ-
tor para colheita tende a ser maior pela dimi-
nuição do rendimento de corte. Além disso, oca-
siona maior risco para os trabalhadores, pois 
favorece a presença de animais peçonhentos.
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Colheita mecanizada

Ocorre diminuição do rendimento operacional 
por causa da necessidade de mais paradas para 
limpeza da colhedora. Além disso, também 
gera dificuldade de regulagem da altura de cor-
te adequada.

A presença de alta infestação de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar também gera de-
créscimo da longevidade do canavial. Essa é uma matemática simples! Em razão do decréscimo da 
produtividade, os produtores são obrigados a dizimar suas lavouras, em alguns casos, após o terceiro 
corte.

Outro dano causado é a queda na qualidade industrial da matéria-prima pelo aumento das impure-
zas vegetais que dificultam o processo industrial. A queda da qualidade, consequentemente, gera a 
diminuição na remuneração do produtor.

E você acha que é só? Tem mais um detalhe... A planta daninha é hospedeira de pragas e doenças. 
Portanto, ter uma lavoura infestada com plantas daninhas muitas vezes é sinônimo de aumento de 
pragas e doenças nos canaviais. As plantas daninhas mais difíceis de controlar podem até provocar 
uma redução no valor da terra. 

Agora que você já tem pelo menos “uma mão” de motivos para controlar as plantas daninhas em sua 
lavoura, vamos conhecer os métodos de controle?
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Métodos de controle de plantas daninhas
O manejo de plantas daninhas pode ser realizado pela integração de vários métodos de 
controle. Que tal conhecê-los pela fala de um especialista?

Para uma experiência mais interativa, acesse o conteúdo on-line e 
ouça essa entrevista pelo nosso podcast A voz do EAD Senar Goiás.

O quadro “Pergunte para o especialista” de hoje 
traz um tema que pode ser a solução da lavoura: os 
métodos de controle para plantas daninhas. Nosso 
convidado é o agricultor especialista em cana-de-
-açúcar Joaquim Resende. O que você tem para nos 
contar sobre esses métodos, Joaquim?

Boa-tarde a todos os ouvintes. Para começar, 
eu quero falar sobre o controle preventivo. 
Uma medida tomada para evitar a entrada 
dessas plantas daninhas. O controle é feito por 
meio da utilização de mudas, torta de filtro ou 
composto orgânico livre de vegetal que a pro-
pague, além de canais de vinhaça e de irriga-
ção. Nesse método também é feita a limpeza 
de áreas próximas ao canavial e de máquinas e 
equipamentos.
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Com certeza é uma boa prática, mas eu sei que exis-
tem outras possibilidades também e que elas podem 
até ser combinadas, é isso mesmo?

É isso aí, existem outros tipos que também po-
dem ser utilizados, como o controle cultural, 
por exemplo. Essa prática busca deixar a ca-
na-de-açúcar mais competitiva que a planta 
daninha, ajustando o espaçamento e a densida-
de de plantio das variedades que apresentam 
alto índice e alta velocidade de perfilhamento. 
Isso é feito por meio da adubação adequada ou 
de outras práticas que favoreçam o rápido fe-
chamento da área pelo canavial. É uma medi-
da que causa o sombreamento e a redução da 
infestação.

E os equipamentos também podem ser utilizados?
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Para fechar, conta mais um método aí para os nossos 
queridos ouvintes.

Podem, sim. É possível fazer o controle mecâni-
co utilizando diferentes tipos de equipamentos, 
desde simples grades e arados, até sofisticados 
cultivadores. Geralmente, ele é realizado pelas 
operações de “quebra-lombo” e tríplice opera-
ção, nas quais são utilizados implementos com 
hastes que realizam o cultivo do solo.
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Vou terminar com o controle mais utilizado: o 
químico. Ele é realizado pela aplicação de de-
fensivos agrícolas ou herbicidas. É um método 
eficiente que apresenta alto rendimento, baixo 
custo em relação a outros e conta com inúme-
ros herbicidas registrados no Brasil.

Gostaria de agradecer a sua participação. Com cer-
teza essas dicas serão valiosas para os nossos ouvin-
tes. Até a próxima.
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Para um eficiente manejo das plantas daninhas, favorecendo o desenvolvimento do canavial e des-
favorecendo a desinfestação das plantas indesejadas, integre mais de um método de controle, de 
forma que a ação deles se complemente e proporcione alta eficiência no controle.

Na cultura de cana-de-açúcar, os herbicidas podem ser aplicados em dois diferentes momentos. 
Acompanhe, a seguir, a forma de aplicação adequada para cada momento.

Pré-
emergência 
das plantas 

daninhas

Nesse caso, o herbicida é aplicado sobre o solo para evitar

o surgimento das plantas daninhas.

Pós-
emergência 
das plantas 

daninhas

Em fase inicial ou tardia do surgimento da planta daninha, o

herbicida pode ser aplicado sobre elas, normalmente em jato dirigido.

O correto uso de 
herbicidas depende 

de conhecer as 
plantas daninhas 

existentes na área.

Para cada caso, existem os herbicidas adequa-
dos. Só tenha em mente que não é recomenda-
da a utilização sequencial de um único tipo de 
herbicida, pois existe o risco de desenvolvimen-
to de resistência pelas plantas daninhas.

Assim terminamos esta aula sobre plantas dani-
nhas. Mas esse não é o único mal que pode ata-
car sua lavoura. Siga em frente e estude sobre os 
tipos de pragas e as formas de controlá-las.

Resumo da aula

As plantas daninhas competem com o canavial por fatores de crescimento, o que impacta no desen-
volvimento e produtividade da lavoura. Os principais métodos de controle são: o químico, o preven-
tivo, o cultural e o mecânico. Mas é a integração desses vários métodos que de fato irá favorecer um 
desenvolvimento inicial livre da competição de plantas daninhas.
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AULA 2
Manejo integrado de pragas

Por causa da eliminação de queimadas nas lavouras de cana-de-açúcar, houve um crescente au-
mento de pragas nos canaviais. Dessa forma, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) tornou-se uma 
iniciativa muito importante para a cultura.

O manejo integrado de pragas permite a redução do uso 
de defensivos agrícolas, a diminuição do custo de produção 

e maior sustentabilidade ambiental.

Nesta aula, você reconhecerá os principais insetos-praga da cultura 
da cana-de-açúcar e compreenderá como fazer a integração dos 
métodos de controle.

Fonte: Revista opiniões.

As brocas, cientificamente chamadas de Dia-
traea saccharalis, são larvas de mariposa. Elas 
abrem espaço para patógenos oportunistas 
como os fungos dos gêneros Fusarium e Colle-
totrichum, provocando perdas consideráveis na 
produtividade de sacarose.

Conheça os insetos-praga mais preocupantes na cultura de cana-de-açúcar no estado de Goiás. 
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Fontes: AMTec BIO-AGRÍCOLA ;  Atilio Brizzi ; Fonte: G.Bio.

A cigarrinha-das-raízes e os besouros Migdolus 
e Sphenophorus também merecem atenção.

Fontes: Portal Cana Mix; Embrapa.

A broca gigante e a lagarta-elasmo também têm 
aparecido em algumas localidades do estado.

Outros insetos considerados pragas importantes, regionais ou esporádicas, que causam prejuízos 
são o gorgulho-da-cana-de-açúcar, os cupins e as formigas-cortadeiras. 

Na cultura da cana-de-açúcar, o besouro-rajado, os corós, o bicho-bolo, a broca peluda e as lagartas 
desfolhadoras de várias espécies, como Spodoptera frugiperda e Mocis latipes, são considerados 
pragas secundárias. Assim como os nematoides das espécies Pratylenchus zeae, Meloidogyne incog-
nita e M. javanica, que também podem ocasionar perdas na cultura.

Disponibilizamos na biblioteca do seu Ambiente Virtual de Apren-
dizagem um manual de identificação de pragas da cana. Acesse! 
Conhecer os “inimigos” da sua lavoura é o primeiro passo para a 
prevenção.

A seguir, vamos tratar com mais detalhes algumas das pragas citadas anteriormente.
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Broca-da-cana-de-açúcar (Diatraea  saccharalis)

Como ilustrado na imagem, as lagartas são branco-amareladas e de cabeça marrom-escura, com 
pontuações e manchas marrons pelo corpo. Podem atingir até 2,5 cm de comprimento. As lagartas 
de segundo e terceiro instar penetram no colmo pela parte mais mole, ou seja, na região do palmito 
e, durante essa fase, abrem galerias verticais e transversais até a fase de pupa.

O monitoramento da população dessa praga é feito durante a fase vegetativa da cultura até a matu-
ração. Veja o passo a passo e as fórmulas para esse monitoramento a seguir.

Diatraea saccharalis (broca-da-cana-de-açúcar)

Faça a contagem da quantidade de lagartas quinzenal ou mensal-
mente em áreas maiores, quando a planta apresentar os primeiros 
internódios visíveis. Essa contagem vai desde plantas com três 
meses de idade até não ser possível entrar no meio do canavial.

1

Essa lagarta causa prejuízos diretos na cultura, como:

• perda de peso da cana, pela abertura de galerias;  

• morte da planta;

• “coração morto”, principalmente em canas novas;

• queda da cana pelo vento, pela secção do colmo.

Também pode ocasionar prejuízos indiretos, uma vez que, pelos orifícios e galerias, penetram fungos que 
causam a podridão vermelha do colmo que pode atingir toda a região entre as diversas galerias. 

Os fungos Colletotrichum falcatum e Fusarium subglutinans, causadores da podridão vermelha, 
invertem a sacarose, diminuindo a pureza do caldo e o rendimento industrial no processo de pro-
dução de açúcar e/ou álcool. 
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Faça amostra de dois pontos por hectare. Em cada ponto, são ava-
liados os colmos de todas as plantas em 5 metros lineares de duas 
ruas paralelas, num total de 10 metros lineares por ponto.

Abra e observe os colmos com orifícios de entrada da broca.

Anote em fichas o número de lagartas menores e maiores que 1,5 
cm, de pupas e de grupo de pupas da vespinha encontradas.

A estimativa dos danos é realizada no momento da colheita. Cole-
te 20 colmos por hectare de plantas em pé ou na leira. Os colmos 
podem ser coletados na recepção da usina também. Neste caso, 
retire quatro a cinco colmos por carga.

Parta os colmos ao meio e anote o número de internódios totais e 
brocados para o cálculo de Índice de Intensidade de Infestação (I.I.)

O I.I. é calculado utilizando a seguinte fórmula:

I. I.% = (número de entrenós brocados/número total de entrenós) x 
100) para cada zona, setor, fazenda ou talhão.

Pondere os resultados individualmente em função da área plantada 
ou produção em t/ha para cada variedade de mesma idade e local.

Para a ponderação dos resultados, faça o seguinte cálculo: 

Área ou produção correspondente ao local de origem das diferen-
tes amostras X valor médio de seus respectivos I.I.% / Somatório de 
todas as áreas ou produções

No final da safra, com essas informações, decida pelo controle no 
próximo ciclo da cultura. Considera-se 3% de I.I. como o nível de 
dano econômico.

3
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Controle

O controle da lagarta pode ser realizado de forma biológica ou química. Veja as recomendações 
para cada um deles.

Controle 
biológico

Geralmente é feito com a utilização de uma vespa chamada Cotesia flavipes. 

Libere a vespa de uma única vez ou de forma parcelada, sempre que a população 
de lagartas atingir cerca de 1 a 1,5 lagarta/10 metros amostrados ou 10 lagartas/
hora-homem.

Geralmente são liberadas no mínimo 6.000 vespinhas por hectare.

Outro controle biológico possível é o Trichogramma galloi, um eficaz parasitoide 
de ovos.

Controle 
químico

Utiliza, na maior parte das vezes, inseticidas que devem ser aplicados nos sulcos 
de plantio, uma vez que a praga fica escondida dentro do colmo da cana. Este 
método de controle deve ser, obrigatoriamente, recomendado por um Engenhei-
ro Agrônomo e utilizado com base em critérios técnicos, especialmente quanto 
ao tipo de produto, a dose e a forma de aplicação, para evitar impacto ambiental 
causado para má utilização dos defensivos agrícolas.

Cigarrinha-das-raízes

Com o ataque dessa praga, as folhas podem 
apresentar manchas amareladas que se tornam 
avermelhadas e secam posteriormente.

O monitoramento é feito por meio de contagem 
de ninfas a partir de cinco pontos por hectare, 
cada ponto representado por um metro linear 
de sulco. 
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Controle

O controle geralmente é realizado utilizando o fungo verde Metarhizium anisipliae. 

Embora o controle químico também seja possível, ele é recomendado em condições que exijam 
resposta rápida de controle. Os melhores resultados têm sido alcançados com a aplicação sistê-
mica de inseticidas, de aplicação dirigida aos dois lados da planta, quando líquido, ou de um lado, 
quando granulado.

Nematoides

Essa praga prejudica as plantas diminuindo a absorção de água e nutrientes, por causa do ataque 
nas raízes. Além disso, injetam toxinas que podem formar galhas ou causar necroses. Veja, a seguir, 
o passo a passo para realização do monitoramento.
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Realize a amostragem no período chuvoso, em solo úmido. A 
coleta é feita em raízes e solo tanto em cana-planta como em 
soqueiras.

Colete uma ou duas subamostras por hectare para formar uma 
amostra composta em cada talhão de até 10 hectares, podendo 
totalizar 20 subamostras para compor a amostra composta.

Misture e homogeinize as subamostras. 

Em seguida, separe 500 g de solo e 50 g de raízes em um saco de 
plástico. Identifique os sacos e envie as amostras para análises 
nematológicas em laboratório.

1

2

3

4
Controle

O controle é feito por nematicidas registrados para a cultura da cana-de-açúcar ou pelo manejo por 
rotação com culturas não hospedeiras ou culturas armadinhas, como, por exemplo, a crotalária, com 
a utilização de matéria orgânica.

Formiga-cortadeira, besouros e cupins
As formigas causam desfolhamento, reduzindo a área foliar das plantas por longos períodos e cau-
sando atraso e definhamento da cultura. Tem ocorrência praticamente o ano todo. Já os besouros e 
cupins alimentam-se da base das touceiras e do sistema radicular da planta de cana-de-açúcar e os 
destroem, podendo causar morte das plantas e elevado grau de prejuízo.

Controle

O controle das formigas deve ser realizado assim que forem detectadas no canavial. Para isso, 
utilizam-se inseticidas em formulação com pó seco, iscas tóxicas, ou inseticidas aplicadas via 
termonebulização. 

Técnica de aplicação de inseticidas em forma de neblina, como medida para controlar a infestação 
de insetos-praga.
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Os besouros e os cupins já são controlados pelos inseticidas aplicados no solo para controle da 
broca-da-cana.

Resumo da aula

A cultura da cana-de-açúcar é atacada por muitas pragas, porém as mais importantes são a broca-
-da-cana-de-açúcar e a cigarrinha-das-raízes, as quais são consideradas pragas-chave. Outras pra-
gas têm importância de forma pontual, como os besouros, os cupins, as formigas-cortadeiras e os 
nematoides. Um correto e constante acompanhamento da lavoura deve ser feito para identificar e 
avaliar o nível de infestação das pragas e planejar o controle integrando mais de um método, au-
mentando a eficiência no controle.
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AULA 3
Doenças e métodos
de controle

A cana-de-açúcar pode ser afetada por várias doenças, porém os produtores não costumam se pre-
ocupar em fazer o controle delas no canavial e isso tem um porquê! 

Existe uma diversidade de cultivares e de condições ambientais em que as plantas são exploradas. 
Além disso, para que uma variedade de cana seja liberada para o plantio comercial, ela deve apre-
sentar resistência adequada às principais doenças da cultura. Ou seja, no processo de melhoramen-
to genético, é obrigatório fazer a seleção de variedades resistentes.

Contudo, mesmo que a variedade tenha resistência adequada, isso não significa que ela seja imune 
às doenças. Dessa forma, a lavoura pode ser infectada por uma ou por outra doença e apresentar 
alguma injúria, porém pode resultar em grandes perdas. Assim, o manejo integrado de doenças é 
importante, já que envolve todas as estratégias disponíveis para manter a população dos patógenos 
abaixo do limiar de dano econômico e minimizar os efeitos negativos ao meio ambiente.

Nesta aula, você reconhecerá as possíveis doenças da cultura da 
cana-de-açúcar e seus métodos de controle.

Como você pôde notar na introdução desta aula, na cultura da cana-de-açúcar, a importância eco-
nômica das doenças é de difícil quantificação. Apesar de uma a variedade poder ter resistência ade-
quada, ela não é imune às doenças. 

Regra geral para algumas doenças mais importantes, a principal medida de controle é a utilização 
de mudas sadias. Mas caso uma doença nova ou uma doença secundária que não tinha importân-
cia econômica apareça, algumas medidas de controle ou até a substituição da variedade cultivada 
pode ser necessária. Tudo depende da severidade do caso!
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Conheça as principais doenças na cultura da cana de açúcar.

Mosaico – Causado pelo vírus Sugar cane virus 
ou SCMV

Alternância entre o verde normal da folha com 
manchas verde-amarelas. As áreas são mais 
evidentes na base das folhas novas e medianas.

Estrias vermelhas – Causadas pela bactéria 
Acidovorax avenae subsp. Avenae

Duas estrias vermelhas nas folhas aparecem em 
plantas com até seis meses no período quente 
e úmido do ano na parte mediana inferior. A 
morte dos ponteiros – coração morto – pode 
estar associada com o sintoma de estrias 
vermelhas nas folhas inferiores.

Escaldadura das folhas – Causada pela 
bactéria Xanthomonas albilineans

Mais severa em locais quentes e secos, 
apresenta uma estria fina, de margens bem 
definidas – risca de lápis –, que se estende por 
extensa área do limbo foliar podendo atingir a 
bainha. Além disso, pode evoluir para diversos 
graus de clorose foliar.

Fonte: Embrapa

Fonte: ANDREOTI, Adriano, IFMT - Campus Campo Novo do Parecis, 2016

Fonte: Brugnera. IFMT, Campo Novo do Parecis, 2016
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Ferrugem marrom – Causada pelo fungo 
Puccinia melanocephala
As folhas apresentam pontuações cloróticas 
que evoluem para lesões alongadas de margem 
irregular visível em ambos os lados da folha. 
Ocorre em condições de temperaturas mais 
amenas e alta umidade relativa do ar, a partir 
dos três meses.

Ferrugem alaranjada – Causada pelo fungo 
Puccnia kuehnii E. J. Butler

Apresenta lesões e pústulas bastante 
semelhantes às da ferrugem marrom, porém 
com coloração tendendo para laranja. 
Dissemina-se em temperatura mais elevada e 
as plantas tornam-se mais suscetíveis de meia-
idade para idade adulta.

Carvão – Causado pelo fungo Ustilago 
scilaminea

Estrutura alongada como um chicote, 
preta, formada no ponteiro do colmo. Gera 
espigamento do colmo, o qual fica mais 
fino e curto e a touceira pode apresentar 
superbrotamento e nanismo. A infecção se dá 
pela gema, no momento de brotação e em 
presença de umidade.

Fonte: Agrolink

Fonte: Agrolink

Fonte: Agrolink
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Podridão de Fusarium – Causada fungo Fusarium 
moniliforme J. L. Sheldon
Causa avermelhamento intenso nos tecidos 
internos do colmo. É necessário que a planta 
tenha uma porta de entrada, ou seja, uma lesão 
no colmo e, dessa forma, está associado ao furo 
de broca ou qualquer rachadura ou corte.

Raquitismo-da-soqueira – Causado pela bactéria 
Leifsonia xyli. Subsp. xyli

É possível observar um crescimento irregular, 
encurtamento de colmos evidenciando em anos 
de seca, quando o desenvolvimento da planta 
é prejudicado, e avermelhamento na forma de 
pequenas vírgulas. A disseminação da doença se 
dá por instrumentos de corte infectados.

Podridão-abacaxi – Causada pelo fungo 
Thielaviopsis paradoxa

Tem como sintoma uma podridão com odor de 
abacaxi e coloração preta nas extremidades dos 
toletes. 

Fonte: : ANDREOTI, Adriano, IFMT - Campus Campo Novo do Parecis, 2016

Fonte: ASAS – Consultoria em cana-de-açúcar

Fonte: Agrolink
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De maneira geral, o controle das doenças é re-
alizado, principalmente, de duas maneiras: con-
trole genético e controle químico.

O controle genético 
é feito com o uso de 

variedades resistentes e é 
o método de mais eficaz! 

Contudo, algumas variedades não são totalmente resistentes a determinadas doenças, sendo neces-
sária associação com outras medidas como:

• utilização de mudas sadias;

• tratamento térmico de toletes e gemas;

• nutrição e irrigação equilibradas das plantas;

• controle eficiente das pragas, especialmente da broca-da-cana;

• manutenção das lavouras comerciais limpas, sem plantas daninhas, especialmente aquelas hos-
pedeiras de vírus.

O controle químico deve ser usado como método integrado aos demais, geralmente por meio de 
fungicida a base de triazol e/ou estrubirulina.

Informação extra

Muitas variedades de cana apresentam resistência à ferrugem 
marrom na fase adulta. Acesse mais detalhes sobre o tema no 
documento Doenças de cana-de-açúcar da Embrapa, disponível na 
biblioteca do seu curso.
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Resumo da aula

Doenças podem infectar as plantas de cana-de-açúcar, prejudicando o seu desenvolvimento e re-
duzindo sua produtividade. Na maioria das vezes, os danos causados podem ser minimizados pela 
adoção do controle genético, ou seja, pelo cultivo de variedades resistentes. Existem também outros 
métodos de controle, incluindo o químico.

Saiba mais

Para orientações seguras sobre o controle químico, o Agrofit é um 
site de consulta gratuita, composto de um banco de dados de todos 
os defensivos agrícolas e afins registrados no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com informações do Minis-
tério da Saúde (Anvisa) e do Ministério do Meio Ambiente (Ibama), 
recomendados para o controle químico de cada praga, doença e 
planta daninha, constando todas as orientações para o uso correto 
do produto. 

Clique aqui para acessar as informações.

http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons
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AULA 4
Irrigação da cultura

Apesar de a cultura da cana-de-açúcar ser relativamente resistente a déficit hídrico, a adoção da 
prática de irrigação se faz necessária em algumas fases de desenvolvimento da cultura e proporcio-
na importantes incrementos da produtividade como:

• aumento da produtividade de colmo;

• aumento do teor de sacarose;

• precocidade de colheita;

• maior resistência a pragas e doenças; e

• baixo índice de tombamento, facilitando a colheita mecanizada.

Veja o dado apresentado no infográfico a seguir.

Regiões tropicais e subtropicais brasileiras
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Como você pode notar na imagem, em regiões tropicais e subtropicais brasileiras, a produtividade 
da cana-de-açúcar cultivada em sequeiro pode atingir 100 t.ha    . Contudo, no cultivo irrigado, em 
boas condições de cultivo, como boa fertilidade, condução adequada da cultura e do manejo da 
irrigação, a produção pode mais que duplicar se comparada ao cultivo de sequeiro.

Nesta aula, você compreenderá melhor a necessidade hídrica da cul-
tura de cana-de-açúcar e os sistemas de irrigação utilizados. Vamos lá!

A irrigação de cana-de-açúcar é efetivada principalmente sob duas modalidades: 

• Irrigação plena – Busca atender de forma contínua a demanda hídrica da cultura não atendida 
pela precipitação. Pode atender essa demanda parcialmente ou de maneira completa.

• Irrigação suplementar – Também chamada de “salvação”, é efetuada em épocas específicas, vi-
sando mitigar o efeito do déficit hídrico na fase inicial de desenvolvimento da cultura.

Os dados da normal climatológica do Banco de Dados Climá-
ticos do Brasil, disponibilizados pela Embrapa, representam os 
dados médios de variáveis climáticas de um período de 30 anos. 
Para o município de Rio Verde, uma importante região produto-
ra de cana-de-açúcar, situado na região sudoeste de Goiás, es-
ses dados indicam uma temperatura média entre 20,0 °C e 23,8 
°C no decorrer do ano. A precipitação anual acumulada é de 
1.707 mm, com maior concentração das chuvas entre os meses 
de outubro a abril, e o déficit hídrico anual acumulado é de 135 
mm, distribuído entre os meses de maio a setembro. 

Esse é apenas um dado da região de Goiás, mas exemplifica a 
importância da utilização da irrigação, especialmente nos me-
ses que apresentam déficit hídrico, para garantir um bom forne-
cimento de água para a cultura da cana-de-açúcar.

Tenha informações mais detalhadas no Banco de Dados Climá-
tico do Brasil! Clique aqui para informações de Rio Verde.

Da terra

-1
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Que tal conhecer então os sistemas de irrigação?! Acompanhe.

Irrigação de 
superfície

É aplicada de forma concentrada, em sulcos de irrigação abertos paralelamente 
às fileiras das plantas. É um método que apresenta baixa eficiência de aplicação 
de água, recomendado apenas para situações específicas de solos de textura mé-
dio-argilosa e topografia plana.

Irrigação por 
aspersão

A água é aplicada por emissores chamados aspersores, que possuem bocais, por 
onde a água é aspergida sob pressão, em forma de uma chuva artificial. Os as-
persores são conectados a tubulações de diferentes diâmetros, as quais estão 
ligadas a uma bomba centrífuga, responsável pela pressurização do sistema. É 
um método que apresenta uma eficiência de aplicação de água em torno de 70% 
a 80%. Além da aspersão convencional, são, normalmente, utilizados os sistemas 
de irrigação autopropelido, linear móvel e pivô central. 

Que possui seu próprio meio de propulsão.

Irrigação 
localizada

A água é aplicada de forma localizada, próxima às fileiras das plantas. O sistema 
mais utilizado é o gotejamento subsuperficial, no qual as linhas gotejadoras são 
enterradas a uma profundidade de 25 centímetros entre as fileiras duplas das 
plantas. Apresenta elevada eficiência de aplicação de água – 90% a 95% – e não 
possui restrição em termos de textura do solo e topografia do terreno. A desvan-
tagem é que apresenta elevado investimento inicial com a aquisição das linhas 
gotejadoras, tubulações, filtros e acessórios.

Saiba mais

Com o sistema de irrigação localizada, é possível aplicar fertilizan-
tes via água de irrigação, reduzindo bastante os custos com mão de 
obra com essa prática.
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Para o correto manejo do sistema de irrigação, o produtor deve considerar a variação da necessidade 
de água, conforme os estágios de desenvolvimento da cana e das condições climáticas locais. Esses 
cuidados evitam excessos de água na cultura, desperdícios e prejuízos.

Para a adequada classificação de ambiente de produção, não se 
pode levar em consideração apenas a classe de solo e sua 

condição de fertilidade, mas sim deve-se avaliar o conjunto de 
condições que possam favorecer, permitir ou impedir o 

desenvolvimento radicular e da parte aérea.

Para avaliar a variação da necessidade de água, 
dois fatores devem ser considerados:

1. precipitação em cada região;

2. capacidade de armazenamento de água no solo.

O conjunto dessas características determina a dis-
ponibilidade de água para o crescimento radicular.

Ou seja, de nada adianta um solo ter excelentes atributos físico-químicos e elevada capacidade de 
armazenar água se não chove na região. E o contrário também é verdadeiro! Se chove adequada-
mente, mas o solo tem capacidade de armazenamento muito baixa, poucos dias sem chuva e ele-
vada evapotranspiração podem resultar em deficiência hídrica, resultando no processo de redução 
de raízes superficiais e consequente alteração na arquitetura do sistema radicular.
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Informação extra

O Sistema Agritempo fornece gratuitamente mapas sobre a neces-
sidade de irrigação para todos os Estados brasileiros. São informa-
ções coletadas de inúmeras estações meteorológicas espalhadas 
no País atualizadas diariamente que você pode acessar aqui.

Resumo da aula

A irrigação é um método artificial de aplicação de água no canavial, cujo principal objetivo é viabili-
zar os cultivos nos locais onde a escassez de água limita a atividade agrícola. Os principais métodos 
de irrigação utilizados são por superfície, por aspersão e localizada.

http://www.agritempo.gov.br/agritempo/index.jsp
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Atividade de aprendizagem

Muito bem! Você chegou ao final de mais um módulo. Nessa jornada, conheceu um pouco mais so-
bre o controle de plantas daninhas, pragas, doenças e também sobre irrigação. Você se lembra de 
tudo isso? Preparamos um resumo com os principais pontos. Acompanhe.

No conteúdo on-line você encontra um vídeo 
com o resumo do que você estudou neste módulo. 

Acesse para assistir
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Vimos na aula 1 alguns danos causados por plantas daninhas na 
cultura de cana-de-açúcar e como elas afetam no desenvolvimen-
to e na produtividade da lavoura ao competir com o canavial pelos 
fatores de crescimento.

Os principais métodos de controle são: 

• químico;

• preventivo;

• cultural;

• mecânico. 

A integração de vários desses métodos é necessária para o de-
senvolvimento inicial da cultura livre da competição de plantas 
daninhas.

Já na aula 2, conhecemos duas pragas-chave que atacam a 
cultura da cana-de-açúcar: a broca-da-cana-de-açúcar e a 
cigarrinha-das-raízes. 

Além de nematoides e outros insetos que também podem 
provocar grandes danos, como os besouros, os cupins e as 
formigas-cortadeiras. 

Lembre-se de que fazer o acompanhamento da lavoura de forma 
correta e integrando mais de um método aumenta a eficiência no 
controle das pragas.

Durante a aula 3, tratamos das doenças que podem infectar as 
plantas de cana-de-açúcar. Vimos que, embora existam vários 
tipos, na maioria das vezes, os danos podem ser minimizados pelo 
cultivo de variedades resistentes. Outros métodos também podem 
ser adotados de forma integrada, incluindo o de controle químico. 

Para fechar, na aula 4, vimos que a irrigação é um método artifi-
cial de aplicação de água no canavial que viabiliza o cultivo onde 
a escassez limita a atividade agrícola. Os principais métodos de 
irrigação utilizados são por superfície, por aspersão e localizada.
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1. De acordo com as práticas de controle de plantas daninhas estudadas neste módulo, relacio-
ne as colunas.

Coluna A Coluna B

1.  Controle preventivo.

2.  Controle cultural.

3. Controle mecânico.

4.  Controle químico.

(   ) Realizado por meio da aplicação de her-
bicidas pré ou pós-emergentes.

(   ) Adoção de medidas que visam evitar a 
entrada de plantas daninhas na área.

(   ) Realizado por meio da utilização de en-
xadas, grades ou hastes.

(   ) Adoção de práticas que favoreçam o rá-
pido estabelecimento da cultura e fecha-
mento da área.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.

a. 1, 2, 4, 3.

b. 4, 1, 3, 2.

c. 1, 4, 2, 3.

d. 3, 1, 4, 2.

Quanto aprendizado, não é mesmo? Aproveite essa oportunidade que você teve de refrescar a me-
mória sobre os principais pontos estudados e responda às questões a seguir.

Lembre-se de acessar o conteúdo on-line para registrar as suas res-
postas. Completar as atividades de aprendizagem é requisito para 
finalizar o curso e receber seu certificado.
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2. Leia a sentença a seguir.

A ______________ provoca prejuízos diretos no canavial, pelo ataque no interior dos colmos, redu-
zindo a produtividade e a qualidade da cana-de-açúcar. As ______________ atacam em reboleiras e 
causam o desfolhamento da planta, causando atraso e definhamento da cultura. Os ______________ 
alimentam-se da base das touceiras e do sistema radicular da planta de cana-de-açúcar, podendo 
causar morte das plantas.

Na aula 2, apresentamos várias pragas que podem atacar a cultura de cana-de-açúcar e os respec-
tivos sintomas que ajudam você a identificá-las. Com base nesse conteúdo, selecione a opção que 
contém o nome das pragas para preencher corretamente os espaços em branco na sentença acima.

a. formiga-cortadeira, cigarrinha-das-raízes, nematoides.

b. broca-da-cana, cigarrinha-das-raízes, besouros. 

c. broca-da-cana, formigas-cortadeiras, besouros e cupins.

d. formiga-cortadeira, brocas-da-cana, cupins.

3. Analise e relacione a coluna A com a coluna B de acordo com o conteúdo estudado sobre mé-
todos de controle de doenças.

Coluna A Coluna B

1.  Controle químico

2.  Controle genético

3.  Integração de métodos de contro-
le

(   ) Utilização de defensivos agrícolas, especifi-
camente os fungicidas, para controle de do-
enças de plantas.

(   ) Utilização de mais de um método de controle 
de forma integrada, visando maior eficiência 
no controle das doenças.

(   ) Minimização da infestação de doenças por 
meio do cultivo de variedades resistentes.

a. 1, 2, 3.

b. 1, 3, 2.

c. 2, 1, 3.

d. 3, 1, 2.
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4. Com base no conteúdo da aula sobre irrigação, marque a opção que apresenta na ordem correta 
os métodos de irrigação e sua respectiva definição.

I. A água é aplicada por emissores chamados aspersores, na forma de chuva 
artificial.

II. A água é aplicada de forma concentrada, em sulcos de irrigação abertos paralela-
mente às fileiras das plantas.

III. A água é aplicada de forma localizada, próxima às fileiras das plantas.

a. I – Irrigação por aspersão, II – Irrigação de superfície, III – Irrigação localizada.

b. I – Irrigação de superfície, II – Irrigação localizada, III – Irrigação por aspersão.

c. I – Irrigação localizada, II – Irrigação por aspersão, III – Irrigação de superfície.

d. I – Irrigação por aspersão, II – Irrigação localizada, III – Irrigação de superfície.
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Módulo 5
Colheita de cana-de-açúcar

A colheita da cana-de-açúcar no Brasil está em franca evolução. Com preocupação cada vez maior 
com a sustentabilidade da atividade, produtores têm adotado maiores níveis de tecnificação a partir 
de algumas práticas como:

• redução da queima prévia do canavial, que provoca significativo impacto ambiental; e

• utilização de sistema de colheita mecanizada de cana picada sem queima do canavial, o que 
demanda mão de obra capacitada.

Na etapa de colheita, a cana-de-açúcar é a matéria-prima, pois abastecerá os as indústrias para a 
produção de açúcar, etanol ou bioenergia.

A qualidade da colheita é essencial para o rendimento da maté-
ria-prima e, consequentemente, para remuneração do produtor 

rural no momento da comercialização.
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Portanto, conhecer os processos relacionados à colheita é de grande importância para orientar 
profissionais da área e produtores rurais a “fechar com chave de ouro” o ciclo de um ano de produ-
ção. Veja o que preparamos para este módulo.

Aula 1: Ponto de 
colheita e qualidade 

de produto

Nesta aula, você estará apto para determinar o ponto de colheita e 
a qualidade da cana-de-açúcar para diferentes finalidades.

Aula 2: Operação 
de colheita da 

cana-de-açúcar

Ao final desta aula, você conhecerá os diferentes métodos de co-
lheita da cana-de-açúcar e os fatores que interferem na qualidade 
da colheita. Além disso, compreenderá as recomendações para a 
colheita mecanizada de cana-de-açúcar.

Aula 3: Recolhimento 
da palha

O que fazer com a palha que resulta da colheita é uma questão 
importante. Pensando nisso, preparamos esta aula que apresentará 
o processo de recolhimento da palha na área de produção e sua 
destinação.

Aula 4: Transporte 
da produção de 
cana-de-açúcar

Para terminar, compreenda as máquinas e a estrutura destinada à 
logística da cana-de-açúcar colhida.

Bons estudos!
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AULA 1
Ponto de colheita 
e qualidade de produto

A cana-de-açúcar colhida nos canaviais é matéria-prima na agroindústria para a produção de açú-
car, etanol ou bioenergia. E como comentamos na introdução deste curso, em todo processo indus-
trial, uma matéria-prima de qualidade é essencial para o rendimento e a qualidade final do produto. 

Neste sentido, saber determinar o ponto ideal de colheita é um dos fatores que interfere na quali-
dade da cana e, portanto, é essencial para garantir maior rentabilidade para o produtor e a melhor 
matéria-prima para a usina de cana.

Nesta aula, ajudaremos você a determinar o ponto ideal de colheita 
e a qualidade da cana-de-açúcar para diferentes finalidades.

Os principais fatores responsáveis pela qualidade da cana-de-açúcar entregue à indústria são:

• o estádio de maturação;

• o ponto de colheita;

• a cultivar;

• as impurezas minerais e vegetais;

• a ação dos micro-organismos;

• a sanidade do canavial; e 

• as operações de colheita e carregamento. 
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Todos esses fatores são extremamente importantes. A seguir, veja o detalhamento de cada um deles.

Estádio de 
maturação 

O processo de maturação envolve a formação de açúcares nas folhas e seu des-
locamento e armazenamento no colmo, que se dá a partir da base do colmo para 
seu ápice e da parte externa para a interna. Ele pode ser estimado utilizando-se 
um refratômetro em campo.

O índice de maturação (IM) é calculado com base na razão dos teores de Brix do 
ápice e da base do colmo, como indica a fórmula a seguir.

Ponto de 
colheita

É quando a cana pode ser considerada madura. Esse ponto é definido a partir do 
resultado do índice de maturação (IM), que deve variar entre 0,85 a 1,00. Abaixo 
de 0,85 a cana ainda está antes do ponto recomendado de colheita e acima de 
1,00 já passou do ponto de colheita, conforme ilustra a tabela a seguir.

A época em que a cana-de-açúcar atinge o índice ideal de maturação varia de 
acordo com o ciclo da cultivar – precoce, médio ou tardio. 

Cultivar

É a tecnologia de menor custo que gera o melhor resultado no cultivo e produção 
de cana-de-açúcar, e é considerada a base para as demais tecnologias de produ-
ção. Na escolha da cultivar deve-se levar em consideração o nível de tecnologia 
do ambiente de produção, a expectativa de produtividade, a qualidade do caldo, 
a resistência a doenças/pragas e a logística da colheita.

IM=  (Brix do ápice do colmo)
          (Brix da base do colmo)

< 0,60C ana verde

Cana madura

0,60 Ð 0,85

0,85 Ð 1,00

Cana em matura ‹o

> 1,00 Cana em decl’nio de matura ‹o

Índice de maturação Estágio de maturação
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Impurezas 
minerais e 
vegetais

Durante as operações de corte, colheita e carregamento, a qualidade da cana-
-de-açúcar pode ficar comprometida pelas impurezas contidas na carga.

Ação de 
micro-

organismos

Entre os micro-organismos maléficos para a qualidade da cana-de-açúcar estão 
as bactérias e as leveduras. A contaminação microbiana do colmo resulta no con-
sumo de açúcares e na formação de substâncias como gomas e ácidos orgânicos. 
Tudo isso reduz o rendimento da indústria, pois dificulta a cristalização da saca-
rose e o rendimento da fermentação.

Sanidade do 
canavial

Além das perdas diretas na produtividade, infestação de doenças e pragas po-
dem reduzir consideravelmente a qualidade da lavoura. 

Corte, 
colheita e 

arregamento

A cana-de-açúcar pode ser colhida inteira ou picada, resultando em injúrias me-
cânicas que, além da degradação de açúcares, favorecem as contaminações mi-
crobiológicas e agravam as perdas. Além disso, na colheita mecânica, colhe-se a 
cana com grande quantidade de impurezas minerais e vegetais.

Da terra

Resumo da aula
A cana-de-açúcar com boa qualidade no momento da colheita proporciona melhor rendimento du-
rante seu processamento na indústria. O ponto ideal de colheita é atingido quando a matéria-prima 
apresenta índice de maturação entre 0,85 e 1,00. Além do estádio de maturação e do ponto de co-
lheita, a qualidade da cana pode ser afetada de acordo com a cultivar, a concentração de impurezas 
minerais e vegetais, a ação de micro-organismos, a sanidade do canavial e as operações de corte, 
colheita e armazenamento.

Entre as pragas e doenças, o complexo broca-podridão é o que mais tem 
afetado a qualidade da cana-de-açúcar, causando danos e quebra na pro-
dutividade, além da deterioração da cultura, principalmente por favorecer a 
contaminação bacteriana, que causa diminuição da sacarose e aumento dos 
açúcares redutores e das gomas.
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AULA 2
Operação de colheita 
da cana-de-açúcar

A colheita é uma importante operação agrícola, pois marca o término de um ciclo de cultivo e o 
início de outro no processamento na agroindústria. Além disso, é uma atividade que representa sig-
nificativo valor dentro do custo de produção e pode demandar grande quantidade de mão de obra, 
caso não for realizada de forma mecanizada.

Além disso, como vimos na aula 1, a colheita e o transporte da cana-de-açúcar podem comprometer, 
significativamente, a qualidade final do produto e os cortes subsequentes. Por essa razão, tais ativi-
dades devem ser executadas de acordo com orientações técnicas precisas.

Nesta aula, você conhecerá os diferentes métodos de colheita da 
cana-de-açúcar e os fatores que interferem na qualidade da colheita. 
Além disso, compreenderá as recomendações na colheita mecaniza-
da de cana-de-açúcar.

Quando o assunto é a seleção e a operacionalidade de um sistema de colheita, especificamente 
para a cana-de-açúcar, a análise não deve se limitar apenas a aspectos referentes à máquina ou à 
mão de obra. É preciso levar em consideração a fisiologia da cultura e os aspectos sociais, econômi-
cos e tecnológicos. 

Entenda melhor o impacto desses itens na colheita.

Fisiologia da cultura
A colheita representa o final do ciclo de crescimento e maturação, 
atingindo o máximo de produtividade agrícola permitida pelas 
condições de clima e solo da região, pela tecnologia agronômica e 
variedades utilizadas.
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Aspectos sociais
Onde a atividade é importante economicamente, a adoção de 
colheita semimecanizada faz com que a mão de obra volante e, 
geralmente, desqualificada migre para a cidade. Isso exige que as 
agroindústrias e o município tratem a situação garantindo o menor 
impacto o possível.

Aspectos econômicos
A produção e a produtividade agrícolas de colmos industrializá-
veis e o sistema de colheita definido pela agroindústria impactam 
em um complexo planejamento e gerenciamento de mão de obra 
altamente qualificada, constituída de técnicos e engenheiros.

Aspectos tecnológicos
Durante a colheita é necessária a administração eficiente da gran-
de frota de tratores, veículos de transporte e carregadores. Portan-
to, há a necessidade de ações que envolvam tanto o campo como 
o ambiente externo ao canavial. 

Em relação às opções de sistemas de colheita, as operações de corte, carregamento, transporte e 
recepção da matéria-prima podem ser resumidas em três sistemas:

Manual 
O corte e o carregamento são feitos manualmente, podendo haver transporte 
de tração animal. É o menos utilizado, se limitando apenas a pequenas pro-
priedades de baixo nível tecnológico.
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Saiba mais

As colhedoras disponíveis no Brasil apresentam, em sua maioria, as 
mesmas características, mas com pequenas variações, dependendo 
do fabricante. As variações, normalmente são quanto ao sistema de 
alimentação ou transporte do material no interior da colhedora.

Semimecanizado

Envolve a atividade de corte manual e as operações de carregamento e trans-
porte mecanizadas. Ainda é utilizado, especialmente onde o fator de disponi-
bilidade de mão de obra não é limitante, porém sua utilização em cana crua é 
muito trabalhoso e apresenta pouco rendimento. Além disso, demanda quei-
ma do canavial antes do corte manual. Por conta disso, está sendo substituído 
pelo sistema de colheita mecanizado.

Mecanizado

Utiliza cortadoras de cana e carretas de transbordo, empregando somente 
mão de obra especializada, como operadores de máquinas e tratoristas, sem 
a necessidade do emprego de trabalhadores braçais. A colheita mecanizada 
tem como principal vantagem a rapidez na execução do trabalho, porém, se 
esse trabalho não for bem executado, as perdas em eficiência serão maiores.

Resumo da aula
A colheita é uma importante operação agrícola dentro do cultivo e da produção de cana-de-açú-
car, pois a partir dela é que se finaliza o ciclo de produção e se inicializa o ciclo do processamento 
industrial. 
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AULA 3
Recolhimento da palha

Como você pôde estudar nas últimas aulas, a produção de cana-de-açúcar no Brasil vem passando 
por um período de intensa tecnificação nos últimos anos: cresce as áreas de colheita 100% mecani-
zada ao passo que a tendência é de eliminação da prática de queima controlada da cana-de-açúcar, 
por causa dos problemas ambientais provocados. 

Além da tendência nacional, o relevo do Estado de Goiás, com suas áreas planas ou suavemente 
onduladas, favorece a colheita mecanizada.

Nesta aula, você será capaz de conhecer o processo de recolhimento 
da palha na área de produção e sua destinação que pode ser muito 
útil nos processos de produção de energia.

A quantidade total 
de palha residual 
na lavoura pode 

ultrapassar 18 t ha   .

O resultado é uma grande quantidade de palha, 
formada pelas folhas secas, verdes e ponteiros 
do canavial na lavoura. 

Todo esse material depositado sobre o solo durante a colheita mecanizada da cana-de-açúcar for-
ma uma espessa camada na superfície que acaba funcionando como um impedimento físico à bro-
tação e ao desenvolvimento da cana-soca. Além disso, a palha dificulta a adubação nitrogenada, 
pois o contato do fertilizante com o solo é mais difícil, o que gera grandes perdas por volatilização.

-1
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Em resumo, a palha não é um bom insumo para o agricultor, mas existe uma outra face nessa moeda!

A palha é um material rico em fibras, ligni-
na, celulose e hemicelulose. Em outras pa-
lavras, é um material altamente energético. 
A energia contida na palha residual de uma 
lavoura representa até 33% de toda energia 
contida na cana-de-açúcar, fornecendo até 
211.000 MJ por hectare.

Nesse cenário, fica fácil entender como “juntar o útil ao agradável”, não é mesmo?

Uso da palha na agroindústria
Há duas formas prováveis de utilização da palha na agroindústria:

Geração de 
energia

A geração de energia elétrica ou térmica é possível pela queima da palha 
que gera vapor. Esse vapor pode ser utilizado diretamente em caldeiras nos 
processos industriais ou no acionamento de turbogeradores, resultando em 
energia térmica.

Produção de 
etanol

A geração de etanol celulósico, ou etanol de segunda geração acontece pelo 
tratamento da palha. Nesse processo, ocorre a quebra da celulose e hemice-
lulose pela hidrólise ácida ou hidrólise enzimática, o que provoca a fermen-
tação e geração de etanol. O resíduo deste processo é a lignina, que pode ser 
destinada para a queima, no processo anterior de geração de energia.

Ambos os processos descritos para a palha são comuns também para o bagaço da cana processado 
na produção de açúcar e etanol.
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Por padrão, existem duas maneiras de a palha chegar às agroindústrias. Arraste a barra de um lado 
para o outro e conheça-os.
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Consiste na formação de leiras, acumulando o material de forma que possibilite o correto trabalho 
da enfardadora. Para isso, pode-se utilizar um aleirador acoplado a um trator como apoio. Esta 
operação deve ser realizada pelo menos quatro dias após a colheita, ou quando o material estiver 
completamente seco, com baixa umidade, para possibilitar sua utilização posterior.

O aleirador é composto de discos com hastes (dedos) montadas em base de borracha, que traba-
lham com movimentos circulares deslocando a palha para o centro. Exige baixa potência do trator, 
apresenta largura de trabalho em média de 7,5 m (podendo variar de 3 m a 15 m), com rendimento 
operacional de 4,0 ha h   .

Processo similar ao enfardamento de feno de capim, guardadas as proporções. É realizado de 

Recolhimento e envio da palha residual
Conheça, a seguir, o passo a passo de recolhimento da palha residual.

-1
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forma mecanizada – enfardador acoplado a um trator. Os fardos podem ser retangulares ou cilín-
dricos e suas dimensões são variáveis de acordo com a máquina utilizada.

O conjunto trator enfardador se desloca sobre a leira e a máquina realiza o recolhimento da palha, 
compressão, amarrio e descarte do fardo na área. Trabalha em velocidades em torno de 7 km h  , 
com rendimento operacional de 2,8 ha h    .

Realizada logo após o enfardamento, para evitar danos aos fardos no campo, provocados por chu-
va ou fogo, por exemplo. Deve transportar os fardos até os carreadores, onde serão empilhados, 
para posterior carregamento nos veículos de transporte. É feito de forma mecanizada por cami-
nhões ou conjunto composto de uma carreta a um trator.

-1

-1

É realizado por implementos montados em tratores ou manipuladores telescópicos. Esse tipo de 
equipamento facilita a colocação dos fardos nas laterais dos veículos de transporte, aumentando o 
rendimento operacional e reduzindo os custos.
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Resumo da aula

O recolhimento da palha na área após a colheita mecanizada do canavial possibilita maior eficiên-
cia no desenvolvimento e adubação da cana-soca, além de possibilitar seu uso para produção de 
etanol e/ou energia. As operações de recolhimento da palha são realizadas de forma mecanizada, 
com operações sequenciais de aleiramento da palha, enfardamento, recolhimento dos fardos, car-
regamento e transporte dos fardos até a agroindústria.

Tome nota

O veículo de transporte dos fardos deve ter dimensões compatíveis 
com a legislação brasileira para circulação em estradas ou rodovias, 
conforme estabelecido nas Resoluções n° 210/06 e 211/06 do Conse-
lho Nacional de Trânsito.

Pode ser realizado por diferentes tipos de veículos, desde carretas ou caminhões com carroceria 
até composições de comboio de carretas acopladas ou um trator.
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AULA 4
Transporte da produção 
de cana-de-açúcar

Cada agroindústria é construída e dimensionada de acordo com um potencial de processamento de 
matéria-prima e, para não funcionar de forma ociosa, ou seja, abaixo de sua capacidade operacio-
nal, é preciso também realizar um planejamento das áreas de produção e dos sistemas de transpor-
te, para o abastecimento de cana-de-açúcar ser no volume e na distribuição corretos.

A quantidade de veículos para transporte da cana-de-açúcar, por exemplo, deve ser calculada levan-
do em consideração os seguintes fatores:

• quantidade de matéria-prima necessária diariamente para funcionamento da agroindústria;

• capacidade de carga do veículo;

• distância a ser percorrida (tempo até a usina). 

Além disso, a chegada dos veículos deve ser bem distribuída para evitar filas em determinadas horas 
do dia e sistema de descarga ocioso em outras.

Nesta aula, você compreenderá quais as máquinas e a estrutura des-
tinada à logística da cana-de-açúcar colhida.

O carregamento dos veículos de transporte da cana-de-açúcar é feito de forma totalmente mecani-
zada. Na colheita mecanizada, os colmos cortados podem ser transferidos para outros veículos de 
carga por um sistema de transbordo hidráulico. Já em sistemas de colheita de cana inteira, o car-
regamento se dá por meio de carregadoras fixadas sobre tratores, com sistema de rastelo e garra 
movimentados de forma hidráulica.
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Existem outros métodos de transporte ligados aos sistemas fer-
roviário e hidroviário que, embora mais baratos, são pouco ou 
ainda não são operacionalmente utilizados nas regiões produ-
toras de cana no estado de Goiás. Para que essa operação seja 
possível, alguns investimentos são necessários.

O transporte da cana-de-açúcar do canavial até a agroindústria, 
nas principais regiões produtoras, se dá basicamente pelo siste-
ma rodoviário.

Os veículos de transporte de cana-de-açúcar deslocam-se por 
carreadores, estradas vicinais, vias municipais, rodovias estadu-
ais e federais. Acesse o conteúdo on-line para assistir um vídeo 
que demonstra esse deslocamento ou clique aqui para ver.

Da terra

Em áreas de grande produção de cana-de-açúcar, utilizam-se tratores com carretas, caminhões ou 
contêineres para abastecimento da usina.

No final do transporte, já na usina, está situado o sistema de recepção. Este sistema envolve, de 
forma sequencial, as seguintes etapas:

Pesagem da unidade de transporte em balança de plataforma.

Retirada de amostra para análise.

Descarregamento, direto na mesa de recepção ou no pátio/
barracão.

Estoque.

Nova pesagem do veículo para determinação da carga efetiva.

Veja agora um pouco mais sobre os tipos de veículos mais usados na região de Goiás!

1

2

3

4

5

https://www.youtube.com/watch?v=ngy_B4CNBh4
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Tratores com carretas
Há duas formas prováveis de utilização da palha na agroindústria:

Dependendo do tipo de carroceria, transpor-
tam colmos inteiros, quando possuem fueiros 
de ferro ou madeira, e colmos picados, quando 
são teladas. Quando se traciona apenas uma 
carreta por vez, possui uma capacidade líquida 
de carga por volta de 10 t. Quando o transpor-
te é realizado em comboio, a capacidade cai 
para 4 a 6 t por carreta, porém a carga total 
transportada aumenta.

Para nossas condições, a prática tem demonstrado que o uso 
de tratores agrícolas tracionando uma, duas ou três carretas é 
viável para distâncias de até 5 km, entre o canavial e a usina, 
cuja malha viária não apresente declives ou aclives acentuados, 
o que implicaria dificuldades de manejo e aumento nos riscos 
de acidentes.

Da terra
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Caminhões

É o meio de transporte mais utilizado para distâncias médias
 de  25 km entre o canavial e a usina. Distâncias acima de 

50 km já tornam o deslocamento inviável.

A malha viária deve ser bem estruturada, de preferência pavimentada, uma vez que estradas mal-
conservadas podem elevar os custos operacionais.

Existem inúmeras variações de tipo com capacidade de carga variando de 8 t de até 50 t. As maio-
res capacidades de transporte por viagem são economicamente mais viáveis para maiores distân-
cias. O tipo mais tradicional de caminhão é o de carrocerias fechadas nas partes frontal e traseira, 
com fueiros ao longo das laterais ou de carrocerias metálicas fechadas. 

Saiba mais

Os caminhões chamados “Romeu e Julieta”, ou bitrem, são potentes 
e tracionam duas carretas, com capacidade de carga de 25 t a 30 t. 
Existem também os veículos superpesados, que tracionam de três a 
quatro carretas, com capacidade de carga de até 60 t. Lembre-se de 
que existem restrições do Código Nacional de Trânsito para roda-
rem em rodovias estaduais e nacionais.
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Resumo da aula

Todas as etapas, desde o carregamento, transporte até a descarga são de forma mecanizada. O 
transporte pode ser feito por uma carreta ou por um comboio, movidas por tratores ou caminhões. A 
capacidade de carga total será dependente das características locais, da infraestrutura disponível e 
dos tipos de veículos utilizados.

Contêineres
São caçambas fechadas que, diferentemente das outras modalidades que possuem caçambas fixas 
ao chassi, podem ser acopladas e retiradas dos caminhões. Elas ficam nos carreadores para carre-
gamento e, quando cheias, são recolhidas pelos caminhões ou tratores. Embora apresentem baixa 
capacidade de carga – em torno de 7 toneladas por caçamba, com total de duas caçambas por ca-
minhão –, são vantajosas por reduzir o trânsito de máquinas pesadas e a compactação do solo nas 
áreas de cultivo.
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Atividade de
aprendizagem

Muito bem, você está a um passo de finalizar o seu curso de Cultivo e produção de cana-de-açúcar! 
Invista os próximos dois minutos para lembrar dos principais pontos dessa jornada.

No conteúdo on-line você encontra um vídeo com o resumo do que você 
estudou neste módulo. Acesse para assistir, ela vai facilitar a recapitula-
ção do que viu até aqui antes de responder as questões que preparamos. 
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Lembre-se de acessar o conteúdo on-line para registrar as suas res-
postas. Completar as atividades de aprendizagem é requisito para 
finalizar o curso e receber seu certificado.

Chegamos ao final dessa jornada! Durante o curso, vimos que o 
cultivo e a produção de cana-de-açúcar envolvem uma série de 
atividades do plantio até a colheita. 

É importante lembrar que, para ser competitiva e compatível 
ao processamento industrial essas atividades, devem ser bem 
planejadas e executadas de forma eficiente. A produção deve 
garantir o tripé da sustentabilidade: ser economicamente viá-
vel, socialmente justa e ambientalmente correta.

Com a agricultura cada vez mais competitiva, é essencial que 
o produtor tenha um maior conhecimento das atividades, tec-
nologias disponíveis e foque em fazer uma boa gestão. Para se 
manter rentável no setor, é preciso equilibrar produtividade, 
custos de produção e alta qualidade.

O uso de tecnologias, por exemplo, permite a criação de pos-
tos com mão de obra mais capacitada, com maior remunera-
ção e mais qualidade no ambiente de trabalho. Isso é reverti-
do em melhor qualidade de vida e bem-estar do trabalhador e 
de sua família. Lembre-se de que de nada adianta produzirmos 
com eficiência, se esgotarmos os recursos naturais. A adoção de 
boas práticas na produção de cana-de-açúcar mostra que ela 
pode ser realizada de forma consciente e respeitando as leis 
ambientais.

E, como você já sabe, preparamos algumas atividades de aprendizagem para que consolide seus 
conhecimentos. Com as informações mais básicas fresquinhas na memória, realize as atividades de 
aprendizagem.
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De acordo com o conteúdo sobre ponto de colheita e índice de maturação, analise e relacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira.

Coluna A Coluna B

1. Cana antes do ponto de colheita

2. Ponto de colheita

3. Cana em declínio de maturação

(   ) Índice de maturação entre 0,85 a 1,00.

(   ) Índice de maturação menor do que 0,85.

(   ) Índice de maturação maior do que 1,00.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.

a. 1, 2, 3.

b. 1, 3, 2.

c. 2, 1, 3.

d. 3, 1, 2.

2. Com base no conteúdo da aula sobre colheita, marque a opção que apresenta na ordem cor-
reta os métodos de colheita e sua respectiva definição.

I. Realizada por máquinas agrícolas, desde o corte até o transporte para a usina.

II. O corte, o carregamento e o transporte são realizados de forma manual ou com 
auxílio de animais.

III. O corte é realizado de forma manual e o carregamento e transporte realizados de 
forma mecanizada.

a. I – Colheita mecanizada, II – Colheita manual, III – Colheita semimecanizada.

b. I – Colheita mecanizada, II – Colheita semimecanizada, III – Colheita manual.

c. I – Colheita semimecanizada, II – Colheita manual, III – Colheita mecanizada.

d. I – Colheita semimecanizada, II – Colheita mecanizada, III – Colheita manual.
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3. Com base nos seus estudos sobre recolhimento e transporte de palha, analise a sentença a seguir.

Coluna A Coluna B

1.  Tratores com carretas

2.  Caminhões

3. Contêineres

(   ) São caçambas fechadas móveis que podem 
ser acopladas e retiradas do veículo de trans-
porte, possibilitando o tráfego apenas nos 
carreadores.

(   ) Transportam uma ou mais carretas por dis-
tâncias de até 50 km e capacidade de carga 
total de até 60 t.

(   ) Tracionam uma ou mais carretas em comboio 
por distâncias curtas, de até 5 km entre o ca-
navial e a usina.

O recolhimento da palha da área após a colheita mecanizada do canavial se dá por meio de várias 
operações sequenciais. O _____________ é a concentração da palha em leiras enfileiradas. O 
_____________ consiste no recolhimento da palha, compressão, amarrio e descarte na área. O 
_____________ é realizado por veículos de carga com garras laterais e levados até os carreadores. 
O carregamento dos fardos é realizado por equipamentos montados em tratores ou manipuladores 
telescópicos. O transporte dos fardos é realizado por veículos de carga, que levam o material do 
canavial até a usina.

Selecione a opção que contém, na ordem, as palavras para completar corretamente a sentença.

a. aleiramento, enfardamento, recolhimento dos fardos.

b. aleiramento, recolhimento da palha, enfardamento.

c. enfardamento, recolhimento dos fardos, aleiramento.

d. recolhimento da palha, aleiramento, recolhimento dos fardos.

4. De acordo com o conteúdo sobre transporte da cana-de-açúcar, analise e relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.

a. 1, 2, 3.

b. 3, 2, 1.

c. 2, 1, 3.

d. 3, 1, 2.
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Encerramento

A atividade de cultivo e produção de cana-de-açúcar envolve uma série de atividades que vão do 
plantio à colheita. Essas atividades devem ser bem planejadas para ser executadas de forma efi-
ciente e compatíveis com o processamento industrial.

Você teve a oportunidade de conhecer as melhores práticas da produção de cana-de-açúcar com 
foco no tripé da sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura está cada vez mais competitiva, com margens de lucro cada vez mais estreitas, e isso 
demanda do produtor cada vez mais conhecimento da atividade e utilização de tecnologias, alia-
dos a uma boa gestão e análise de viabilidade econômica da atividade. Deve-se buscar um ponto 
ótimo situado no equilíbrio entre boas produtividades, custos de produção e alta qualidade para se 
manter de forma rentável no setor.

Seja mais competitivo em comparação a outros produtores 
que não planejam nem executam atividades que vão desde o 

plantio à colheita com o devido cuidado!
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Módulo 1: Manejo e 
preparo do solo

Falamos sobre a importância de conhecer os sistemas de manejo 
e preparo do solo possíveis e adotar o melhor manejo para ter um 
solo produtivo nesta e nas futuras gerações.

Módulo 2: Plantio

Apresentamos algumas práticas de produção e renovação dos 
talhões e técnicas de plantio. Além disso, fizemos recomendações 
sobre a época e o adequado espaçamento para a realização do 
plantio de mudas.

Módulo 3: Nutrição e 
adubação

Neste módulo, você conheceu as técnicas de manejo químico do 
solo tão essenciais para alcançar alta produtividade e obter maior 
rentabilidade no cultivo de cana-de-açúcar.

Módulo 4: Manejo inte-
grado e tratos culturais

Você estudou as alternativas de manejo contra plantas daninhas, 
pragas e doenças.

Módulo 5: Colheita de 
cana-de-açúcar

Para encerrar o curso, você conheceu os processos relacionados 
à colheita tão essenciais para “fechar com chave de ouro” o ciclo 
de um ano de produção.

Para ajudá-lo nesse desafio, preparamos um conteúdo que passou pelos seguintes temas:

Em cada uma das aulas, ressaltamos que o uso de tecnologias permite a criação de postos de 
trabalho que demandam mão de obra mais capacitada, porém com maior remuneração e melhor 
qualidade do meio ambiente de trabalho. Isso é revertido em melhor qualidade de vida e bem-es-
tar do trabalhador e de sua família.
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Tenha em mente que de nada adianta produzir com eficiência, se esgotarmos os recursos naturais, 
impossibilitando sua utilização nas futuras gerações. Por isso, adote boas práticas de conservação 
do solo e da água, com a utilização de tecnologias como colheita mecanizada, que dispensa a quei-
ma controlada do canavial, e a agricultura de precisão, que otimiza a utilização de insumos agríco-
las, aliadas ao conhecimento e cumprimento das leis ambientais pelo produtor rural.

Dica para a vida!

Lembre-se de que, para liberar o seu certificado, você deve respon-
der à pesquisa de satisfação que está disponível na página inicial 
da turma.

Aproveite esse momento para nos enviar suas percepções sobre 
essa experiência de aprendizagem e sugerir novos títulos para a 
EaD do Senar Goiás!
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Gabarito

Módulo 1

Questão 1

Resposta correta: B

Recomendamos o comprimento de 400 m a 700 m para os talhões. Essa metragem garante compatibi-
lidade com os equipamentos de irrigação e com as características das máquinas de colheita. Os car-
readores, por sua vez, devem ter de 3 m a 10 m de largura. A decisão depende do fluxo de máquinas e 
caminhões. Por fim, a implantação da cultura deve ser plantada de forma gradual no decorrer dos anos, 
para evitar flutuações na quantidade produzida, conforme vimos na tabela de produtividade média da 
cana-de-açúcar, de acordo com a idade. Agora, é só remexer a terra e fazer acontecer!

Questão 2

Resposta correta: B

Com a primeira gradagem e com a aração – processos do preparo convencional do solo –, aplicam-
-se corretivos de acordo com a recomendação, para incorporação em maiores profundidades. O real 
objetivo do preparo do solo é a melhoria das suas condições físicas e químicas para garantir a brota-
ção, o crescimento radicular e o estabelecimento da cultura. O preparo convencional é caracterizado 
por várias operações, entre elas a aração e a gradagem, realizadas de forma sequencial e em número 
variável, de acordo com a necessidade da área. A sulcação é a etapa final do preparo convencional do 
solo. Realizada após as gradagens, tem a finalidade de abertura do sulco de plantio da cana-de-açúcar. 
O processo que ajuda no escoamento do excesso de água é conhecido como terraceamento.

Questão 3

Resposta correta: C

As práticas conservacionistas do solo são todas aquelas que buscam minimizar as perdas de solo e maxi-
mizar a infiltração de água. Na Aula 3 | Manejo conservacionista do solo, estudamos o preparo reduzi-
do, o plantio direto e o terraceamento. A questão apresentou uma alternativa sobre cada uma dessas 
práticas, sendo a letra C a única correta! Os terraços em nível promovem o acúmulo e a infiltração do 
excesso de água da chuva, que se deslocam na área através das enxurradas.
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Módulo 2

Questão 1

Resposta correta: D

A definição correta de cada uma dessas mudas está na letra D. Ou seja, a micropropagação são mudas 
in vitro produzidas a partir de material vegetal de meristemas da planta. O fracionamento da cana em 
gemas isoladas é chamado de minitoletes. Quando não há fragmentação, falamos do plantio da cana 
inteira e, por fim, existem as mudas pré-brotadas (MPB), as quais são produzidas em viveiros.

Questão 2

Resposta correta: C

Sobre a possibilidade de cultura da cana, você teve a oportunidade de estudar que, em Goiás, existe a 
cana de ano, a cana de ano e meio e a cana de inverno. A descrição da letra A fala sobre a cana de ano e 
meio, já que a cana de ano é referente àquela plantada de setembro ao início de dezembro e é culti-
vada por menor tempo, apresentando baixa produtividade comparada aos outros métodos. A cana de 
inverno, por sua vez, é plantada no período “da seca”, de maio a agosto. Por não haver chuvas neste pe-
ríodo, na região do Cerrado, é obrigatória a irrigação da cultura, por causa da baixa disponibilidade de 
água no solo e da necessidade hídrica para o desenvolvimento da cultura. O segundo assunto explorado 
nesta questão é o espaçamento. A letra C traz a informação correta sobre o espaçamento combinado. 
Ele é feito em linhas duplas, com pequeno espaçamento entre elas, alternadas com entrelinhas mais es-
paçadas separando as próximas filas duplas. No espaçamento simples, as linhas são distantes entre elas. 
Portanto, uma linha de gotejamento entre elas faria a irrigação somente na entrelinha, onde concentra 
a menor parte do sistema radicular, com baixa eficiência no fornecimento de água para a planta.

Questão 3

Resposta correta: B

Como apresenta baixo rendimento operacional e demanda muita mão de obra, o plantio manual apre-
senta um custo muito elevado. No plantio mecanizado, a máquina pode realizar todas as atividades 
referentes ao plantio em uma única passada, ou em passadas sequenciais. Já no método semimecaniza-
do, a abertura dos sulcos (sulcação), juntamente com a aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes, 
e o fechamento destes sulcos após o plantio (cobrição) são atividades realizadas de forma mecanizada. 
As demais são feitas manualmente, demandando muita mão de obra. Além de conhecer cada um dos 
métodos, é importante ter em mente que a escolha do melhor método varia de acordo com as caracte-
rísticas de cada caso. Em propriedades com alto nível de declive, por exemplo, não é possível realizar o 
plantio mecanizado.
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Módulo 3

Questão 1

Resposta correta: A

A recomendação para a amostragem é que sejam retiradas amostras de solo de 15 a 20 pontos do 
talhão que devem ser variados, se possível, utilizando a técnica do “zigue-zague”. Essas amostras devem 
ter duas profundidades, uma mais superficial – 0-25 cm – e outra mais profunda – 25 a 50 cm. E, ao con-
trário do que afirma a letra C, a cana-de-açúcar pode desenvolver um sistema radicular bastante pro-
fundo de acordo com as características do solo. Sobre a cana-soca, sugerimos que a amostragem seja 
realizada a aproximadamente 25 cm de distância da linha da soqueira, respeitando as raízes da planta. 
Por fim, nunca caia na armadilha de definir a quantidade de calcário apenas com base na experiência. 
As medidas de correção devem ser calculadas com base nos resultados da análise do solo e sempre por 
um técnico responsável, que levará em consideração o equilíbrio do solo.

Questão 2

Resposta correta: A

Os fertilizantes são aplicados com o intuito de fornecer macro e micronutrientes essenciais para a plan-
ta de cana-de-açúcar, na dose correta conforme análise de solo e expectativa de produtividade, realiza-
das no plantio ou em cobertura, especialmente de forma mecanizada.

Questão 3

Resposta correta: C

Entre os fertilizantes orgânicos, existem os de origem animal, como as camas de aves e estercos de bo-
vinos, os que são resíduos da atividade da usina, como a torta de filtro e vinhaça. O cultivo de plantas de 
cobertura para adubação verde também é uma opção natural de fertilização, além de ótima fonte para 
fornecimento de matéria orgânica ao solo e de nutrientes para a cultura da cana.
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Módulo 4

Questão 1

Resposta correta: B

O controle preventivo evita a entrada de plantas daninhas no canavial; o controle cultural desfavorece o 
desenvolvimento delas; o controle mecânico é realizado pelo cultivo do solo para controle das plantas 
daninhas; e o controle químico, pela aplicação de herbicidas.

Questão 2

Resposta correta: C

As pragas provocam danos no canavial, podendo ser por meio do ataque dos colmos pela broca-da-
-cana, do desfolhamento provocado pelas formigas-cortadeiras e/ou pelo ataque à base e ao sistema 
radicular da cana pelos besouros e cupins.

Questão 3

Resposta correta: B

Os danos provocados pelas doenças da cana podem ser minimizados pela utilização dos métodos de 
controle químico, com aplicação de defensivos agrícolas, e genético, pela utilização de variedades 
resistentes, podendo utilizar os métodos de controle de forma integrada, para potencializar o resultado 
do controle.

Questão 4

Resposta correta: A

Entre os métodos de irrigação estão o de superfície, em sulcos de irrigação abertos paralelamente às 
fileiras das plantas. Esse método é pouco utilizado na cana por conta da sua eficiência. Existe também o 
método de aspersão, realizado por meio de canhões ou pivô central. Esse método atua como uma chuva 
artificial. Por fim, a irrigação localizada, feita por tubos gotejadores enterrados próximos às fileiras das 
plantas. Além dos métodos citados, falta apenas uma análise dos demais fatores relacionados ao solo 
e condições climáticas para que você possa determinar com segurança o manejo de irrigação da sua 
lavoura!
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Módulo 5

Questão 1

Resposta correta: C

O ponto de colheita da cana, definido pelo índice de maturação, ajuda o produtor na tomada de decisão 
do momento correto de iniciar esta operação agrícola, quando o índice alcança valores entre 0,85 e 
1,00. Dessa forma, um valor inferior significa que a cana ainda não está em ponto de colheita e valores 
maiores indicam que a cana passou do ponto da colheita.

Questão 2

Resposta correta: A

Atualmente prevalece a colheita mecanizada da cana, que provoca menor impacto ambiental, com to-
das as etapas realizadas por máquinas agrícolas. Ao passo que a colheita semimecanizada e a manual, 
que utilizam a mão de obra braçal em alguma(s) de suas etapas, vêm reduzindo sua aplicação.

Questão 3

Resposta correta: A

O recolhimento da palha da área do canavial é realizado de forma mecanizada, em etapas sequenciais 
que realizam o aleiramento da palha, o enfardamento, o recolhimento dos fardos, o carregamento e seu 
transporte até a usina.

Questão 4

Resposta correta: B

O transporte da produção pode ser realizado por tratores com carretas, em pequenas distâncias; por 
caminhões com uma ou mais carretas, com alta capacidade de carga e de deslocamento em distâncias 
maiores; ou pelo uso de contêineres, que possibilitam menor tráfego de máquinas no interior da lavoura.
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