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RESUMO 
 

Sistema de preparo profundo do solo e sua influência no 
desenvolvimento da cana-de-açúcar 

 
A cana-de-açúcar é uma das mais importantes cadeias do agronegócio 

brasileiro, além do seu elevado destaque no contexto internacional como fonte de 
energia renovável e sustentável. Com a competitividade que as Usinas vem 
passando e pelas perspectivas de crescimento, este trabalho teve como hipóteses: i) 
o preparo profundo em cana-de-açúcar proporciona um maior volume de solo 
explorado pelas raízes; ii) o trafégo controlado de máquinas aliado ao espaçamento 
em fileiras duplas irá trazer uma maior população de plantas, traduzindo isso em 
incrementos de produtividade e redução de custos para o produtor. O objetivo geral, 
portanto, foi avaliar métodos de preparo do solo e desenvolver o tráfego contrololado 
na área, propondo assim que o produtor tenha redução nos custos com o manejo da 
cultura e também aumente a produtividade e longevidade do canavial. Portanto, 
pode-se concluir que na análise do comprimento de raízes, em todas as 
profundidades estudadas, o Preparo Profundo obteve comprimento, área e volume 
de raízes maiores estatisticamente. A Resistência do solo a penetração no 
tratamento Preparo Profundo, para as profundidades de 20-40 e 40-60 cm foi de 
0,29 MPa e 0,45 MPa, respectivamente. Nas avaliações biométricas da parte área, o 
Preparo Profundo se destacou com um IAF de 7,1. Os custos das operações no 
momento do plantio foram bem inferiores no Preparo Profundo, sendo 33% e 58% 
inferiores aos Mínimo duplo e Convencional duplo, respectivamente. A 
movimentação do solo causada pelo sistema Preparo Profundo no preparo do solo, 
foi de até 80% inferior ao tratamento Convencional duplo. O tráfego controlado que o 
Preparo Profundo proporciona, diminui em até 70% o tráfego de máquinas na 
lavoura; menor consumo de combustível; redução no tempo das operações 
agrícolas; redução do parque de máquinas; e menor custo operacional. 
 
Palavras-chave: Preparo do solo; Desenvolvimento radicular; Tráfego controlado; 

Compactação do solo; Fileira dupla; Redução de custos 
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ABSTRACT 
 

 
Deep soil preparation system and its influence on sugarcane development  

 
Sugarcane is one of the most important crops in the Brazilian agribusiness 

chain, besides its great branch in the international context as a renewable and 
sustainable energy source. Through the competitiveness that sugar mills experience 
and through the growth perspectives of the sector, this study focuses the deep soil 
preparation for sugarcane crop renewal, since it provides a larger soil volume to be 
explored by the root system. Furthermore, the machinery traffic controlled by a 
smaller number of soil preparation operations, reduces farmer´s production costs. 
The general objective was, therefore, evaluate soil preparation methods and develop 
a controlled traffic system in the area, in order to propose to the farmer a cost 
reduction in the farm soil management along with yield increase and extension of the 
longevity of the crop. As a result of the imposed treatments it was possible to 
conclude that by the root length analysis in all depths of the Deep Soil Preparation, 
root length, area and volume were greater. Soil resistance to penetration in the Deep 
Soil Preparation system was much less in relation to the other treatments, assuming 
values of 0.29 MPa and 0.45 Mpa in the 20-40 and 40-60 cm layers, respectively. 
The above ground evaluations showed leaf area index of 7.1 for the Deep Soil 
Preparation, much higher in relation to the other treatments. Operation costs at 
planting time were much less for the Deep Soil Preparation, 33% and 58% smaller 
than for the Double Minimum Tillage and Double conventional, respectively. Soil 
movement caused by Deep Preparation was up to 80% less in relation to the Double 
conventional. The controlled machinery traffic that the Deep Soil Preparation 
provides, reduced up to 70% the farming operations, therefore presenting a lower 
fuel consumption, a reduction of the time used in farming operations, reduction of the 
machinery park, and a lower operational cost. 
 
Keywords: Root development; Controlled traffic; Soil compaction; Double line; Cost 

reduction  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 A cadeia produtiva da cana-de-açúcar é uma das mais importantes do 

agronegócio brasileiro, não só pelo seu elevado destaque no contexto nacional e 

internacional, mas também pela dinâmica apresentada nos últimos anos e pelas 

perspectivas de crescimento. 

 Nesse cenário, o uso de máquinas e implementos agrícolas com alta 

eficiência no preparo do solo é importante para criar condições ideais para o 

desenvolvimento das raízes, viabilizar a produção de cana-de-açúcar e manter a 

competitividade da atividade. Em cana-de-açúcar, este manejo inicial pode 

influenciar profundamente a produção entre os cortes consecutivos, quando as 

operações de preparo não são conduzidas com tecnologia adequada para cada tipo 

de solo.  

 O crescente aumento no uso de máquinas agrícolas e tecnologias 

comumente usadas em monoculturas aumentaram significantemente a degradação 

do solo, alterando suas características físicas, químicas e biológicas. O impacto 

causado nesse recurso natural pelo uso de sistemas convencionais de produção 

afeta a sustentabilidade agrícola, aumentando a degradação ambiental e diminuindo 

a produtividade das culturas. A compactação do solo agrícola em níveis excessivos 

constitui o principal efeito negativo do tráfego de máquinas.  

 O grau de compactação do solo é importante na avaliação do manejo da 

cultura da cana-de-açúcar, por ser um sistema altamente mecanizado. A utilização 

intensiva de máquinas e implementos agrícolas no Estado de São Paulo, no cultivo 

da cana-de-açúcar, tem contribuído para aumentar as áreas com problemas de 

compactação, provavelmente pelo excesso de operações agrícolas ou de modelos 

capazes de estimar a capacidade de suporte do solo. 

 Os efeitos adversos da compactação do solo no desenvolvimento das culturas 

podem ser atribuídos à diminuição da aeração e da capacidade de armazenamento 

de água no solo, à redução dos espaços vazios, à diminuição da permeabilidade 

devida à diminuição da quantidade dos macroporos e impedimento ao 

desenvolvimento das raízes pelas camadas compactadas. 

 Nos últimos anos, alguns produtores vêm testando novas máquinas e formas 

de preparo do solo visando uma redução no impacto do cultivo convencional nas 
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propriedades físicas do solo. A empresa Mafes criou um sistema de cultivo 

alternativo de cana-de-açúcar visando impactar o mínimo às propriedades físicas do 

solo.  

Portanto, este trabalho teve como hipóteses: a) o preparo profundo em cana-

de-açúcar proporciona um maior volume de solo explorado pelas raízes, 

consequentemente um melhor desenvolvimento da cultura e maior longevidade do 

canavial; b) o trafégo controlado de máquinas aliado ao espaçamento em fileiras 

duplas irá trazer uma maior população de plantas, traduzindo isso em incrementos 

de produtividade e redução de custos para o produtor. 

O objetivo geral, portanto, foi avaliar métodos de preparo do solo e desenvolver 

o tráfego contrololado na área, propondo assim que o produtor tenha redução nos 

custos com o manejo da cultura e também aumente a produtividade e longevidade 

do seu canavial. Para alcançar este objetivo geral, foram selecionados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Análises biométricas do desenvolvimento da cultura, parte área e volume de 

raízes, além da produtividade final; 

b) Fazer monitoramentos, em tempos definidos, da água no solo; 

c) Comparação de métodos de preparo do solo através de medidas de 

características físicas do solo; 

d) Analise de custos de cada método de preparo do solo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Importância do setor sucroenergético no Brasil  
 

A cultura da cana-de-açúcar reveste-se, atualmente, de grande importância 

sócio-econômica, visto que é utilizada como matéria prima para produção de duas 

commodities nacionais de grande magnitude e peso na balança comercial nacional: 

o açúcar e o etanol, gerando assim, uma série de benefícios para a sociedade, como 

empregos e avanços tecnológicos. O etanol ainda mais em voga, devido à crise de 

preços e à ameaça de escassez dos combustíveis fósseis que assola o mundo 

moderno, altamente dependente de energia para sobreviver, sem mencionar, ainda, 

as pressões exercidas pela sociedade no que se refere ao meio ambiente, 

representados pelo Protocolo de Kyoto e a crescente demanda por carros movidos a 

mais de um tipo de combustível, dentre eles, o etanol (ARGENTON, 2006). 

No Brasil, a cana-de-açúcar é importante fator sócio-econômico constituindo-

se como base de três importantes agroindústrias - açúcar, aguardente e etanol - que 

por sua vez são fontes de matéria-prima para outras indústrias, como bagaço para a 

fabricação do papel, furfural e confinamento de gado, o melaço para a produção do 

álcool e de muitas outras de algum significado econômico, segundo Stupiello (1987). 

Há tempos o Brasil é considerado referência em produção de cana-de-

açúcar, e esse status vêm se tornando ainda mais expressivo nos últimos anos. 

Como se observa na Figura 1, elaborada a partir de dados da Food and Agriculture 

Organization of the United Nations – FAO (2012), enquanto que a produção de cana 

nos principais países produtores vem mantendo-se, de certa forma, constante nos 

últimos anos, a produção brasileira segue em tendência de crescimento. No ano de 

2008, o Brasil produziu cerca de 650 milhões de toneladas de cana, o equivalente a 

pouco mais de 20% dos 2,9 bilhões de toneladas produzidas em todo mundo. 
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Figura 1 – Evolução da produção de cana-de-açúcar nos principais países 

produtores, em milhões de toneladas 

Fonte: FAO (2012) 

 

Hoje o país possui uma estrutura com 430 unidades industriais 

processadoras de cana-de-açúcar e cerca de 70 mil fornecedores da matéria-prima, 

gerando 1,2 milhões de empregos diretos, de acordo com a União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar (UNICA, 2012a). Ainda segundo a entidade, espera-se que até 

2020 os investimentos no setor somem mais de R$ 150 bilhões, gerando 350 mil 

empregos adicionais e 700 mil empregos indiretos adicionais, além da requalificação 

de 20 a 25 mil trabalhadores por ano, em especial no que se refere à mão de obra 

que migra do corte manual. É nesse contexto que se estima a duplicação do PIB 

(Produto Interno Bruto) do setor, passando de atuais US$ 48 bilhões para US$ 90 

bilhões em 2020 (UNICA, 2012b).  

Para o Brasil, e particularmente para o Estado de São Paulo, a cana-de-

açúcar é uma cultura muito importante. Ao longo dos últimos anos, ela vem se 

destacando, sendo a principal cultura explorada no Estado de São Paulo, cuja 

estimativa de produção de cana-de-açúcar para indústria, aponta acréscimo de 8,2% 

superior ao estimado em 2011/12, atingindo 330,69 milhões de toneladas, 

decorrente das novas áreas que estão entrando em produção (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2013). 
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Figura 2 - Evolução da produção de cana-de-açúcar nos principais países produtores da cultura, em milhões de 
toneladas 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da FAO (2012). 

 

Na Figura 3 é possível evidenciar de forma mais clara esse crescimento. Considerando 

o período que vai da safra 1975/76 (ano correspondente a criação do Programa Nacional do 

Álcool – PROÁLCOOL) até a safra 2011/12, a produção brasileira de cana passou de cerca de 

70 milhões de toneladas para 561 milhões de toneladas, com pico na safra de 2010/11, onde a 

produção ficou em torno de 620 milhões de toneladas (BRASIL, 2011b). Na safra 2012/13, a 

produção já acumula pouco mais de 540 milhões de toneladas (BRASIL, 2012a), sendo que a 

previsão para o fechamento de safra, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento 

– CONAB (2012) é de 595 milhões de toneladas. 
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2.2 Desenvolvimento da cana-de-açúcar 
  

2.2.1 Plantio 

 

Segundo Beauclair e Scarpari (2006), o plantio é sempre o investimento 

crucial na condução de qualquer cultura, é a base de seu desenvolvimento e sejam 

quais forem as práticas de plantio adotadas (semimecanizadas ou mecanizadas), 

elas devem atender tais demandas. 

Na instalação de um canavial têm que se considerarem, evidentemente, 

todos os preceitos de boas técnicas agronômicas, como bom preparo de solo, 

mudas de qualidade superior, sadias e bem manipuladas, tratamento fitossanitário 

do solo e das mudas, adubação, etc. As práticas de plantio são de extrema 

importância na determinação do sucesso do cultivo da cana, pois através de um 

bom plantio pode-se obter uma população de plantas adequada, ausência de pragas 

durante a fase inicial da cultura, bom uso do solo, dentre outras características que 

permitem conduzir o canavial à boa colheita (CARLIN et al., 2004). 

O autor supracitado afirma que, quando se discute plantio de cana-de-

açúcar, a retórica deveria ser voltada para o desenvolvimento tecnológico em busca 

da produtividade do canavial e no desenvolvimento de técnicas que permitam 

identificar pontos onde há problemas com a capacidade de produção e não, apenas, 

na redução de custos de implantação. Reduzir custos é fundamental, mas 

produtividade agrícola é um componente básico nessa redução (ou aumento). E o 

que se encontra na atual bibliografia e nos encontros técnicos sobre o assunto é 

uma busca desenfreada por eficiência na operação de plantio sem que se observem 

ganhos sensíveis de produtividade, quando se comparam os diferentes métodos 

empregados e a discussão fica com seu foco principal nos custos operacionais. 

A qualidade do plantio de cana-de-açúcar deve ser observada durante a 

operação para que se obtenha a produtividade esperada, porém deve-se observar 

que quanto mais exigente quanto a qualidade, maior o custo do plantio, que pode 

chegar a 14,5% do custo total (VICENTE; FERNANDES, 2004). 

A produtividade da cana-de-açúcar é regulada por diversos fatores de 

produção, dentre os quais se destacam: planta (variedade), solo (propriedades 

químicas, físicas e biológicas), clima (umidade, temperatura, insolação), práticas 

culturais (controle da erosão, plantio, erradicação de plantas invasoras, 
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descompactação do solo), controle de pragas e doenças, colheita (maturação, corte, 

carregamento e transporte), entre outros (ORLANDO FILHO et al., 1994). 

Simões Neto (1986) afirma que dentre os muitos fatores que causam 

alterações nos rendimentos da produtividade da cana-de-açúcar podem ser citados 

também: emergência deficiente, nutrição inadequada, teor de água disponível 

insuficiente e ataques de pragas e doenças. 

Uma das características de maior importância para se ter uma boa 

produtividade final e um bom estande de mudas, está relacionada com as práticas 

de plantio, levando em consideração, fatores indispensáveis para a otimização da 

cultura, como escolha da área e variedade, sanidade da muda, época de plantio, 

preparo adequado do solo, profundidade de plantio, cobertura dos rebolos e 

distribuição de gemas no sulco (SILVA et al., 2003). 

Para Beauclair e Scarpari (2006), sejam quais forem as práticas de plantio 

adotadas (semi-mecanizadas ou mecanizadas), elas devem atender as 

necessidades ecofisiológicas e do metabolismo da cultura, pois o plantio é sempre o 

investimento crucial na condução de qualquer cultura e é a base de seu 

desenvolvimento. Dentre os fatores que podem ser influenciados pela qualidade da 

operação de plantio, os mais importantes são a brotação e o perfilhamento. 

 

2.2.2 Brotação das mudas 

 

A boa capacidade de brotação é uma característica desejável das 

variedades, principalmente quando o período de plantio envolve épocas com 

condições ambientais desfavoráveis (CASAGRANDE, 1991). 

O conhecimento do processo de brotação é de grande importância para o 

sucesso da cultura, pelo fato de que o canavial deverá ser explorado por um período 

médio de cinco anos. Sendo assim, um canavial implantado sem os conhecimentos 

básicos de plantio, poderá ter reduzida a sua longevidade, determinando como 

consequência, elevação dos custos de produção (QUINTELA, 1996). 

Para Plana et al. (1987), citados por Beauclair e Scarpari (2006), a brotação 

das gemas na cana-de-açúcar é um processo que requer maior atenção na cultura, 

pois dele dependerá, em grande medida, a futura população de plantas no campo.  

A brotação tem inicio assim que começam a ocorrer mudanças nas reservas 

nutritivas pela atividade de enzimas e reguladores de crescimento (auxinas). A 
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formação de auxina faz com que as demais gemas não brotem ou o façam com 

atraso, o que resulta numa menor percentagem de brotação, Malavota; Haag (1964), 

citado por Quintela (1996). 

A brotação das gemas é afetada por fatores intrínsecos e externos que 

afetam a emergência do broto primário e o seu perfilhamento. Esses são 

influenciados pelas condições do solo e pelos fatores meteorológicos, onde se 

destacam os efeitos das condições de umidade e da radiação solar (SIMÕES NETO, 

1986). 

 

2.2.3 Perfilhamento 

 

Segundo Dillewijn (1952) se a boa brotação dos rebolos é considerada a 

base de uma boa cultura, o perfilhamento é o passo imediato, pois é ele que fornece 

o número de colmos apropriado para uma boa produção. O primeiro colmo que se 

forma é denominado primário. As gemas deste colmo em sua base dão origem a 

colmos secundários, estes produzem colmos terciários. Assim, a partir de uma gema 

forma-se uma touceira com um número variável de colmos. Essa característica 

recebe o nome de perfilhamento, que é influenciado por diversos fatores: variedade, 

luminosidade, temperatura e umidade, nutrientes, preparo do solo, espaçamento, 

pragas e moléstias. 

Segundo Castro (2001), o processo de perfilhamento é regulado por uma 

auxina que é formada no topo e que desce em fluxo contínuo em direção à base. 

Essa auxina promove a biossíntese de enzimas específicas que atuam na 

degradação de polissacarídeos específicos da parede celular do colmo, produzindo 

oligossacarídeos capazes de inibir o desenvolvimento das gemas laterais, que se 

manteriam dormentes. A auxina exerceria então, nesse caso, um duplo efeito: 

alongamento do colmo e o impedimento do desenvolvimento das gemas laterais 

(dominância apical). 

Segundo Alexander (1973), citado por Beauclair e Scarpari (2006), cada 

perfilho comporta-se como uma planta independente e autônoma, pois têm órgãos 

próprios como raízes, colmos e folhas, mas todos aqueles que compõem a touceira 

continuam tendo ligações entre si e podem eventualmente trocar alguns nutrientes e 

água. 

Conforme Prado (1988), a fase de perfilhamento determina, em grande 
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parte, a produtividade da cultura, sendo que a quantidade de perfilhos que 

conseguem atingir a maturidade determinará a quantidade de colmos da lavoura. 

O perfilhamento nos primeiros meses após o plantio é lento, sendo mais 

intenso à medida que as condições climáticas, temperatura e precipitação tornam-se 

favoráveis, chegando ao pico entre os meses de novembro e dezembro, nas 

condições do estado de São Paulo. Suguitani e Matsuoka (2001) avaliando quatro 

variedades (RB835054, RB835486, RB855113 e RB855536) em duas regiões 

produtoras (Araras e Valparaíso) e o número máximo de perfilhos por metro linear 

encontrado foi de 20 a 25. Esse valor foi diminuindo até a colheita, sendo a redução 

da ordem de 40 a 50 % em relação ao pico populacional, chegando a valores entre 

10 e 13 perfilhos por metro dependendo da variedade. 

 

2.2.4 Falhas no plantio 

 

Stolf (1986) propõe a avaliação da qualidade de plantio em relação às falhas 

em cana planta e socas, conforme a Tabela 1. Nas fileiras de plantio os espaços 

maiores que 0,5 m são medidos e computados e considerados como falha. 

 

Tabela 1 – Índices de falhas para avaliação da qualidade de plantio 

% Falha > 0,5m Avaliação do plantio 

0 a 10 Excelente* 

11 a 20 Bom** 

21 a 35 Médio 

35 a 50 Ruim 

> 50 Péssimo 
* Para 15 gemas por metro de sulco e condições excepcionais de brotação 
** Normal, tipo mais encontrado 
Fonte: Stolf et al. (1986) 
 

Num ensaio realizado por Pinto e Moraes (1997), citado por Frasson (2007), 

onde foram apresentadas as principais características do sistema de plantio 

mecanizado com um equipamento distribuidor de rebolos, a avaliação de falhas 

realizada após o plantio apresentou uma qualidade normal nos primeiros meses e 

excelente após 10 meses de plantio, segundo os critérios proposto por Stolf (1986). 

 



 
 

 

27 

A medida das falhas apesar de ser importante na avaliação da qualidade do 

plantio não reflete a produtividade final, já que, muitas vezes, o perfilhamento 

estimulado pela maior insolação compensa o número de perfilhos final, tornando 

mais difícil o uso deste controle (BEAUCLAIR; SCARPARI, 2006). 

 

2.2.5 Biometria da planta 

 

Segundo Machado et al. (1982), as medidas biométricas das plantas durante 

a estação de crescimento permitem a utilização de índices fisiológicos na tentativa 

de explicar as diferenças varietais quanto à produção econômica; sendo os índices 

fisiológicos deduzidos a partir da variação temporal da fitomassa e da área foliar. 

De acordo com Suguitani (2001), a área foliar está correlacionada com a 

produtividade das plantas, pois as folhas interceptam a luz fotossinteticamente ativa 

para a realização da fotossíntese, produzindo carboidratos que serão utilizados em 

todo ciclo fenológico da planta. Segundo Machado et al. (1982), a intensidade de 

crescimento foliar na fase inicial do desenvolvimento da cana-de-açúcar é o fator 

mais importante na taxa de crescimento e na biomassa acumulada, principalmente 

no desenvolvimento da matéria seca da parte aérea em relação aos colmos. 

Segundo o mesmo autor, a produção da cana-de-açúcar, pela parte da 

planta, é resultado de vários componentes fenológicos, tais como: número de 

perfilhos, altura de colmos, diâmetro de colmos e densidade dos colmos. De acordo 

com Landell e Silva (1995) e Carlin et al. (2004), a produtividade agrícola pode ser 

estimada por parâmetros biométricos, entre eles: diâmetro e comprimento dos 

colmos, número de colmos por área e densidade do colmo. Mariotti (1971) e James 

(1971) também relataram que dentre os parâmetros biométricos utilizados, os que 

apresentam maior correlação com a produção seriam o número de colmos, altura, 

diâmetro de colmos e densidade, respectivamente. 

Quanto ao desenvolvimento dos colmos, Lingle e Smith (1991), citam que o 

tempo médio de produção do entrenó de cana-de-açúcar é de uma semana, sendo 

que enquanto o entrenó apical se encontra em alongação, os entrenós basais já 

estão completamente alongados. 
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2.2.6 Área foliar 

 

A área foliar está diretamente relacionada com a produtividade, pois as 

folhas interceptam a luz fotossinteticamente ativa para se fazer a fotossíntese, 

produzindo carboidratos que irão ser utilizados, direta ou indiretamente, em todos os 

processos vitais da planta. Além de forte ligação com a radiação solar, o 

desenvolvimento da área foliar está fortemente relacionado com a temperatura 

(MUCHOW; CARBERRY, 1989) e com características da planta como taxa de 

perfilhamento, surgimento e expansão de folhas, além do tamanho das mesmas. 

No inicio do desenvolvimento, a maior parte da fitomassa produzida pela 

cana- de-açúcar é destinada à formação e crescimento de folhas, o que 

simultaneamente leva à formação de novos perfilhos que, por sua vez, depende da 

formação dos restolhos. Machado (1987), estudando a matéria seca acumulada nas 

folhas das variedades NA 56-79 e CB 41-14, verificou que, até os 100 dias após o 

plantio, 70% da matéria seca da planta estava nas folhas. Esta proporção foi 

decrescendo até chegar ao valor de 9% aos 400 dias. 

Irvine (1983) encontrou valores máximos de IAF maiores que 8, mas valores 

entre 4 e 5 foram mais comuns. Em tratamentos irrigados ou sem restrição hídrica, o 

IAF tende a ser maior (LEME; MANIEIRO; GUIDOLIN, 1984). Barbieri, Bacchi e Villa 

Nova (1981), estudando diferentes espaçamentos, verificaram que naqueles 

menores o IAF aumentava com maior rapidez. Isso significa que o espaçamento 

usual, adequado pelas exigências mecânicas, não é o mais adequado para 

maximizar a produção biológica. 

 

2.3 Propriedades físicas do solo 
 
A mecanização agrícola é um componente básico na maioria das estratégias 

de desenvolvimento rural e no aumento da produtividade. No entanto, sua 

introdução desordenada sem adaptação prévia aos diferentes tipos de solo, pode 

ocasionar uma rápida e contínua degradação desse recurso natural (SIQUEIRA, 

1999). 

Uma característica essencial de um solo produtivo é que ele seja capaz de 

manter uma dotação adequada de ar e água às raízes vegetais. A ênfase dada à 

estrutura do solo como fator de produção agrícola deve-se, em grande parte, ao fato 
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de serem o ar e a água os ocupantes básicos dos espaços vazios. A 

sustentabilidade agrícola dos solos, prioritariamente, também está relacionada com 

a preservação do estado de aeração e hidratação dos sistemas radiculares (OTTONI 

FILHO, 2003). 

O uso intensivo de máquinas e implementos na agricultura moderna pode 

modificar as propriedades do solo, em relação àquelas de seu estado natural. Têm 

sido detectadas camadas compactadas subsuperficiais causadas pelo tráfego de 

máquinas e implementos agrícolas, que provocam pressões na superfície do solo 

(MANTOVANI, 1987), afetando a sua densidade (MORAES; BENEZ, 1996), 

degradando a macroestrutura e reduzindo o grau de floculação da argila do solo 

(PRADO; CENTURION, 2001). 

Os sistemas de preparo do solo em associação à biota do solo promovem 

modificações nas propriedades físicas como a agregação (CASTRO FILHO; MIZZILI; 

PODANOSCHI, 1998), a densidade e a porosidade do solo (De MARIA; CASTRO; 

DIAS, 1999). A macroporosidade é drasticamente reduzida com a compactação do 

solo (DIAS JÚNIOR; PIERCE, 1996). De forma geral, essas propriedades funcionam 

como indicadores de possíveis restrições ao crescimento radicular das culturas 

(TORMENA et al., 2002). 

Dentre os atributos físicos do solo com influência direta sobre o 

desenvolvimento das plantas, destaca-se a resistência mecânica do solo a 

penetração. De acordo com Pedrotti et al. (2001), a qualidade física do solo pode ser 

determinada, dentre outros fatores, pelo grau da resistência que o solo oferece ao 

crescimento das raízes, uma vez que, em condições adversas, limita a elongação 

radicular e, consequentemente, reduz a produtividade vegetal. 

 
2.3.1 Umidade do solo 

 
Para obter uma boa brotação e fornecimento de água para a planta, o solo 

deve estar o mais próximo da capacidade de campo, o que pode ser conseguido 

através de técnicas como o uso da vinhaça, irrigação e utilização de fontes de 

matéria orgânica (como a torta de filtro) para auxiliar o armazenamento de água no 

solo. Técnicas como estas promovem melhores condições de brotação em épocas 

desfavoráveis (BEAUCLAIR; SCARPARI, 2006). 
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Durante o desenvolvimento da cana-de-açúcar, a matéria seca radicular e da 

parte aérea distribuem-se em função das condições ambientais (MACHADO, 1987). 

A variação na distribuição relativa das raízes nas primeiras camadas deve-se 

principalmente à variação da umidade do solo, segundo Inforzato e Alvarez (1957). 

Segundo Casagrande (1991) e Irvine (1983), citados por Suguitani (2006), a 

umidade ótima do solo para uma boa brotação e desenvolvimento da planta varia de 

15 a 25%. 

 
2.3.2 Compactação do solo 

 

De acordo com Camargo (1983), num sistema de agricultura intensiva o 

número de máquinas que trafegam uma área é grande e o cultivo muitas vezes é 

feito sem levar em consideração a conservação dos recursos edáfícos, fazendo com 

que a compactação apareça sistematicamente nas lavouras de cana-de-açúcar 

comprometendo uma boa produção agrícola. 

Os solos podem estar compactados naturalmente ou atingirem esse estado 

mediante práticas de manejo impostas pelo cultivo. A compactação e o 

adensamento da camada arável podem afetar drasticamente o desenvolvimento 

radicular e os processos de armazenagem e disponibilidade de água, podendo 

acarretar redução dos efeitos da adubação mineral e da irrigação, diminuindo o 

rendimento das culturas, apesar de toda tecnologia empregada (CAMARGO, 1983).  

O rearranjo físico das partículas do solo que caracteriza a compactação, 

pode ser provocado por causas internas ou externas ao solo. No primeiro caso, 

pode-se citar, por exemplo, a contração do solo causada pela secagem do mesmo 

ou sua expansão pelo congelamento. No segundo, a aplicação de forças externas 

de compressão, representadas pelo peso de animais ou máquinas agrícolas, 

constitui o exemplo mais comum (ARAUJO, 2004).  

Segundo Kooistra e Tovey (1994), a compactação é um processo de 

modificação da estrutura do solo em reação às forças externas aplicadas, onde a 

rede de poros sofre um rearranjo com consequências para o movimento de água e 

ar no solo. Após o tráfego, os macroporos do solo têm seu tamanho reduzido e suas 

geometrias alteradas, podendo inclusive fechar ou desaparecer completamente. De 

acordo com Lanças et al. (2000), a compactação do solo não é uma propriedade do 

solo e sim o efeito da variação de algumas de suas propriedades, devido à ação de 
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cargas externas, tais como o tráfego de máquinas e a ação de ferramentas 

agrícolas. 

A compactação no perfil do solo se dá de forma diferenciada, onde a 

incidência de compactação no horizonte superficial do solo é determinada pela 

pressão de contato entre o solo e as rodas, enquanto que em subsuperfície a carga 

do eixo torna-se o fator mais importante (HÅKANSSON; VOORHEES, 1988). Além 

disso, a compactação depende de outros fatores destacando-se a textura do solo 

(IMHOFF et al 2004), o conteúdo de carbono orgânico (STONE; EKWUE, 1995), o 

teor de água do solo durante as operações de campo (HORN, 1995) e a freqüência 

e intensidade com que a carga é aplicada no solo pelas máquinas e implementos 

(HORN, 1995; CHAMEN et al., 2003). Desta forma, o estudo da compactação do 

solo torna-se abrangente e complexo em todo cenário agrícola. 

A compactação do solo tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores, 

sendo constatado que os seus efeitos sobre a estrutura física do solo acarretam, na 

maioria das vezes, na redução da produtividade das culturas. Sob condições onde a 

compactação anual é intensa e os processos naturais de descompactação, como 

ciclos de umedecimento e secamento são insignificantes, há um grande risco de que 

os efeitos da compactação sejam acumulados durante anos (VAN DEN AKKER et 

al., 2003).  

Isso se traduz em efeitos detrimentais no solo, reduzindo o crescimento 

radicular devido à alta resistência à penetração das raízes. A infiltração de água no 

solo é reduzida e a absorção de nutrientes pelas plantas por meio das raízes é 

afetada. Ademais, é comum a prática de aumentar o suprimento de nutrientes e 

água (irrigação), para compensar os efeitos adversos da compactação do solo sobre 

a produtividade das culturas, o que resulta num aumento do custo de produção, 

além de levar ao rebaixamento dos níveis do lençol freático e poluir o ambiente 

(HÅKANSSON; VOORHEES, 1998; VAN DEN AKKER et al., 2003). 

Esses efeitos da compactação do solo podem ser benéficos em ambientes 

áridos e solos arenosos, pois, compactações leves podem colaborar no sentido, de 

reduzir perdas de água por percolação profunda e aumentar o armazenamento de 

água para as plantas, aumentando a eficiência da irrigação e da chuva (KAYOMBO; 

LAL, 1994). Além disso, certo nível de compactação em torno das sementes é 

necessário para assegurar uma boa germinação e reduzir a erosão. 
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Entretanto, os efeitos negativos da compactação do solo, provocam 

preocupações, principalmente nas plantas cultivadas e no ambiente. No caso das 

plantas, camadas de solo excessivamente compactadas dificultam a penetração das 

raízes e, consequentemente, promovem uma redução no volume de solo explorado 

pelas mesmas, deixando as plantas suscetíveis à falta de água e nutrientes. A 

deterioração da estrutura do solo devido à compactação depende de vários fatores, 

destacando-se a textura do solo (IMHOFF et al., 2004), o conteúdo de carbono 

orgânico (STONE; EKWUE, 1995), o teor de água do solo durante as operações de 

campo (HORN, 1995) e a freqüência e intensidade com que a carga é aplicada no 

solo pelas máquinas e implementos (HORN, 1995; CHAMEN et al., 2003). 

A textura influencia o comportamento do solo submetido a pressões 

externas, pois determina o atrito entre as partículas e o tipo de ligação entre elas. 

Em geral, quanto maiores as partículas do solo, menor sua compressibilidade e 

agregação (HORN; LEBERT, 1994). 

A estimativa da compactação significa prever o estado físico final do solo, 

após a passagem de uma máquina, a partir de informações iniciais do solo e da 

máquina. A condição física final do solo reflete o nível de compactação do solo e seu 

estado de degradação. Nessa conjuntura, pode-se afirmar que o produtor agrícola 

deve aprender a conviver com a possibilidade de ocorrência da compactação e 

procurar agir de modo a evitá-la e prevení-la, ao invés da sua remediação (LARSON 

et al., 1994). 

De maneira geral, considera-se de 2,0 a 2,5 MPa a faixa crítica de 

resistência do solo com redução importante no crescimento radicular (TAYLOR et 

al., 1966; TAYLOR, 1971), embora algumas espécies possam, mesmo em solos 

compactados, desenvolver o sistema radicular, em função das suas especificidades 

(ROSOLEM et al., 2002). 

 

2.3.3 Métodos de avaliação da compactação do solo 

 
Os efeitos da compactação pelo tráfego são avaliados medindo-se a 

intensidade das alterações nas propriedades físicas do solo. No entanto, não existe 

um parâmetro de medição que reflita de forma completa e abrangente todas as 

consequências da compactação, bem como não há concordância quanto aos 

critérios para estabelecimento de níveis ou valores críticos de compactação do solo. 
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Existe uma incerteza associada à representação precisa da compactação do solo 

uma vez que não existe uma medida adequada da mesma, devido à grande 

diversidade de condições de solo, clima, máquinas, culturas exploradas e sistemas 

de produção existentes o que torna difícil estabelecer relações válidas generalizadas 

entre estes fatores e, consequentemente predizer as respostas do solo e das plantas 

às cargas aplicadas pelas máquinas (ARAUJO, 2004). 

As propriedades do solo alteradas com a compactação são geralmente 

mensuradas antes e após um evento de compactação. A densidade e a porosidade 

do solo constituem os parâmetros de maior importância na avaliação da 

compactação, por descreverem diretamente a proporção de volume do solo 

disponível para as raízes das plantas, a água e o ar que elas requerem 

(MANTOVANI, 1987). 

Os métodos para avaliação da camada compactada do solo podem ser 

divididos, de acordo com Lanças (1996) e Ripoli et al. (2007) em três grupos 

principais: 

 

a) Métodos visuais e subjetivos 
 

Neste grupo, os principais sinais que indicam o efeito da compactação são:  

• Demora na emergência das plantas;  

• Plantas mais baixas que as normais;  

• Folhas com coloração não-característica; 

• Sintomas de deficiência nutricional em solos bem adubados;  

• Sistema radicular raso, espalhado e pouco desenvolvido;  

• Formação de crosta na superfície do solo;  

• Zona compactada de superfície; 

• Água empoçada; 

• Erosão excessiva pela água; 

• Aparecimento de sulcos de erosão; 

• Surgimento de fendas na superfície do solo ou nos rastros dos tratores; 

• Aumento de requerimento de potência para o preparo do solo; 

• Aumento da "dificuldade" de penetração de um objeto pontiagudo ao longo do 

perfil do solo; 
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• Aumento do esforço necessário para a penetração de um trado; 

 

b) Métodos intermediaries 
 
Nestes métodos estão os indicadores secundários da compactação do solo:  

• Taxa de difusão de oxigênio; 

• Condutividade hidráulica saturada; 

• Resistência à penetração. 

 

c) Métodos precisos 
 

Os métodos utilizados envolvem análises de laboratório que, na maioria, foram 

descritas por Kiehl, citado por Lanças (1996): 

• Densidade do solo; 

• Percentagem de macroporos. 

 

A resistência do solo à penetração tem sido frequentemente utilizada como 

indicador de compactação do solo em sistemas de manejo, por ser um atributo 

diretamente relacionado ao crescimento das plantas e de fácil e rápida determinação 

(TORMENA; ROLOFF, 1996; MERCANTE et al., 2003). 

Os aspectos do solo que influenciam a resistência à penetração são a 

densidade, textura, matéria orgânica e, principalmente, a umidade. O uso do 

penetrômetro como indicador de compactação deve ser feito com cuidado devido à 

sua dependência em relação à umidade do solo e às complexas relações com as 

demais características do solo (O ́SULLIVAN et al., 1987). 

A resistência do solo à penetração é uma das propriedades físicas do solo 

diretamente relacionadas com o crescimento das plantas (LETEY, 1985) sendo 

modificada pelos sistemas de preparo do solo. A resistência do solo à penetração 

aumenta com a compactação do solo, sendo restritiva ao crescimento radicular 

acima de certos valores de potencial. De acordo com Grant e Lafond (1993), esses 

valores variam de 1,5 a 3,0 MPa, já segundo Arshad et al. (1996 apud SOUZA; 

ALVES, 2003), a variação nesses valores é de 2,0 a 4,0 MPa. Extrema resistência 

do solo à penetração pode influenciar o crescimento das raízes em comprimento e 
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em diâmetro (MEROTTO; MUNDSTOCK, 1999) e na direção preferencial do 

crescimento radicular (IIJIMA; KONO, 1991). Além disso, estudos recentes indicam 

que a resistência do solo à penetração das raízes tem efeitos diretos no crescimento 

da parte aérea das plantas e na partição de carboidratos entre a raiz e parte aérea 

(MASLE; FARQUHAR, 1988). Valores críticos de resistência à penetração 

dependem da espécie (BENGOUGH; MULLINS, 1990). 

Para Camargo e Alleoni (1997), quando a resistência à penetração é menor 

do que 1,1 MPa não há limitação ao crescimento radicular, sendo o solo considerado 

como muito baixa resistência, enquanto que para valores entre 1,0 e 2,5 MPa, a 

resistência deve ser considerada baixa, ocorrendo pouca limitação ao crescimento 

radicular.  

Vários autores têm mostrado a existência de relação entre a resistência do 

solo à penetração e outros parâmetros do solo. A resistência é maior com o aumento 

da densidade e com a diminuição da umidade do solo (BELTRAME; GONDIN; 

TAYLOR, 1981; CALLEBOURT et al., 1985). Em condições de campo, entretanto, 

não há uma relação simples entre umidade, densidade e resistência, e nem sempre 

essa relação é observada (MEDINA, 1985). 

Na avaliação da resistência mecânica à penetração de raízes no solo, têm 

sido utilizados, na maioria das pesquisas, estudos de penetrometria por causa da 

facilidade e rapidez na obtenção dos resultados (BENGOUGH; MULLINS, 1990). 

 

2.3.4 Importância do preparo do solo 

 

O papel fundamental das operações de preparo do solo é criar condições 

ideais para o desenvolvimento das raízes e, por conseguinte, maiores produções. 

Em cana-de-açúcar, este manejo inicial pode influenciar profundamente a produção 

entre os cortes consecutivos, quando as operações de preparo não são conduzidas 

com tecnologia adequada para cada tipo de solo (FREITAS, 1987). O preparo do 

solo não se limita somente às operações que afetam diretamente a sua estrutura 

física, mas também envolve aquelas ligadas aos fatores que determinam o pH e o 

ambiente. Estes fatores são adequados para absorção eficiente de nutrientes 

(FREITAS, 1987) e para facilitar a infiltração da água, contribuindo para o controle 

da erosão (ORLANDO FILHO; ZAMBELLO, 1983), que é a maior causa da 

degradação das terras agrícolas e provoca, ainda, a poluição dos recursos hídricos. 
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Dos componentes do manejo, o preparo do solo é a atividade que mais influi 

nos seus atributos físicos, pois atua diretamente na sua estrutura (VIEIRA; KLEIN, 

2007). Camilotti et al. (2005), avaliando os efeitos de quatro sistemas de preparo de 

solo, feitos antes do plantio da cana-de-açúcar, não observaram efeitos significativos 

sobre o perfilhamento e produtividade da cultura, e nem mudanças na densidade do 

solo. Dias e Casagrande (2001), testando diferentes sistemas de preparo de solo, 

não verificou diferenças nas propriedades físicas do solo, embora tenha observado 

maior resistência a penetração nas áreas onde foi utilizado somente herbicida 

(plantio direto). 

O intenso preparo do solo para o plantio da cana-de-açúcar e a utilização 

constante de cultivadores em condições não ideais de umidade alteram suas 

propriedades físicas (BYRNES et al., 1982), refletindo em alterações na estrutura do 

solo, principalmente na camada superficial (CERRI et al., 1991). As modificações 

que ocorrem na estrutura do solo são evidenciadas por alterações nos valores de 

densidade do solo, resistência mecânica à penetração, porosidade total, porosidade 

de aeração, armazenagem e disponibilidade de água às plantas, dinâmica de água 

na superfície e no seu perfil, assim como a consistência e a máxima 

compactabilidade do solo (KLEIN et al., 1998). 

O ideal seria o uso e o manejo do solo que estabelecessem uma associação 

conveniente dessas propriedades, de modo que possibilitasse condições cada vez 

melhores para o crescimento e desenvolvimento vegetal, promovendo, 

consequentemente, menores perdas de solo e de água e, finalmente, maior 

produtividade associada à qualidade ambiental (SOUZA; ALVES, 2003). 

Os diferentes implementos disponíveis para o preparo do solo provocam 

alterações nas suas propriedades químicas, físicas e biológicas. Cada implemento 

trabalha o solo de maneira própria, alterando, de maneira diferenciada, estas 

propriedades (SÁ, 1998). 

Souza et al. (2004), destacam que o cultivo inadequado pulveriza a 

superfície dos solos, deixando-os mais susceptíveis ao processo de erosão e 

propiciam a formação de impedimentos físicos logo abaixo das camadas 

movimentadas pelos equipamentos. 

A compactação, a desestruturação do solo e a redução nos teores de 

matéria orgânica são considerados os principais indutores da degradação dos solos 

agrícolas. Tal degradação, com todas as suas implicações e conseqüências 
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negativas, tem resultado no desafio de viabilizar sistemas de produção que 

possibilitem maior eficiência energética e conservação ambiental (KLUTHCOUSKI et 

al., 2000). 

 

2.3.5 Sistemas de preparo de solo 

 

a) Cultivo minímo  
 
A utilização de sistemas de preparo com mínimo ou nenhum revolvimento do 

solo tem sido cada vez mais utilizado, por promover inúmeros benefícios, como: 

melhoria da estrutura, porosidade, retenção e infiltração da água no solo 

(BAYER,1996); atividade biológica (CATTELAN; VIDOR, 1990); conteúdo de 

carbono orgânico e nitrogênio total do solo, capacidade de troca de cátions e 

conteúdos de nutrientes (BAYER; MIELNICZUK,1997). 

Pelo fato do cultivo da cana-de-açúcar se caracterizar como uma 

monocultura, a prática do sistema plantio direto se torna inviável, uma vez que uma 

das exigências básicas para a consolidação do sistema não é cumprida: a rotação 

de culturas. No entanto, na reforma do canavial, tem sido utilizado por alguns 

agricultores, o uso do cultivo mínimo e do plantio direto na palhada de cana, na 

semeadura da cultura em sucessão com a cana-de-açúcar, mas as avaliações 

normalmente não incluem os efeitos destes manejos sobre o desenvolvimento da 

cana-de-açúcar, que vem em sucessão. 

No conceito de cultivo mínimo está implícita a ideia de movimentar o quanto 

menos possível a superfície do solo. Isso implica praticamente eliminar o preparo do 

solo para efetuar o plantio. Contudo, para se reformar uma área com cana-de- 

açúcar, é necessária a destruição da cultura anterior, operação que pode ser 

realizada mecânica ou quimicamente. A destruição mecânica pode ser executada 

por enxadas rotativas ou por arrancador de soqueira, que, com o próprio sulcador, 

possibilita, em uma só operação, a destruição da cultura anterior e a abertura do 

sulco para o novo plantio (ORLANDO FILHO; ZAMBELLO, 1983). Estudos sobre 

cultivo mínimo utilizando a enxada rotativa modificada para a destruição de soqueira 

confirmam que este sistema é o mais econômico (ORLANDO FILHO; ZAMBELLO, 

1978, citado por FREITAS, 1987). 
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b) Preparo profundo 

 
Com a finalidade de oferecer condições físicas, químicas e biológicas 

suficientemente adequadas para a cultura da cana-de-açúcar, se desenvolveu o 

conceito de “preparo profundo” de solo que foi avaliado no presente trabalho. Esse 

sistema consistiu no uso de implementos de ação profunda, tráfego dirigido (YOUNG 

et al., 1993), cultivo preciso (BISHOP; GRIMES, 1978; SOJKA et al., 1993), correção 

física do solo a 80 cm de profundidade para alívio das camadas compactadas do 

solo, criadas pelo longo período de utilização do preparo convencional 

(LABUSCHAGNE; JOUBERT, 2006). 

O conceito de “cultivo preciso” (CARTER; TAVERNETTI, 1968) foi 

desenvolvido na Califórnia e consiste em cultivo de 50 a 60 cm de profundidade 

abaixo da linha de plantio, conseguindo aumentos substanciais no rendimento da 

cultura do algodão, superiores aos obtidos com cultivo profundo realizado 

aleatoriamente no campo (BISHOP; GRIMES, 1978). 

Quando o solo apresenta camadas compactadas abaixo de 30 cm, o método 

mecânico empregado deve ser o da subsolagem (RIZZO, 2000). O preparo profundo 

é empregado como um meio de reduzir problemas físicos e biológicos, que criam 

condições inadequadas de solo.  

O manejo da compactação em longo prazo requer a redução do tráfego, a 

restrição do tráfego para limitar as faixas de tráfego e o uso de rotação e práticas 

culturais (como a incorporação de resíduos) que promovem a estabilidade de 

agregação do solo (SOJKA et al., 1993). Para redução da compactação em um curto 

prazo é necessário se realizar a mobilização profunda do solo. De acordo com Sojka 

et al. (1993) a subsolagem em zona (também conhecida como subsolagem de 

precisão ou subsolagem na linha) é mais eficiente energeticamente e possui um 

melhor custo efetivo do que a mobilização total, e tem a vantagem adicional de 

manter firmes as linhas de tráfego para a reentrada no campo. 

 

2.3.6 Retenção de água, densidade e porosidade do solo 

 

A densidade do solo é uma característica física que sofre alterações com o 

manejo sendo um dos principais parâmetros utilizados para avaliar a compactação 
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do solo. A densidade pode ser definida como sendo a massa de uma unidade de 

volume de solo seco e depende da natureza, das dimensões e da forma com que se 

acham dispostas as partículas do solo (KIEHL, 1979; BRADY, 1989). 

O solo é um reservatório de água para as plantas, e todas as práticas de manejo de 

água, em agricultura, visam à manutenção de seu nível de água em condições 

ideais para o desenvolvimento das culturas. Apesar de ser um reservatório aberto 

para a atmosfera e para os horizontes mais profundos do perfil, retém umidade pela 

interação com a matriz do solo (REICHARDT, 1988). Segundo Cassel e Nielsen 

(1986 apud CARVALHO; FIGUEIREDO; COSTA, 1999), a capacidade de retenção 

de água pelo solo está diretamente relacionada à sua matriz e à distribuição espacial 

dos poros. 

A porosidade do solo é um índice que quantifica a fração do volume do solo ocupada 

pelos poros e é inversamente proporcional a densidade do solo, isto é, quanto maior 

a densidade, menor a porosidade (LIBARDI, 2005). 

Os poros do solo são classificados em termos de diâmetro de poro em 

macroporos, mesoporos e microporos. A principal função dos macroporos é de 

aeração da matriz do solo e condução da água durante o processo de infiltração. 

Isso afeta, portanto, a aeração e a drenagem. Os mesoporos têm como função a 

condução da água durante o processo de redistribuição, quando após a infiltração se 

esvaziam os macroporos. Os microporos, também chamado de poros capilares, 

atuam no armazenamento da água. Nestes poros, a água se move, mas muito 

vagarosamente (KOOREVAAR et al., 1983 apud LIBARDI, 2005). 

Há dois tipos principais de força que operam na matriz do solo para a 

retenção de água: as forças capilares (a retenção ocorre nos microporos) e as forças 

de adsorção (a retenção ocorre na superfície dos sólidos do solo), às quais, juntas, 

são chamadas de forças mátricas e que dão origem ao potencial mátrico (LIBARDI, 

2005). 

O uso de áreas com agricultura intensiva,tem ocasionado variações nas 

relações água-ar do solo. Em solos com preparo intenso, devido ao tráfego contínuo 

de máquinas pesadas e ao uso de equipamentos de cultivo, há uma tendência para 

a formação de camadas compactadas de baixa permeabilidade (FLOCKER; TIMM; 

VOMOCIL, 1960), diminuindo o volume de poros e, consequentemente, aumentando 

a densidade, principalmente das camadas superficiais (THOMPSON, 1962). 
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2.4 Operações mecanizadas 
 

A utilização de máquinas e equipamentos agrícolas tem por finalidade a 

otimização de desempenhos operacionais e redução de custos, entretanto seu 

emprego de forma imprópria pode causar impactos negativos ao ambiente e aos 

recursos naturais. Um destes impactos negativos é a compactação do solo definida 

como uma alteração no arranjo de suas partículas constituintes, reduzindo o volume 

ocupado por uma determinada massa do solo e o tamanho dos poros que permitem 

livre circulação de água e ar, chamados macroporos (CAMARGO; ALLEONI, 2006). 

 
2.4.1 Sulcação 

 

A sulcação consiste na abertura dos sulcos onde serão colocadas as mudas 

de cana-de-açúcar. O serviço de sulcação é realizado por tratores pesados 

equipados com sulcadores e adubadoras, que fazem os sulcos e ao mesmo tempo 

aplicam adubo, na dose recomendada e baseada na análise de solo realizada 

previamente, dentro do sulco. 

A profundidade do sulco de plantio, de um modo geral, varia de 20 a 30 cm, 

sendo as de 20 cm uma das causas do tombamento dos colmos, pois deixa as 

touceiras susceptíveis à ação dos ventos, uma das causas da redução da 

produtividade (TOLEDO, 1962). 

A profundidade da sulcação gira ao redor de 25 a 30 cm não se 

recomendando que esta exceda a profundidade do preparo de solo, pois pode-se 

plantar a cana em solo compactado que dificultará o desenvolvimento e penetração 

das raízes. Trabalho conduzido por Conde e Salata (1985), na Açucareira Quatá 

(SP), revelou diferenças superiores a 40 % na quantidade do sistema radicular 

quando o fundo do sulco foi escarificado, com reflexos na produtividade agrícola. 

De acordo com Beauclair e Scarpari (2006), a profundidade dos sulcos varia 

de 20 a 25 cm com largura determinada pela abertura das asas do sulcador num 

ângulo de 45°, com pequenas variações dependendo da textura do solo. 
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2.4.2 Diferentes espaçamentos adotados 

 

A adoção de espaçamentos mais estreitos, entretanto, traz alguns 

problemas para as operações mecanizadas, em especial no que diz respeito à 

estabilidade dos maquinários e danos à cultura durante as operações, 

principalmente na colheita. Além disso, tem que se considerar a questão do parque 

de máquinas dos produtores e usinas envolvidos na produção de cana, cuja 

renovação não é simples e imediata, visto os altos investimentos já realizados. 

Torna-se necessário, portanto, um sistema que incorpore os ganhos de 

produtividade dos menores espaçamentos com a questão operacional de produção. 

Apesar se não ser novidade, é nesse contexto que volta a tona o 

espaçamento duplo alternado, que trata de uma variação na distância entre os 

sulcos de plantio, confeccionados, em geral, na distância de 0,90 (duplo) x 1,50 

metro. Tal sistema permite a colheita simultânea de duas fileiras de cana, 

aumentando, teoricamente, a capacidade de colheita pela colhedora, além de um 

maior controle de tráfego, dado o maior espaço destinado aos rodados das 

máquinas.  

A definição de espaçamento de plantio vem a ser a distância entre os sulcos 

ou fileiras de plantio (RIPOLI et al., 2007), sendo que quando a distância é 

equidistante, diz que o espaçamento é uniforme ou simples, enquanto que quando 

há variações na distância a partir de dois valores, diz-se que o espaçamento é 

alternado. De forma a facilitar a compreensão, é ilustrado na Figura 2 um esquema 

quanto aos tipos de espaçamento. Vale ressaltar que no caso do alternado, em geral 

são realizados dois sulcos a partir do menor valor, por isso a denominação do 

espaçamento duplo alternado. 
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Figura 2 – Esquema de espaçamento: uniforme (simples) e duplo alternado  
Adaptado: Ripoli et al. (2007) 

 

Segundo Stolf et al. (1987), apesar do estreitamento do espaçamento entre 

fileiras de cana-de-açúcar até certos limites (0,60 m) resultar em aumentos de 

produtividade, a mecanização das operações seria dificultada, tendo em vista que a 

diminuição das bitolas acarretaria num diminuição da estabilidade das máquinas 

envolvidas. Para os autores, espaçamentos menores que 0,90 m são limitantes à 

mecanização em cana-de-açúcar. 

Casagrande (2002), em revisão bibliográfica sobre espaçamentos na cultura 

da cana-de-açúcar, abrangendo 38 trabalhos sobre o assunto conclui que: a) de 

forma geral, espaçamentos mais estreitos aumentam a produtividade em primeiro 

corte; b) a redução de espaçamento resulta em dificuldades operacionais; c) a 

possibilidade de resposta de acréscimos de produtividade com espaçamentos mais 

estreitos em solos de baixa fertilidade é maior; d) nem todos os trabalhos 

apresentam resposta aos espaçamentos duplos; e e) o desenvolvimento da cana-

de-açúcar em relação aos diferentes espaçamentos não é igual para todas as 

variedades. 

Segundo Cox (2006) um dos grandes desafios para o setor canavieiro como 

um todo, ou seja, considerando os principais países produtores de cana-de-açúcar, 

é a compatibilização de um espaçamento padrão em cana-de-açúcar, tendo em 

vista, principalmente, a padronização de máquinas aptas à colheita. Pois quanto 
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A definição de espaçamento de plantio vem a ser a distância entre os sulcos ou fileiras 

de plantio (Ripoli; Ripoli, 2006), sendo que quando a distância é equidistante, diz que o 

espaçamento é uniforme ou simples, enquanto que quando há variações na distância a partir 

de dois valores, diz-se que o espaçamento é alternado. De forma a facilitar a compreensão, é 

ilustrado na Figura 17 um esquema quanto os tipos de espaçamento. Vale ressaltar que no 

caso do alternado, em geral são realizados dois sulcos a partir do menor valor, por isso a 

denominação do espaçamento duplo alternado.   

 

 
 

Espaçamento uniforme ou simples 

 

 

 

Espaçamento duplo alternado 
 

Figura 17 - Esquema de espaçamento: uniforme (simples) e duplo alternado 

 
Segundo Paranhos (1972), os primeiros estudos relacionados à diferentes 

espaçamentos em cana-de-açúcar foram realizados por Stubbs, em 1880. Paranhos (1972) 

estudou diferentes espaçamentos (1,00; 0,50 x 1,00 duplo; 1,30; 0,50 x 1,50 duplo, 1,60 e 1,90 

metro) e densidades de plantio (6, 9 e 12 gemas por metro) em três variedades de cana-de-

açúcar (CB 40-69; CB 41-76 e CB 36-24). Dentre as conclusões, o autor aponta que os 

“espaçamentos duplos apresentaram índices de produção que lhes permitem serem 

considerados como alternativa para contornar problemas de bitola das máquinas na 

motomecanização”. Além disso, o autor realiza um levantamento bibliográfico com 32 

trabalhos sobre espaçamentos entre fileiras de cana-de-açúcar, dos quais pelo menos 46% 

deles indicam que menores espaçamentos, até certos limites, acarretam em maiores 
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maior a bitola da colhedora, menor será a compactação no solo, tendo em vista que 

a máquina irá passar um número menor de vezes na área. Os benefícios dessa 

redução de “passadas” podem também ser verificados com a adoção espaçamento 

duplo (ED), que reduz pela metade os impactos da compactação. 

Furlani Neto (2009) ressalta o espaçamento duplo alternado como sendo 

uma ótima alternativa para o controle de trafego, resultando simultaneamente em 

menores distâncias percorridas pelas máquinas e maiores valores quanto à metros 

de sulco por hectare, conforme Tabela 2, que confronta tais informações para os 

principais tipos de espaçamentos utilizados no Centro-Sul canavieiro. 

 

Tabela 2 – Metros de sulco por hectare e distância percorrida pela colhedora de 

acordo com o espaçamento adotado 

Espaçamentos 
(metros) 

Tipo 
Metros de sulco 

por hectare 
Distância percorrida pela 

máquina (metros/ha) 

0,90 x 1,50 Duplo Alternado 8.332 4.166 

0,90 x 1,60 Duplo Alternado 8.000 4.000 

1,4 Simples 7.142 7.142 

1,5 Simples 6.666 6.666 
Fonte: Furlani (2009) 

 

Portanto, os objetivos com a adoção do sistema são: a) colheita simultânea 

de duas fileiras; b) Maior controle de tráfego no talhão; c) Diminuição da distância 

percorrida pelos maquinários na área; d) Aumento da longevidade e produtividade 

do canavial; e) Melhora da eficácia do corte basal; f) Viabilização de colhedoras e 

demais máquinas da frota utilizadas no processo, sem que haja necessidade de 

novos investimentos; g) aumento dos rendimentos operacionais e, por fim; h) 

diminuição dos custos operacionais.  

 

2.4.3 Tráfego controlado 

 

O tráfego controlado pode ser considerado como uma ferramenta 

promissora para minimizar a compactação do solo. Esse sistema restringe o trânsito 

do rodado a determinadas entre-linhas, com diminuição da compactação e, 

potencialmente, promove o desenvolvimento da cultura (YOUNG et al., 1993). Por 
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meio desse sistema, foram obtidos aumentos no rendimento de cereais, batata e 

gramíneas (CARTER; MEEK; RECHEL, 1988; DICKSON; CAMPBELL; RITCHIE, 

1992; DOUGLAS; CAMPBELL; CRAWFORD, 1992). 

Outro importante benefício do tráfego dirigido é o incremento do número de 

dias em que o solo está apto para ser trabalhado. De acordo com Young et al. 

(1993), durante o período de seu trabalho, as condições físicas do solo no sistema 

de tráfego controlado permitiram o início das atividades mecanizadas cinco dias 

antes em comparação ao sistema convencional, embora o solo sob tráfego 

controlado se apresentasse mais úmido. Isso é de considerável importância prática 

no campo, em que é comum a realização do preparo de solo sob condições 

inadequadas de umidade devido ao pequeno intervalo de dias secos na época 

chuvosa. 

O tráfego de máquinas é o fator (mais importante) externo causador da 

compactação do solo. As características do carregamento aplicado ao solo que 

influenciam o processo de compactação estão diretamente relacionadas às 

características das máquinas agrícolas, tais como, a carga no eixo da máquina, as 

dimensões, geometria, rigidez, patinamento e pressão de inflação dos pneus e a 

velocidade de operação (ABU-HAMDEH et al., 2000). 

Estudando o efeito do tráfego de um trator com peso de 8,5 Mg em quatro 

tratamentos de compactação: 1- sem tráfego do trator; 2- com tráfego nas 

entrelinhas; 3- com tráfego nas linhas; e 4- com tráfego na área toda, Aladawi e 

Reeder (1996), concluíram que a produção de milho com tráfego na área toda foi 

significativamente menor que a produção nos demais tratamentos. 

Tráfego de precisão é um sistema que visa manter a área de tráfego 

constante e limitada, com a padronização das bitolas de máquinas e implementos 

durante as operações agrícolas, consequentemente criando zonas distintas de 

plantio e de tráfego. Esta prática geralmente aumenta a produtividade e o 

rendimento do trabalho de campo. Os caminhos firmemente compactados melhoram 

a tração e mobilidade das máquinas. O tráfego de precisão traz vantagens com 

relação a compactação, mas não a elimina (ALADAWI; REEDER, 1996). 

Com a modernização da agricultura, a massa das máquinas e dos 

equipamentos assim como a intensidade de uso do solo tem aumentado 

drasticamente, em contrapartida o aumento da largura dos pneus não tenha 

alcançado reduções significativas da pressão dos mesmos sobre o solo. Esse 
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processo não foi acompanhado por um desenvolvimento adequado às exigências de 

uma agricultura que deve tender continuamente à sustentabilidade, resultando em 

significativas alterações nas propriedades físicas do solo, de acordo com Streck et 

al. (2004) que avaliaram o efeito do tráfego de máquinas na alteração das 

propriedades físicas de um solo sob plantio direto e concluíram que o tráfego sobre 

o solo aumentou a densidade e a resistência do solo à penetração. As propriedades 

físicas do solo de uma propriedade rural onde foi utilizado o tráfego controlado por 

sete anos foram medidas por Wood et al. (1993). Verificou-se que, mantendo áreas 

separadas para o tráfego das máquinas, a zona das culturas apresentou menor 

densidade e maior porosidade e permeabilidade ao ar, beneficiando as plantas em 

comparação com as linhas de tráfego. 

Raper e Kirby (2006) afirmam que uma forma muito útil de limitar a 

compactação de solo é separando-se as áreas usadas para crescimento de raiz das 

usadas para tráfego de veículo. Laguë et al. (2003) definem de tráfego controlado 

como um sistema de produção no qual a área de cultivo e as pistas de tráfego são 

permanentemente separadas. Dessa forma, as pistas de tráfego são 

propositalmente compactadas e podem resistir ao tráfego adicional sem se deformar, 

assim a eficiência de tração dos pneus aumenta. Por sua vez, as áreas de produção 

entre as pistas são usadas exclusivamente para o plantio não sofrendo compactação 

pelo tráfego de veículos. Assim, a compactação é virtualmente eliminada, com 

exceção da compactação natural do solo e da provocada pelos implementos 

agrícolas, a qual fica, entretanto, minimizada no sistema de tráfego controlado. Outro 

benefício potencial do sistema de tráfego controlado é a eliminação da necessidade 

de tratores de grande potência necessários às operações pesadas de cultivo, tais 

como subsolagem e aração. 

A utilização do sistema de tráfego controlado representa uma alternativa 

interessante ao cultivo mecanizado convencional, visto que há uma redução total ou 

quase total na freqüência de máquinas sobre a área de plantio. Na revisão feita por 

Laguë et al. (2003), relata-se que com a eliminação do tráfego nas áreas de cultivo 

há uma enorme contribuição para aumento da produtividade. 

Por outro lado, o custo de investimento inicial é mais elevado neste sistema, 

devido ao alto custo dos equipamentos e às modificações e manutenção das áreas. 

Também se deve levar em conta a perda da área de produção que for destinada 

exclusivamente ao tráfego.  
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Limitar as tensões geradas no solo pelo tráfego de máquinas, conforme a 

capacidade de suporte de cada solo tem sido o enfoque adotado por vários países 

europeus dentro de um contexto atual de reconhecimento da importância do solo 

como recurso natural não-renovável, o qual tem levado ao aumento da 

regulamentação para sua proteção e uso sustentável (VAN DEN AKKER; 

ARVIDSSON; HORN; FLEIGE, 2003). 

 

2.4.4 Maquinario pesado 

 
O uso intensivo de maquinário pesado, como ocorre na lavoura canavieira, 

pode causar alterações no solo, que podem levar a decréscimos na produção 

agrícola e ainda predispor o solo à erosão. Sendo assim, é de grandiosa importância 

se fazer um bom preparo de solo, antes da introdução da cultura utilizada na reforma 

do canavial, pois na maioria das vezes, o solo não é preparado novamente para o 

plantio da cana-de-açúcar em sucessão. 

Proporcionar condições ótimas ao desenvolvimento das plantas deve ser um 

dos objetivos do preparo de solo. A descompactação do solo, que é um dos 

principais objetivos do preparo de solo, de acordo com Kochhann e Denardin (2000) 

facilita o desenvolvimento radicular das plantas, eleva a taxa de infiltração e a 

capacidade de armazenamento de água, aumenta a permeabilidade do solo. 

 
2.5 Sistema radicular 

 
O atual sistema radicular observado nas plantas é o resultado de milhões de 

anos de evolução da planta, com as condições do solo e os microrganismos 

presentes. Compreender como o sistema radicular funciona permite identificar 

oportunidades de melhoria, conferir o seu melhor posicionamento no manejo de solo 

e a sua importância em relação a produtividade. Avançamos significativamente no 

manejo da parte aérea das plantas, mas ainda há muito a fazer com as raízes e 

ainda mais se considerar o manejo do perfil do solo. 

A compreensão dos fenômenos ocorridos na parte aérea das plantas torna-

se mais completa, quando também se compreende o que acontece abaixo da 

superfície do solo, principalmente com relação ao crescimento e à distribuição de 

raízes no perfil. Entretanto, o estudo de sistema radicular é muito trabalhoso. Além 
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disso, a variabilidade das condições físicas, químicas e biológicas do solo tem 

influência na distribuição das raízes e pode levar a resultados que não representam 

a realidade. 

Revisões abrangentes sobre métodos de avaliação do sistema radicular 

foram realizadas por Böhm (1979) e Köpke (1981). Esses autores descrevem, 

detalhadamente, os métodos da escavação, do monólito, do trado, do perfil, do tubo 

ou paredes de vidro, além de métodos indiretos. Outros métodos utilizam alta 

tecnologia, como o emprego de fósforo- 32 ou rubídio-86, como marcadores 

(RUSSEL; ELLIS, 1968), ou a utilização de radiografia de nêutrons (WILLAT et al., 

1978). No Brasil, Crestana et al. (1994) uniram a técnica de imagens digitais ao 

método do perfil com quantificação de comprimento de raízes. 

Segundo Böhm (1976), no estudo de campo, o método utilizado tem tanta 

influência no resultado do comprimento de raízes que, em muitos casos, é 

impossível comparar os dados de diferentes autores. Para ele, são necessárias mais 

pesquisas, com diversas culturas, para comparar os resultados do método do perfil 

com técnicas tradicionais de amostragem e lavagem. Segundo esse pesquisador, os 

trabalhos realizados para entender o sistema radicular vêm de longa data. Ele cita 

que, em 1892, Thiel propôs a escarificação de uma fina camada do perfil do solo e a 

contagem das raízes visíveis, mas o método do perfil em trincheira passou a ser 

mais conhecido a partir de 1932, com os trabalhos de Oskamp e Batjer. 

A forma perfeita de avaliar as raízes não existe, pois a adequação de um 

método para o estudo do sistema radicular depende da condição “in situ”. Os 

resultados podem variar de acordo com a cultura, variedade estudada e seu manejo, 

com o tipo de solo e suas condições físico-químicas e, principalmente, com os 

cuidados e uniformidade de procedimentos da equipe operacional. 

 

2.5.1 Desenvolvimento e distribuição do sistema radicular  

 

As primeiras raízes que se desenvolvem após o plantio da cana-de-açúcar 

são as de fixação, originadas dos primórdios radiculares situados na zona radicular 

do rebolo plantado (BACCHI, 1983; CASTRO; KLUGE, 2001). Durante 

aproximadamente 30 dias de brotação das gemas, a planta vive das reservas de 

nutrientes contidas no rebolo e, parcialmente, do suprimento de água e nutrientes 

proporcionados por essas raízes de fixação (BACCHI, 1983; BLACKBURN, 1984). 
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Após esse período inicia-se o desenvolvimento das raízes dos perfílhos primários, 

posteriormente dos secundários e assim sucessivamente. Na medida em que novas 

raízes vão se desenvolvendo, as de fixação vão perdendo sua função e a cana-

planta passa a depender exclusivamente das raízes do perfílhos (ROCHECOUSTE, 

1967). Dependendo das condições climáticas e do solo, em torno de 90 dias após o 

plantio todo o sistema radicular encontra-se distribuído nos primeiros 30 cm do solo 

(CASAGRANDE, 1991). 

Estudos citados por Dillewijn (1952) evidenciam a existência de três tipos 

básicos de raízes de cana-de-açúcar: raízes superficiais, ramificadas e absorventes; 

raízes de fixação, mais profundas; e raízes cordão, que podem atingir até seis 

metros de profundidade. 

Após o corte da cana planta, o sistema radicular antigo mantem-se ainda em 

atividade por algum tempo, período em que é substituído pelas raízes dos novos 

perfilhos da soqueira, sendo esse processo lento e gradual. As raízes da soqueira 

são mais superficiais do que as da cana planta pelo fato dos perfilhos das soqueiras 

brotarem mais próximo da superfície do que os da cana planta. Pelo mesmo fato, 

quanto maior o número de cortes, mais superficial torna-se o sistema radicular das 

soqueiras (BACCHI, 1983). 

Vários trabalhos foram desenvolvidos abordando a distribuição do sistema 

radicular de cana-de-açúcar no perfil do solo. Lee (1926), em trabalhos de 

distribuição do sistema radicular nas Ilhas Havaianas, verificou que a maioria das 

raízes da cultura encontrava-se nos 20 cm superficiais do solo, e que 85% 

encontravam-se até 60 cm de profundidade, sendo que a aeração do solo constituiu 

o principal fator para que as raízes da cana-de-açúcar tivessem boa superfície de 

absorção. 

Jensen (1951), estudando o sistema radicular da cana-de-açúcar em Cuba, 

verificou que as variedades diferem pouco na distribuição de suas raízes e que 

todas emitem grande quantidade próximo à superfície do solo. Em todos os casos 

estudados, mais de 50% das raízes da planta madura foram encontradas nos 20 cm 

superficiais do solo. 

Van den Berg et al. (2000), estudando o rendimento potencial da cana-de-

açúcar no Estado de São Paulo, demonstram que quanto maior o volume de raízes 

por camada, maior é, também, o rendimento potencial da cultura, tanto para cana 

planta como para cana soca. Os autores afirmam que o rendimento tende a 
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aumentar com o aumento do volume de raízes. 

Para Sampaio et al. (1987), deve-se dar maior importância ao sistema 

radicular, porque é ele que serve de reserva de nutrientes para a rebrota das socas. 

O mesmo autor ainda identificou que 75 % da massa radicular estava localizada nos 

primeiros 20 cm superficiais e 55 % estavam a menos de 30 cm do centro da 

touceira. 

Inforzato e Alvarez (1957) obtiveram resultados demonstrativos de que a 

distribuição do sistema radicular apresenta-se bem homogênea, nas camadas 

superficiais do solo, sendo que o maior adensamento ocorre nos primeiros 30 cm 

(59%). Já Ball-Coelho et al. (1992) encontraram 62,69 % da matéria seca total de 

raízes nos primeiros 50 cm de profundidade, com 38-48 % das raízes vivas nos 30 

cm iniciais. Esses autores mostraram também que, quando se trata de massa total 

de raízes, a referência é das raízes mais próximas aos colmos da touceira do que 

daquelas longe dos mesmos; esse padrão é mais marcante nas camadas superiores 

do solo, mas não existe abaixo de 1 m. 

 

2.5.2 Fatores que influenciam o desenvolvimento do sistema radicular 

 

O crescimento radicular exige energia para a divisão e elongação de suas 

células. Estima-se que de 25 a 78% da energia gerada pela respiração das raízes é 

destinado ao crescimento das raízes, de 13 a 60%  para a absorção de nutrientes, e 

apenas de 8 a 33% é para manuntenção das atividades básicas das células (WEEN, 

1981). Devido à isso a disponibilidade de oxigênio no perfil do solo afeta o 

crescimento e a distribuição do sistema radicular. Monteith; Banath (1965) avaliaram 

o efeito da aeração no sistema radicular de cana-de-açúcar em condições 

controladas e em vasos. Foi montado vasos de 45,7 cm de altura e 9,6cm de 

diâmetro interno e transplatado mudas de cana com 45cm de altura. Na superfície 

do solo foi aplicado diferentes proporções de oxigênio por 6 dias e em seguida foi 

medido o crescimento radicular. O autor observou que o crescimento radicular da 

cana é proporcional a quantidade de oxigênio, um decréscimo das concentrações de 

oxigênio encontrado no ar para 14,6% foi o suficiente para reduzir 20% o 

crescimento radicular. Para ele, o limite crítico de oxigenação está entre 3,4 a 0%, 

pois nesse valor foi reduzido 80 a 95% do potencial de seu crescimento. 
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Ao mesmo nível que o oxigênio afeta o crescimento radicular temos a 

disponibilidade de água. O regime hídrico afeta a distribuição do sistema radicular, 

pois ela se desenvolve nos locais onde há sempre uma boa disponibilidade hídrica. 

Já o fósforo afeta a distribuição do sistema radicular devido a sua baixa 

mobilidade nos solos tropicais. Esse efeito é marcante em culturas anuais e é 

expresso em menor grau nas culturas perenes devido a sua mobilidade interna na 

planta. De qualquer forma, tudo indica que o melhor posicionamento da aplicação do 

fósforo é no local do solo onde sempre temos ar e umidade o ano inteiro, assim a 

aplicação em alta profundidade de fósforo possui grande potencial.   

Um outro fator que influencia o crescimento radicular de forma significativa é 

a atividade dos microrganismos rizosféricos. Se analisarmos a quantidade de raízes 

em solo esterilizados e não esterelizados podemos encontrar uma diferença 

discrepante de quantidade de raízes. O resultado obtido por Freitas e Aguilar Vildoso 

(2004) no crescimento radicular do limoeiro cravo, a maior frequência dos resultados 

mostram que há incremento na biomassa do sistema radicular e em poucos casos 

acontece a sua redução. Os microrganismos do solo possuem um papel importante 

no desenvolvimento e crescimento radicular e é devido a isso que os manejos que 

levam a sua redução ou eliminação certamente irão trazer alguma espécie de dano 

na planta.  

 

2.5.3 A carência de pesquisas sobre o sistema radicular 

 

Durante muitos anos (até meados do século passado), as raízes foram 

consideradas a “metade oculta” dos vegetais (WAISEL et al., 2002, apud ZONTA et 

al., 2006), com significativa escassez de resultados de pesquisa nesse tema em 

todo o mundo. As razões para essa carência de dados são historicamente 

explicáveis pelas dificuldades metodológicas, pela própria inacessibilidade ao 

sistema radicular como objeto de experimentação, pela sua complexidade 

tridimensional e por sua marcada variabilidade espacial e temporal (NOORDWIJK, 

1993, apud ZONTA et al., 2006). Durante muitos anos, o tempo gasto nas atividades 

de quantificação do sistema radicular e as incertezas quanto aos resultados 

constituíram fortes desestímulos ao trabalho com raízes (ZONTA et al., 2006). 

Atualmente existe consenso acerca da importância de estudos com 

observações in situ no campo para o manejo das lavouras. Quando associado aos 
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fatores edafoclimáticos, eles são fundamentais para otimização das práticas de 

adubação, tratos culturais, densidade de plantio, irrigação, cultivos intercalares, entre 

outros (ZONTA et al., 2006). Ainda segundo esses autores, os estudos das raízes 

são fundamentais para o entendimento das relações de absorção de água e 

nutrientes pela cultura. 

Um dos fatores de maior importância na relação planta-água-solo é a 

arquitetura e distribuição do sistema radicular das plantas, bem como sua dinâmica 

de crescimento (VASCONCELOS, 2002). O conhecimento do sistema radicular da 

cana-de-açúcar permite a utilização adequada das técnicas agronômicas, tais como: 

espaçamento, local de aplicação dos fertilizantes, operações de cultivo, drenagem 

dos solos e sistemas de irrigação, controle da erosão, uso de culturas intercalares 

entre outras (CASAGRANDE, 1991). Entretanto, o estudo de sistema radicular é 

muito trabalhoso e, além disso, a variabilidade das condições físicas, químicas e 

biológicas do solo tem influência na distribuição das raízes e pode levar a resultados 

que não representam a realidade. Assim, seria interessante determinar uma forma 

de estudo capaz de amostrar as raízes com um mínimo de gasto de tempo e de 

trabalho, e com o máximo de exatidão e precisão possíveis (VASCONCELOS et al., 

2003). 

 

2.5.4 Avaliação do sistema radicular  

 

A avaliação do sistema radicular de uma cultura pode ser considerada 

fundamental no diagnóstico de sistemas de manejo que visam a otimização da 

produtividade agrícola, sendo que a distribuição das raízes no solo é resultante de 

uma série de processos complexos e dinâmicos, que incluem as interações entre o 

ambiente, o solo e as plantas em pleno crescimento (FANTE JUNIOR, 1999). 

De acordo Köpke (1981), estudos sobre crescimento radicular devem ser 

feitos a partir da avaliação das características das raízes, como massa, comprimento 

e área, no tempo e no espaço, em conjunto com os fatores que influenciam a 

distribuição do sistema radicular, como densidade e porosidade do solo, água e ar 

disponíveis no solo, nutrientes e pH, dentre outros. Em estudos de raízes e suas 

interações com o solo (interface solo-raiz), a metodologia de quantificação é um fator 

limitante. 

Segundo Bohm (1979), Schuurmann e Goedewaagen (1971) e Kopke 
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(1981), citados por Fante Júnior (1999), existem vários métodos que permitem 

investigar a distribuição do sistema radicular, entretanto, avaliações do volume 

explorado, massa seca e comprimento radicular tratam-se de tarefas de difícil 

realização, com grandes limitações em todas as técnicas, como o tempo gasto, 

pouca informação obtida e elevada variabilidade dos resultados. 

Vários são os métodos para estudo do sistema radicular de culturas em 

campo. Queiroz-Voltan et al. (1998) estudaram aspectos estruturais de raízes de 

cana-de-açúcar sob efeito da compactação do solo abriram trincheiras onde foram 

coletadas amostras de raízes em várias profundidades. 

Fante Júnior et al. (1999), estudando o sistema radicular de aveia forrageira, 

utilizaram, entre outros métodos, a tradagem com o emprego de um trado manual de 

caneca de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, sendo retiradas amostras da 

superfície até 50 cm de profundidade, ao longo de uma linha paralela à da cultura e 

distando em torno de 3 cm desta. Os autores deste trabalho concluíram que a 

distribuição do sistema radicular no solo apresentou considerável variabilidade 

espacial, mostrando maior relação com o tamanho das amostras que com o número 

delas. 

Os principais métodos de avaliação do sistema radicular das plantas são: os 

métodos da escavação, do monólito, do trado, do perfil, do tubo ou paredes de vidro 

e métodos indiretos, conforme Bohm (1979), que descreve detalhadamente cada 

método. No Brasil, Crestana et al. (1994) uniram a técnica de imagens digitais ao 

método do perfil com quantificação de comprimento de raízes. 

A escolha do método de avaliação do sistema radicular irá depender da 

cultura, das condições edáficas, da possibilidade ou não de amostragens 

destrutivas, da disponibilidade de mão de obra e, principalmente, dos objetivos do 

estudo. 

Em relação às características radiculares que podem ser mensuradas, pode-

se obter o comprimento radicular (m ou km de raízes), que determina o potencial de 

absorção de água e nutrientes do solo; a massa radicular (g ou kg) que determina o 

estoque total de matéria subterrânea e nutriente alocados; o volume radicular (cm3 

ou m3) que determina o volume de solo explorado pelas raízes; a área radicular (cm2 

ou m2) que determina a absorção de água e nutrientes do solo e o diâmetro radicular 

(mm), em estudos com associação com microrganismos, regulação do estresse 

hídrico e indicador da influência e resposta das condições químicas e físicas do solo 
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(ATKINSON, 2000, apud ZONTA et al., 2006). 

 

2.6 Viabilidade Econômica 
  

No processo de mecanização agrícola a seleção das máquinas pode ser 

analisada sob vários aspectos, que variam desde a preferência pessoal até o 

dimensionamento técnico e econômico feito por profissionais capacitados. 

O dimensionamento técnico busca avaliar se as características das 

máquinas atendem as necessidades exigidas pelo sistema de produção. Já no 

dimensionamento econômico o que se avalia são os custos de propriedade 

envolvidos, fator fundamental para se determinar o retorno da atividade agrícola. 

Milan (2004) relata que o desempenho econômico da maquinaria agrícola 

envolve o cálculo do custo direto, indireto e operacional. Os custos diretos são 

aqueles associados à posse e ao uso, os indiretos são aqueles devidos a um 

dimensionamento inadequado e o operacional está associado à capacidade de 

trabalho do conjunto ou máquina. Segundo o mesmo autor, a mão de obra do 

operador pode ser acrescentada ao custo direto de duas formas: a primeira, se o 

operador tem como função exclusiva a operação do conjunto/máquina, o custo 

incide totalmente para a máquina; a segunda, se ele exerce outras atividades, a 

divisão poderá ser proporcional ao tempo que ele despende na máquina e na outra 

atividade. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo foi realizado na área experimental da Fazenda Areão (ESALQ 

/USP), no município de Piracicaba/SP (Figura 3). A área experimental situa-se na 

latitude Sul de 22° 41' 27", longitude Oeste de 47° 38' 30" e altitude predominante de 

540 m em relação ao nível do mar, apresentando, segundo a classificação de 

Koppen (1948), clima Cwa: tropical úmido, com chuvas de verão, inverno seco, 

temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC e a temperatura do mês 

mais frio 16,9ºC. A precipitação média anual é de 1253 mm, umidade relativa do ar 

de 74% e insolação média mensal de 201,5 horas/mês.  

 

 
Figura 3 – Localização do experimento na Fazenda Areão, ESALQ/USP, em 

Piracicaba/SP 

 

A variedade utilizada foi a CTC 14, de bastante aceitação pelas suas 

características agronômicas, principalmente por ser produtiva e rica em açúcar e se 

desenvolver bem em ambiente de produção de média a baixa fertilidade do solo. O 

plantio foi realizado em outubro de 2010 e a colheita em novembro de 2011, 

completando um ciclo agrícola de 13 meses.  
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Figura 4 – Valores de  precipitação pluviométrica e temperatura durante o ciclo da 

cultura 

 

3.1 Caracterização do solo 
 

 O solo da área experimental é um Nitossolo Vermelho Eutrófico (EMBRAPA, 

2006). A caracterização química e física do solo em várias profundidades (Tabelas 3, 

4 e 5) foi realizada tomando-se amostras com trado nas parcelas do experimento.  

 

Tabela 3 – Caracterização química do solo em diferentes profundidades – 

Fazenda Areão, ESALQ 

Prof. pH M.O. P S K Ca Mg H+Al SB T V m 
(cm) CaCl2 g dm-3 mg dm-3 ------------ mmolc dm-3 ----------- --- % --- 

0-20 5,1 16 5 2 1,0 33 12 34 46 80 58 0 

20-40 4,8 10 4 11 0,5 25 12 34 38 72 52 5 

40-70 4,7 8 4 26 0,3 26 10 42 36 78 46 10 

70-100 4,7 6 4 56 0,3 20 8 47 28 75 38 17 
pH – CaCl2 0,01 mol L-1(QUAGGIO; RAIJ, 2001) 
M.O. – Matéria orgânica, método colorimétrico (CANTARELLA; QUAGGIO, 2001) 
P, K, Ca e Mg – Extração por resina trocadora de íons (RAIJ; QUAGGIO, 2001) 
H+Al – Determinação por potenciometria em solução tampão SMP (QUAGGIO; RAIJ, 2001) 
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Tabela 4 – Teor de micronutrientes em quatro profundidades de solo - Fazenda 
Areão, ESALQ 

Prof. Cu Fe Zn Mn B 
(cm) ----------------------------- mg dm-3 ----------------------------- 

0-20 0,9 29 1,3 13,6 0,17 

20-40 0,8 19 0,6 7,2 0,24 

40-70 0,5 14 0,3 0,9 0,21 

70-100 0,3 9 0,2 0,5 0,20 
B – BaCl2.2H2O 0,125% microondas (ABREU et al., 2001a)  
Cu, Fe, Mn, Zn – DTPA – TEA pH 7,3 (ABREU et al., 2001b) 

 
Tabela 5 – Resultados da análise granulométrica do solo – Fazenda Areão, ESALQ 

Prof. Argila Silte Areia Total Areia Grossa Areia Fina 
(cm) ------------------------------------- g kg-1 ------------------------------------- 

0-20 473 107 420 170 250 

20-40 544 86 370 160 210 

40-70 620 70 310 130 180 

70-100 558 122 320 160 160 

 
 Antes do plantio, em agosto de 2010, foi aplicado 1,0 t ha-1 de calcário 

dolomítico, correspondente a 20 kg por parcela, seguido de uma aração leve. A 

aplicação de gesso se deu conforme o preparo do solo correspondente ao 

tratamento. Foi utilizada a quantidade de 1,5  t ha-1 de gesso, correspondente a 30 

kg por parcela. No preparo do solo Convencional e Mínimo foi aplicado 

superficialmente e depois incorporado. No preparo profundo a aplicação é realizada 

pelo implemento que faz o preparo do solo, onde o gesso é aplicado nas 

profundidades de 40 e 60 cm (Figura 5). 
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Figura 5 – A) Aplicação de corretivos na superfície do solo; B) Aplicação em 

profundidade no tratamento PPF. Em detalhe a aplicação na 

profundidade de 40 e 60 cm 
 

 A sulcação foi realizada em uma profundidade média de 0,30 m, concomitante 

à aplicação de 130 kg ha-1 de P2O5 e K2O, com as fontes Superfosfato Triplo e 

Cloreto de Potássio, respectivamente. No plantio, foram utilizadas em media 15 

gemas viáveis por metro e a distribuição foi manual nos sulcos de plantio (Figura 6). 

Após a distribuição foi realizada a aplicação de inseticida e nematicida (Evidence e 

Furadan, volume de calda de 200 L ha-1) sobre as mudas, seguido da cobertura das 

mudas com uma camada de cerca de 10 cm de solo. 

 

 
Figura 6 – Distribuição manual das mudas nos sulcos de plantio 
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O delineamento experimental foi o de blocos completos ao acaso, com cinco 

tratamentos e quatro repetições. 

 

Tratamentos 

Preparo do solo Convencional 
Espaçamento simples CON-S 

Espaçamento duplo CON-D 

Preparo do solo Mínimo 
Espaçamento simples MIN-S 

Espaçamento duplo MIN-D 

Preparo do solo Profundo Espaçamento duplo PPF 

 * Espaçamento simples, 1,5 m entre linhas / Espaçamento duplo1, 1,5 x 0,9m 

 

  Cada parcela experimental foi constituída de 8 fileiras de cana-de-

açúcar, com 20 m de comprimento, totalizando 240 m2 nas parcelas com fileiras 

simples e 192 m2 nas parcelas com fileira dupla (Figura 7). A área útil de cada 

parcela utilizada para as avaliações foram as quarto fileiras centrais, descartando 

cinco metros em cada extremidade da fileira. 

 

 
Figura 7 – Representação do croqui de um bloco do experimento, em detalhe a área 

útil utilizada nas avaliações 

 
 
                                     
1 Alguns autores chamam também de alternado ou duplo alternado. 
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3.2 Tratamentos 
 
Preparo do solo convencional – espaçamento simples e duplo 
 

 Após a correção do solo com calcário e gesso foram realizadas as seguintes 

operações mecanizadas na seguinte ordem: 

 

• Aração 

• Gradagem pesada 

• Subsolagem 

• Gradagem leve 

• Sulcação + Adubalção de plantio 

• Cobrição + Aplicação de inseticida e nematicida 

 

Preparo do solo mínimo – espaçamento simples e duplo 
 

 Após a correção do solo com calcário e gesso, foram realizadas as seguintes 

operações mecanizadas na seguinte ordem: 

 

• Subsolagem  

• Gradagem leve 

• Sulcação + Adubalção de plantio 

• Cobrição + Aplicação de inseticida e nematicida 

 

Preparo do solo profundo – espaçamento duplo 
 
 Após a correção do solo com calcário foram realizadas as seguintes 

operações mecanizadas na seguinte ordem: 

 

• Dreno subsolador + gessagem em profundidade + Enxada rotativa (Utilizado 

trator CASE MX270 de 270 cv) 

• Sulcação + Adubalção de plantio 

• Cobrição + Aplicação de inseticida e nematicida 



 
 

 

61 

 
 
Figura 8 – Operações de preparo do solo. A) Aração nos tratamentos CON-S e 

CON-D; B) Subsolagem nos tratamentos CON e MIN; C) Sulcação do 
espaçamento duplo; D) Aplicação de inseticida e cobrição das mudas 

 
 A Figura 9 abaixo, mostra o conceito do preparo profundo aliado ao trânsito 

dirigido de máquinas na área. Assim, o preparo do solo é realizado somente onde as 

raízes da cultura vão se desenvover, diminuindo a quantidade de solo revolvido 

nesses processos e também evitando que haja pisoteio no sistema radicular atraves 

do trânsito dirigido na área. 
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Figura 9 – A) DRENO subsolador, implemento utilizado para realizar o preparo profundo de 

0,80 m de profundidade no tratamento PPF; B) Enxada rotativa, utilizada para 

destorroamento no PPF – este implemento foi acoplado ao DRENO, fazendo a 

tarefa em uma única operação; C) Esquema do trânsito dirigido de máquinas e 

implementos no tratamento PPF, utilizando o espaçamento duplo de 1,5 x 0,9 m. 

Em detalhe a profundidade que a haste alcançou sem o solo oferecer resistência 

após o PPF 

 

 Foram realizados dois controles de ervas daninhas com herbicidas, o primeiro 

em 18/11/13 e o segundo em 19/01/2011. O volume de calda preparado foi de 200 L 

ha-1. 
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3.3 Avaliações 
 
3.3.1 Características do plantio 
 a) Profundidade do sulco e altura de terra de cobrição 
  
 Foram feitas avaliações com intuito de monitorar como cada tratamento 

iniciou o seu desenvolvimento. No dia posterior ao plantio foram efetuadas 

amostragens, nos sulcos. Para a profundidade de sulcação, foram medidos 20 

pontos por parcela com o auxílio de duas réguas, uma colocada nas bordas do sulco 

para caracterizar a linha do solo e outra para medir a profundidade.  

 Para a altura da terra de cobrição, escavou-se o solo onde foi plantado a 

muda e medida a camada de terra acima da muda. 

 

 b) Número de gemas plantadas 

  
 Em cada parcela, 20 metros lineares foram amostrados. Sendo a contagem 

separada a cada 1 metro e foi demarcada essa mesma área para que a contagem 

de perfilhos, colmos e as outras avaliações de biometria continuassem durante o 

ciclo da cultura, obtendo assim um mesmo referencial desde o plantio (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Avaliação inicial no dia da instalação do experimento, contagem de 

gemas no sulco de plantio 
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 c) Avaliação de falhas 
 
 Foi realizado um levantamento manual das falhas, seguindo o método 

proposto por Stolf (1986), que consiste em uma metodologia extremamente simples, 

bastando contar e computar a somatória dos metros das falhas acima de 0,5 m, em 

cada linha, tendo um índice, em porcentagem, da área com falhas maiores que 0,5 

m. Para tal, basta uma trena e um gabarito de 0,5 m para definir se a falha é maior 

ou menor que este valor. Foram consideradas todas as falhas ocorridas na area útil 

de cada parcela, ou seja, não se fez amostragens.  

 

 Porcentagem de falhas 
  

F% = 
Σ!dos comprimentos das falhas maiores que 0,5 m

comprimento do trecho analisado
 x 100 

  
ou seja,  

 F% = metros de falhas/100 m de sulco 

 
 Tamanho médio das falhas 
 

TM = 
F%

N de falhas/100 m de sulco
 

  
 Frequência 
 

FREQ = 
100 - F%

N de falhas/100 m de sulco
 

 
 

3.3.2 Biometria 
 
 a) Perfilhos/colmos por metro 
  

 Na mesma demarcação que foi feita para a contagem de gemas, foram 

realizadas a contagem da brotação das gemas e perfilhos/colmos por metro. As 
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avaliações se deram aos 49, 90, 112, 156, 185 e 210 dias após o plantio (DAP).  

 

 b) Diâmetro e número de entre-nó 

  

 O diâmetro médio da base dos colmos foi mensurado com o auxílio de um 

paquímetro digital – a medição foi realizada a 10 cm do solo (Figura 11).  

 A partir do momento que os entre-nós ficaram visivéis, iniciou a contagem dos 

entre-nós.  

 

 
Figura 11 – Medição do diâmetro do colmo com o auxílio de um paquímetro digital 

 

 c) Comprimento do colmo 

   

  Foi realizada a medição com o auxílio de uma trena, do nível do solo 

até a primeira aurícula visível, classificada como a folha +1. 

 

 d) Índice de área foliar (IAF) 
   

  As medições para o IAF foram realizadas aos 156 DAP. De cada 

parcela, foram contabilizados os colmos na área útil. De cada colmo foram 

contabilizadas as folhas, separando-se aquelas totalmente abertas que 

apresentavam pelo menos 20% de área verde. Com o auxílio de réguas, as folhas 

foram medidas em seu comprimento e em sua maior largura, cujos valores foram 

utilizados para calcular a área de cada folha. A somatória de todas as áreas foliares 
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individuais permitiu calcular a área foliar de cada colmo (HERMANN; CÂMARA, 

1999) e com isso estimar o IAF para a parcela e consequentemente por hectare. 

 

AFc = C x L x 0,75 x (N+2) 

onde,  

 

AFc = área foliar do colmo; 

C = comprimento da folha; 

L = maior largura da folha; 

0,75 = fator de forma; 

N =  número de folhas totalmente abertas e com pelo menos 20% de área verde; 

2 = fator de correção (visa compensar as folhas verdes e relativamente abertas no 

interior do cartucho foliar da cana-de-açúcar, que já apresentam participação na 

fotossíntese ativa do colmo). 

 

3.3.3 Características tecnológicas 
  

 Após a colheita foram selecionados ao acaso colmos para a realização das 

análises. Foram submetidos ao desponte na altura da gema apical (ponto de 

quebra), assim sendo, os colmos foram encaminhados para o Laboratório da Usina 

Costa Pinto (Raízen) para serem processados segundo a metodologia do Sistema 

de Pagamento de Cana pelo Teor de Sacarose (SPCTS) conforme atualizações 

semestrais da CONSECANA, onde foram realizadas as seguintes determinações 

químico-tecnológicas: ºBrix, Pol, PCC, Pureza, Fibra e ATR. 

 

3.3.4 Produção de colmos (TCH) 
  

 Realizou-se a avaliação da produção após a colheita dos colmos na área útil 

das parcelas, sendo esses valores convertidos para t ha-1. Para auxiliar a pesagem 

foi utilizada uma carregadeira (Figura 12), onde foi acoplada uma célula de carga 

nas garras para serem feitas as pesagens dos colmos. 
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Figura 12 – Pesagem das parcelas com o auxílio de uma carregadeira e célula de 

carga 

 

3.3.5 Desenvolvimento radicular 
  

  A distribuição do sistema radicular foi avaliada a partir do método da 

trincheira ou parede do perfil (Figura 13). Foram abertas com o auxílio de uma 

retroescavadeira. Como são necessárias repetições para fazer a análise estatística e 

por haverem 20 parcelas experimentais, era praticamente inviável que fossem 

abertas em todas as parcelas, portanto foram privilegiados os tratamentos com fileira 

dupla (CON-D, MIN-D e PPF) para que a comparação da distribuição das raízes 

tivessem condições iguais. 
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Figura 13 – Representação gráfica das trincheiras e das medidas utilizadas para 

avaliação das raízes por imagens no programa Safira® 

  

 As trincheiras foram abertas com dimensões de 2,0 x 2,0 x 2,5 m (C x L x P). 

A parede utilizada para estudo das raízes foi a transversal às linhas de cana. Após a 

abertura das trincheiras, a parede com as raízes foram lavadas com jato d’água para 

expo-lás e retirar uma fina camada de solo (Figura 14). Após a parede secar, as 

raízes foram pintadas individualmente com tinta spray branca, com intuito de 

melhorar o contraste entre raízes e o solo. Depois foi realizada uma nova lavagem 

para retirar a tinta que ficou no solo da trincheira e após a secagem foram obtidas 

imagens com câmera fotográfica digital sempre na mesma distância para todas as 

trincheiras. 

 Após as imagens serem ajustadas no computador com a mesma quantidade 

de pixels para as dimensões de 200 x 220 cm (L x P), foram digitalizadas e 

convertidas pelo programa SAFIRA® (JORGE; CUNHA, 2010) em comprimento, 

área e volume de raízes por imagem (Figura 14). Para uma melhor comparação nas 
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faixas de profundidade do solo, as imagens foram analisadas em quatro 

profundidades (0-40, 40-80, 80-150 e 150-220 cm). 

  

 
Figura 14 – A) Operação de abertura com a retroescavadeira; B) Parede da 

trincheira com raízes expostas; C) Raízes pintadas com tinta spray; D) 
Lavagem da parede para retirar excesso de tinta 
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Figura 15 – Análise de imagens no Programa Safira da EMBRAPA. Etapas do 

processamento feito pelo programa e saída dos resultados 

 

3.3.6 Caracteristicas físicas do solo 
 
 a) Umidade gravimétrica do solo 
 
 Amostras deformadas do solo foram coletadas em três profundidades (0-25, 

25-50, 50-75 cm) e com três repetições para determinação da umidade gravimétrica 

(CAMARGO et al., 1986). Foram coletadas na fileira de cana e em 6 épocas durante 

o desenvolvimento da cultura (Figura 16). 
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 Chegando ao laboratório, as amostras foram pesadas e colocadas em estufa 

a 105 °C durante 24 h, para determinação da umidade gravimétrica.  

 
b) Resistência do solo a penetração (RSP) 
 

 As avaliações foram realizadas nas linhas de cana-de-açúcar e nas entre-

linhas. Foi utilizado o penetrômetro portátil da marca Hatô, que funciona através do 

peso do corpo do operador ao aplicar a pressão necessária sobre o cone até 

penetrar no solo. Para obter uma pressão de cerca de 2 MPa, apenas 1/3 do peso 

do corpo de uma pessoa de 70 kg é necessário, tornando-se fácil para que o 

operador mantenha o seu equilíbrio durante o uso (Figura 17). 

 O aparelho, por meio da elasticidade de sua mola, consegue indicar com 

precisão valores compreendidos entre 0,13 a 2,0 MPa, ponto a partir do qual ocorre 

diminuição significativa do crescimento radicular. Os penetrômetros convencionais 

não possibilitam a leitura direta da compactação no aparelho em profunidades 

maiores que 70 cm. O penetrômetro Hatô tem alcance de 1,5m de profundidade.  

 Medeiros et al. (2010) comparou os resultados com um penetrômetro 

eletrônico para determinar a profundidade de compactação crítica e encontrou 

valores semelhantes, validando assim os dados do penetrômetro portátil. 

 

 
Figura 16 – Coleta de amostras do solo para análise da umidade 
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Figura 17 – Modo de operação do penetrômetro portátil 

 

 c) Curva de retenção de água e densidade do solo 

 

  Para avaliação da curva de retenção de água, macroporosidade e 

densidade do solo coletaram-se amostras indeformadas nas profundidades de 20, 

40, 80, 120, 160 cm. As amostras foram coletadas em anéis metálicos (5 cm de 

diâmetro e 3 cm de altura) na fase intermediária de desenvolvimento da cana-de-

açúcar. 

 No laboratório, a saturação das amostras foi feita a partir da adição lenta de 

água. Após saturação, as amostras foram pesadas, submetidas a tensões de 0,1; 

0,3; 0,8; 3; 5; e 15 atm, em câmaras de Richards (KLUTE, 1986), ao atingir o 

equilíbrio, foram pesadas e secas em estufa a ± 105 ºC durante 24 horas para 

determinação do conteúdo de água em cada tensão (GARDNER, 1986). Com esses 

pontos (θ, ψm ) determinados, procedeu-se ao ajuste das curvas de retenção de 

água, de acordo com o modelo proposto por Van Genuchten (1980) utilizando-se o 

software Soil Water Retention Curve versão 3.0 (DOURADO NETO et al., 2001). 

Esse ajuste foi efetuado pelo método que considera: θs = θr + (θs - θr) / ((1 + (α * Ψ) 
n ) m e m = 1 - 1/n 

 

• Densidade do solo – conforme Blake e Hartge (1986); 

• Microporosidade – equivalente ao conteúdo de água retida na tensão de 0,06 

atm, determinada em câmaras de pressão de Richards com placa porosa 

(KLUTE, 1986); 
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• Porosidade total – Segundo Danielson e Sutherland (1986); 

• Macroporosidade – obtida por diferença entre a porosidade total e a 

microporosidade. 

 

 Próximo ao final do ciclo, não foi mais possível fazer a avaliação de algumas 

caracteristicas dentro das parcelas por causa da grande quantidade de colmos 

acamados (Figura 18), onde no mês de junho ocorreram grandes ventanias na 

cidade de Piracicaba/SP. Portanto, para evitar maiores danos aos colmos e ao 

desenvolvimento da cultura foi tomada a decisão de paralisar o trânsito de pessoas 

dentro das parcelas, que por serem muitas avaliações, varias pessoas colaboravam 

nessas coletas de dados. 

 
Figura 18 – Canas tombadas nos tratamentos devido a ventos forte que atingiram a 

Região de Piracicaba em junho/11 
 

3.4 Análise Estatística 

 

 Os dados foram analisados considerando-se o delineamento de blocos ao 

acaso, sendo consideradas as parcelas cada preparo do solo e seu respectivo 

espaçamento. Quando o teste F foi significativo na ANOVA, realizou-se o teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância para comparar as medias. 

 As características que foram analisadas em várias épocas (perfilhos, 

comprimento do colmo, diâmetro, número de entre-nó), foram submetidos à análise 

de variância e, quando o F foi significativo, procedeu-se à análise de regressão para 

as épocas de desenvolvimento da cultura. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
4.1 Características do plantio 
 
 Foram encontradas diferenças significativas na profundidade dos sulcos de 

plantio entre os tratamentos no preparo do solo (Figura 19). Os tratamentos CON-S 

e MIN-S tiveram uma profundidade superior estatisticamente aos tratamentos MIN-D 

e PPF. Isso pode ter sido ocasionado por causa dos espaçamentos nesses 

tratamentos relacionados. Fica evidente que nos tratamentos com fileira dupla não 

foi possível ter uma maior profundidade nos sulcos, muito provavelmente por que 

com o espaçamento menor entre fileiras (0,90 m) o implemento não consegue 

aprofundar tanto e também por causa da terra que cai dentro do sulco logo após a 

passagem do mesmo, fato que não acontece quando a sulcação é feita no 

espaçamento simples (1,50 m). 

 Segundo Stolf et al. (1987), apesar do estreitamento do espaçamento entre 

fileiras de cana-de-açúcar até certos limites (0,60 m) resultar em aumentos de 

produtividade, a mecanização das operações é dificultada, tendo em vista que a 

diminuição das bitolas acarreta uma diminuição da estabilidade das máquinas 

envolvidas. Para os autores, espaçamentos menores que 0,90 m são limitantes à 

mecanização em cana-de-açúcar. 

 É importante ressaltar que de modo geral, diversos autores citam que a 

profundidade do sulco de plantio varia de 20 a 30 cm. E, que, menores de 20 cm 

facilitam o tombamento dos colmos, principalmente pela ação dos ventos e, maiores 

de 30 cm provocam redução no rendimento. 

 Já a quantidade de terra na cobrição da muda, não se constatou diferença 

significativa nos tratamentos (Figura 19) e diferentemente da operação de sulcação, 

a cobrição das mudas não teve intereferências do espaçamento menor (0,90 m) 

nesta operação. Portanto, em termos de condições de brotação das gemas, todos os 

tratamentos tiveram condições iguais no ínicio do seu desenvolvimento. 

 Para Ripoli et al. (2007), as mudas devem ser cobertas com uma camada de 

terra, por volta de, 7 cm, devendo ser ligeiramente compactada. Dependendo do tipo 

de solo e das condições climáticas do local, pode haver uma variação na espessura 

dessa camada. 
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Figura 19 – Profundidade do sulco e cobrição das mudas no plantio 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 

Profundidade do sulco: CV = 8,2% / Terra sobre a muda: CV = 14,8% 

 
 A quantidade de gemas plantadas por metro linear em todos os tratamentos 

não teve diferenças significativas (Figura 20), ou seja, os dados das características 

do plantio demostram que todos os tratamentos tiveram condições iguais desde o 

ínicio. Apesar também de não haver diferença significativa na brotação inicial, é 

interessante observar a porcentagem de brotação, ou seja, quantas daquelas gemas 

plantadas realmente vieram a se desenvolver em um perfilho, é nessa comparação 

que alguns tratamentos se sobressaem, onde o PPF e CON-D foram superiores 

estatisticamente ao CON-S. Isto pode ser explicado pela maior quantidade de 

gemas viáveis nesses dois tratamentos ou também pelo melhor preparo da camada 

mais superficial do solo, realizado pela enxada rotativa (PPF) e pelas diversas 

gradagens que CON-D recebeu. 
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Figura 20 – Número de gemas plantadas, brotação de perfilhos e porcentagem de 

brotação por metro linear 
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. Gemas: CV 

= 8,2% - Brotação: CV = 12,8% - Porcentagem de brotação: CV = 14,1% 

 
 Analisando os dados de índice de falhas em toda a área útil das parcelas 

(Tabela 6), constou-se que todos os tratamentos tiveram um comportamento 

semelhante na avaliação de porcentagem de falha (F%), abaixo dos 10%, 

considerado por Stolf (1986) como excelente plantio. Os tratamentos CON-D e MIN-

S tiveram um desempenho ainda melhor, sendo encontradas apenas 3 falhas 

maiores que 0,50 m, significando uma falha apenas a cada 32 metros de linha de 

cana-de-açúcar plantada. 

 Segundo Beauclair e Sacarpari (2006), a medida das falhas apesar de ser 

importante na avaliação da qualidade de plantio não reflete a produtividade final, já 

que, muitas vezes, o perfilhamento estimulado pela maior insolação compensa o 

número de perfilhos final, tornando mais difícil o seu controle. Mas esses indices não 

deixam de ter a sua importância em termos de monitoramento da qualidade do 

plantio. 
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Tabela 6 – Porcentagem de falhas, número, tamanho médio e frequência de falhas 
no plantio 
Tratamentos F% Nº de falhas TM (m) FREQ (m) 

CON-S 5,5 8 0,69 11,8 
CON-D 2,9 3 0,98 32,3 
MIN-S 2,0 3 0,66 32,7 
MIN-D 7,2 9 0,80 10,3 
PPF 4,2 6 0,70 16,0 

F%: metros de falha/100 m de sulco – TM: tamanho médio das falhas – FREQ: metros de cana 
plantada até ser encontrada uma falha 
 
4.2 Biometria 
 
 Na quantidade de perfilhos por metro linear durante o ciclo da cultura, foi 

observado o comportamento caracteristico da cultura da cana-de-açúcar, onde há 

uma grande quantidade de perfilhos nos primeiros 90 DAP (chegando a 24 perfilhos 

por metro) e após esse período há uma competição natural pelos recursos básicos 

de sobrevivência, como água, luminosidade e nutrientes e aos poucos essa 

população se estabiliza. Como o solo não suporta essa alta quantidade de perfilhos 

a cada metro linear, é normal que os perfilhos mais jovens e fracos percam a disputa 

pela sobrevivência. Esse efeito pode ser explicado pelo aumento do 

autossombreamento que ocorre no dossel com o avanço do ciclo da cultura. 

 A partir dos 90 DAP é observado um decréscimo natural até os 155 DAP e 

então há uma estabilização da quantidade desses perfilhos na área até o momento 

da colheita (Figura 21). Portanto, a partir desse período já é possível estimar a 

produtividade, onde a quantidade de perfilhos ficou estabilizada em 11-13 perfilhos 

pr metro. 

 Para Suguitani e Matsuoka (2001), o perfilhamento nos primeiros meses após 

o plantio é lento, sendo mais intenso à medida que as condições climáticas, 

temperatura e precipitação tornam-se favoráveis, chegando ao pico entre os meses 

de novembro e dezembro, nas condições do estado de São Paulo para cana-de-ano. 

De acordo com Aude (1993), o número de perfilhos decresce em função da 

competição por luz, água e nutrientes. O perfilhamento de cada variedade resultará 

no número de gemas por metro e a brotação da soqueira de cada material genético. 

 Tavares (2010) encontrou esse pico de perfilhos aos 163 DAP, com valores 

de 20 a 23 perfilhos por metro nos tratamentos de cultivo mínimo e preparo 

convencional, respectivamente. Após esse pico, o número de perfilhos começou a 

estabilizar até a colheita, chegando a valores médios de 12 perfilhos por metro e já 
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sem diferença significativa entre os tratamentos, o que corrobora com dados 

encontrados por Camilotti et al. (2005), uma vez que ao final do ciclo não mais 

ocorrem diferenças no perfilhamento.  

 Não houve interação significativa entre os tratamentos e as épocas 

analisadas, apenas aos 90 DAP que os tratamentos MIN-S e PPF foram superiores 

aos demais. Nas outras épocas analisadas não houveram diferenças significativas 

entre os tratamentos (Figura 21).  

 A superioridade na quantidade de perfilhos do PPF no ínicio do 

desenvolvimento da culturapode ser atribuída ao fato de que o PPF favorece o 

aumento da macroporosidade em superfície, pois este desagrega as partículas do 

solo com a passagem da enxada rotativa. Terauchi e Matsuoka (2000) relatam que 

as características ideais de cultivares de cana-de-açúcar estariam relacionadas com 

o rápido crescimento e desenvolvimento na fase inicial, que corresponde ao 

perfilhamento. Portanto, para haver rápido crescimento nesta fase, necessitar-se-ia 

de características morfológicas que favorecessem a interceptação da radiação solar, 

o que foi observado na Figura 25, com o PPF possuindo um IAF superior aos outros 

tratamentos. 

 Tavares (2010) encontrou diferenças significativas entre o perfilhamento da 

cana em preparo convencional e cultivo mínimo, dos 163 aos 357 DAP maiores para 

o preparo convencional. 
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Figura 21 – Número de perfilhos por metro ao longo do desenvolvimento 

 
 De acordo com Aude (1993), existe diferença varietal na velocidade de 

brotação das gemas, sendo a brotação mais rápida em variedades precoces, onde a 

tendência de perfilhamento e número de colmos na touceira tem características 

distintas entre as variedades. Suguitani e Matsuoka (2001) também verificou em 

seus experimentos que o número de perfilhos depende das características genéticas 

de cada variedade. Portanto, comparando com os dados deste experimento onde 

uma única variedade foi utilizada, fica entendido o por que não foram encontradas 

muitas diferenças entre os tratamentos. 

 Terauchi e Matsuoka (2000) relatam que o elevado perfilhamento na fase 

inicial nem sempre significa uma maior produtividade ao final do ciclo, pois isso 

promoveria um gasto energético maior para a produção dos perfilhos, fato este foi 

observado neste experimento, onde não foram encontradas diferenças significativas 

na produtividade (Tabela 7). 

 Ripoli et al. (2007) também verificaram que algumas variedades que iniciam o 

perfilhamento mais rapidamente possuem perfilhos mais tardios em alongação, 

enquanto que algumas formam colmos mais facilmente, mesmo tendo um menor 

número de perfilhos. Mahadevaswamy (2000), estudando o efeito da seca nas 

diferentes fases do ciclo da cana-de-açúcar, constataram que cultivares com menor 

perfilhamento, além de apresentarem menores porcentagens de mortalidade dos 

MIN-D  y = 2E-05x3 - 0,0093x2 + 1,1345x - 21,991 
R² = 0,94 

PPF  y = 3E-05x3 - 0,0107x2 + 1,3022x - 26,005 
R² = 0,97 
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perfilhos, possuem perfilhos com maior estatura, diâmetro de colmo e maior massa 

seca. 

 Não houve interação significativa entre os tratamentos e as épocas 

analisadas para o diâmetro dos colmos (Figura 22). Após a evolução acelerada do 

diâmentro no ínicio do desenvolvimento, os tratamentos mantiveram o crescimento 

constante do diâmetro até a colheita. Tavares (2010) também encontrou este 

mesmo comportamento analisando dados de diâmetro ao longo do ciclo da cana, 

mas comparando os dados de cana em cultivo mínimo e preparo convencional, o 

autor encontrou diferenças significativa aos 296 e 357 DAP, maiores para o 

tratamento cultivo mínimo.  

 Segundo Dillewijn (1952) o diâmetro varia de acordo com as variedades, no 

entanto, quanto maior o diâmetro, menor o perfilhamento das touceiras e menor a 

produtividade. 

 

 
Figura 22 – Diâmetro do colmo ao longo do desenvolvimento 

  
 A contagem do número de entre-nós no colmo só pode ser realizada a partir 

dos 155 DAP, onde começou a ser possível a visualização dos mesmos (Figura 23). 

Antes disso, por causa da bainha das folhas que envolvem o colmo, esse tipo de 

avaliação não tem como acontecer sem a eliminação dos colmos para avaliação, o 
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que não foi o caso neste experimento. 

  A quantidade de entre-nós tiveram crescimento constantes em todos os 

tratamentos e não foram encontradas interações dos tratamentos nas épocas 

analisadas. Na colheita, todos os tratamentos tiveram entre 18-19 entre-nós, 

portanto os diferentes preparos do solo e seus espaçamentos não foram suficientes 

para apresentarem diferenças nesta característica avaliada. 

 

 
Figura 23 – Número de entre-nós no colmo ao longo do desenvolvimento 

 
 O comprimento total dos colmos apresentou aumentos desde a primeira até a 

última coleta (Figura 24). Resultados similares foram encontrados por Alvarez e 

Castro (1999) e Tavares (2010). Não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos, e o crescimento se deu de forma linear. Ocorreu uma pequena redução 

no ritmo de crescimento da altura dos colmos em todos os tratamentos, entre os 185 

aos 210 DAP. De acordo com Machado et al. (1982), a fase de crescimento rápido 

está entre 100 e 250 dias após o plantio, correspondendo a 75% do máximo 

acumulado. A partir daí a cana-de-açúcar começa a concentrar sua produção de 

energia no acúmulo de sacarose no colmo. 

 Cebim (2007) avaliando dois sistemas de plantio também não encontrou 

diferenças significativas para comprimento do colmo, diâmetro do colmo e número 
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de entre-nó. Tavares (2010) comparando diferentes sistemas de preparo do solo 

encontrou diferenças apenas em algumas características e concluiu que ao longo do 

período, todos os dados biométricos se igualaram ao final do ciclo da cana planta. 

 

 
Figura 24 – Comprimento do colmo ao longo do desenvolvimento  

 

 Tavares (2010) também não encontrou encontrou diferenças significativas 

entre os sistemas de cultivo e constatou redução no ritmo de crescimento do 

comprimento dos colmos em todos os tratamentos. 

 Houve diferença significativa entre os tratamentos para o IAF, sendo o PPF 

superior aos demais com um IAF de 7,1 aos 156 DAP (Figura 25). O fato do 

tratamento PPF possuir uma maior quantidade de perfilhos por metro linear 

contribuiu para esse aumento no IAF. Além de que, com um melhor preparo do solo, 

onde chegou até 80 cm de profundidade, as raízes da cana tiveram um melhor 

desenvolvimento e consequentemente conseguiram explorar melhor a água e 

nutrientes, dando um maior suporte ao perfilhamento e a produção de área foliar. 
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Figura 25 – Índice de área foliar da cultura 

 

 Oliveira et al. (2007), verificaram que a ocorrência dos maiores índices de 

área foliar ocorreu no período de dezembro a abril. Após esta fase, as cultivares 

diminuíram o número de folhas e a área foliar por perfilho, período que também 

coincidiu neste experimento. Estes resultados corroboram com os de Machado et al. 

(1982) e Ido (2003), que apontam o maior crescimento da parte área de cana-de-

açúcar nos meses de janeiro a março, devido às adequadas condições de 

temperatura e precipitação pluviométrica para a região. Acresce-se a isso o fato de a 

área foliar fotossinteticamente ativa já ter se estabilizado, aliado à disponibilidade 

hídrica térmica e luminosa. 

 Farias et al., (2008), em experimento avaliando o crescimento da cana-de-

açúcar em plantio de sequeiro e irrigado, encontrou valores máximos de IAF de 6,80 

aos 146 DAP em condições de sequeiro e em cana irrigada o IAF foi de 6,82 aos 

151 DAP. 

 Diversas variáveis influenciam o IAF, entre essas, o número de perfilhos, o 

número de folhas verdes, o tamanho e a largura destas folhas, a eficiência 

fotossintética delas, além da influência dos genótipos e dos fatores ambientais, 

incluindo os edáficos.  

 De acordo com Suguitani (2001), a área foliar está correlacionada com a 

produtividade das plantas, pois as folhas interceptam a luz fotossinteticamente ativa 
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para a realização da fotossíntese, produzindo carboidratos que serão utilizados em 

todo ciclo fenológico da planta. Segundo Machado et al. (1982), a intensidade de 

crescimento foliar na fase inicial do desenvolvimento da cana-de-açúcar é o fator 

mais importante na taxa de crescimento e na biomassa acumulada, principalmente 

no desenvolvimento da matéria seca da parte aérea em relação aos colmos. 

 Segundo Câmara (1993), o aumento da área foliar das touceiras é resultado 

do crescimento de perfilhos jovens, o que contribui para aumento da realização da 

fotossíntese, devido a maior área para captação da energia solar. 

 Leme et al. (1984) citam que o índice de área foliar (IAF) é efetivo para avaliar 

a rendimento final, sendo que os maiores valores durante o ciclo de 

desenvolvimento estariam relacionados com a maior produção final de colmos. 

 
4.3 Características tecnológicas 
 
 
 Na Tabela 7 estão apresentados os valores médios das análises tecnológicas 

nos tratamentos e a produtividade final. Não houve nenhuma diferença significativa 

entre os tratamentos para as análises realizadas.  

 Por se tratar de apenas uma variedade de cana-de-açúcar, não foi possível a 

partir desses tratamentos observar diferenças significativas nas características 

tecnológicas, onde as diferenças entre os tratamentos foram imperceptíveis. Santos 

(2008) testando variedades e clones de cana-de-açúcar dentro de três épocas de 

desenvolvimento da cultura observou diferenças significativas tanto entre as 

variedade, como nas diferentes épocas de desenvolvimento para sólidos solúveis, 

pol do caldo, ATR, pureza, açúcares redutores e fibra. Diversos autores encontram 

diferenças nessas características quando estão analisando épocas de colheita 

durante uma safra, portanto essas diferenças são perceptíveis e ficam mais 

evidentes nessas situações. 
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Tabela 7 – Análises tecnológicas realizadas após a colheita e produtividade da 
cultura 

TRATAMENTOS BRIX POL PCC PUREZA FIBRA ATR TCH 
CON-S 22,7 20,5 16,6 90,2 14,5 164,2 102 

CON-D 22,9 20,3 16,5 88,8 14,5 163,1 102 

MIN-S 22,4 20,3 16,5 90,5 14,4 162,7 94 

MIN-D 22,6 20,0 16,1 88,1 14,9 159,3 96 

PPF 22,5 20,1 16,4 89,4 14,1 162,1 101 

Teste F 0,426NS 0,662NS 0,554NS 0,444NS 0,433NS 0,560NS 0,903NS 
CV (%) 1,64 2,81 2,92 2,22 2,73 2,59 15,03 
DMS 0,84 1,29 1,08 4,47 0,923 9,47 23,60 

 
 Não houve diferença significativa para produção de colmos (TCH). Por causa 

da dificuldade de pesar as parcelas, incluindo a colheita manual de grandes áreas e 

a separação da produção da área útil e bordadura, os dados de produtividade em 

experimentos de cana-de-açúcar sempre tem um coeficiente de variação muito alto, 

neste foi encontrado um CV razoável de 15%, e isso tem relação direta a não se 

encontrar diferença significativa para essa característica. 

 Vasconcelos (2002a) enfatiza que a parte aérea e o sistema radicular da 

cana-de-açúcar competem por fotoassimilados, o que tem consequências 

desfavoráveis para a produtividade e acúmulo de sacarose. Para o vegetal, a 

capacidade de sobrevivência é fator preponderante, sendo que a manutenção de 

uma arquitetura radicular com maior quantidade de raízes significa maior quantidade 

de reservas metabólicas, enquanto a maior distribuição em profundidade, apesar de 

reduzir a altura dos colmos, confere a planta maior possibilidade de contato com 

camadas mais úmidas e menor estresse em períodos de deficiência hídrica. Estes 

processos resultam em maior demanda para o sistema radicular da energia que 

poderia ser exportada na colheita. Portanto, o fato do tratamento PPF não ter sido 

superior aos demais pode estar relacionado ao IAF (Figura 25) e ao maior 

desenvolvimento radicular encontrado neste trabalho (Figura 26). 

 Mas de maneira geral, analisando os valores absolutos é perceptível esse 

ganho em alguns tratamentos aqui avaliados. Para o setor sucroalcooleiro, onde 

sempre são utilizadas grandes áreas, um aumento de 5-8 TCH traz retornos 



 
 

 

87 

significativos ao produtor. Até mesmo quando se desenvolve via melhoramento 

genético convencional novas variedades de cana-de-açúcar que trazem esse 

aumento de produtividade, já começam a serem observadas de maneira diferente e 

se trouxer incorporada todas as outras características desejáveis, é praticamente 

certo o lançamento comercial. 

 Aliado a isso, vem o fato do custo menor para as operações do PPF e um 

menor revolvimento das camadas do solo, assuntos esses que serão discutidos mais 

adiante. 

 De maneira geral, os dados aqui apresentados já eram esperados, pois as 

variações nos tratamentos não seriam determinantes para influenciar nas 

características dessas análises, e como já foi relatado, para acontecer mudanças 

significativas nessas análises, apenas trabalhos com variedades, épocas de 

colheita, níveis de adubação com NPK, entre outros, é que seriam capazes de trazer 

diferenças perceptíveis.  

 
4.4 Desenvolvimento radicular 
 
 
 Analisando os dados de raízes, comprimento, área e volume fica claro 

perceber o quanto o PPF foi superior aos demais tratamentos. Na análise de 

comprimento, em todas as profundidades estudadas o PPF obteve tamanho de 

raízes maiores, estatisticamente em relação aos outros tratamentos (Tabela 8). 

 A distribuição do comprimento de raízes por tratamentos na camada de 0-40 

cm ficou da seguinte maneira: o CON-D com 57%, MIN-D com 48% e PPF 34% 

(Figuras 26 e 27). Esses dados refletem justamente no tipo de preparo do solo que 

cada tratamento recebeu. Enquanto o PPF foi trabalhado até uma profundidade de 

80 cm do solo, suas raízes puderam se desenvolver mais e explorar camadas mais 

profundas, já nos tratamentos CON-D e MIN-D por causa da camada compactada do 

solo, que não foi rompida no momento do preparo, suas raízes foram impedidas de 

descer e chegar em maior quantidade a outras camadas. 

 De Maria et al. (1999) constataram que o sistema radicular foi reduzido entre 

10-20 cm, quando a densidade e a resistência do solo foram elevadas nessa 

camada por causa do método de preparo do solo. Vasconcelos et al. (2003), 

encontrou resultados semelhantes aos dos tratamentos CON-D e MIN-D na camada 

de 0-40 cm, utilizando o mesmo método de avaliação de raízes, onde 60% das 
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raízes se concentraram nesta camada. 

 Na camada de 40-80 cm, a proporção de cada tratamento praticamente foi 

equivalente, sendo 20, 18 e 24% para o CON-D, MIN-D e PPF, respectivamente. 

Mas somando-se esses valores com a camada 0-40 cm, temos para a camada de 0-

80 cm a proporção de 77, 65 e 58%. Um fator que pode estar relacionado a 

distribuição das raízes abaixo dos 80 cm, pode ser a RSP que nos tratamentos 

CON-D e MIN-D tiveram valores acima de 1 MPa, chegando até a 1,6, e essa 

característica nesses dois tratamentos pode ter influenciado diretamente o 

crescimento de raízes em maiores profundidades. 

 Na última camada de solo analisada, 150-220 cm, o PFF teve 11% de suas 

raízes, enquanto que o CON-D apenas 5%. Portanto, mais uma vez a importância de 

fazer um bom preparo do solo, principalmente em áreas onde se tem déficit de água 

e que as raízes em maior quantidade podem explorar melhor as necessidades da 

cultura. De acordo com Gregory et al. (1979), a maior quantidade de raízes em 

profundidade, além de favorecer a absorção de água em épocas de déficit hídrico, 

permite a absorção de nitrogênio que tenha sido deslocado para camadas mais 

profundas  

 Outros fatores também podem interferir no perfil de distribuição do sistema 

radicular, como o espaçamento, o tipo de solo e suas propriedades físico-químicas, 

a capacidade da variedade em deslocar energia para o desenvolvimento do sistema 

radicular e as condições climáticas do período antecedente à amostragem. 

 Vasconcelos et al. (2003) avaliando cinco métodos de avaliação do sistema 

radicular da cana-de-açúcar, concluiu que o método da trincheira subestima o 

comprimento de raízes na superfície, mas em geral, apresentam os menores 

coeficientes de variação. Quanto menor o coeficiente de variação, maior a precisão 

do experimento, indicando que o método da trincheira foi o mais adequado para 

detectar diferenças entre tratamentos, apesar de ter subestimado a quantidade de 

raízes na superfície. Este mesmo autor inferiu que a relação entre comprimento e 

massa das raízes depende da interação entre os atributos do solo, a variedade e o 

manejo, enquanto a constatação de alterações de comprimento e, ou, de massa 

depende do método escolhido para o levantamento. 

 Vepraskas e Hoyt (1988) também constataram menores coeficientes para 

este método, quando comparado ao método do tubo amostrador (“core-break”) e 

concluíram ser um método rápido e de boa exatidão, que em grandes experimentos 
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é o método mais adequado e que possui resultados confiáves. 

 Por outro lado, o método do perfil (comprimento) tem a vantagem de 

possibilitar a visualização da distribuição do sistema radicular, além do que, se forem 

feitos vários cortes e preparos de perfis a cada 5-10 cm distanciando-se da planta, 

pode-se obter uma composição de imagens que reproduz a arquitetura do sistema 

radicular completo. 

 Cabe ressaltar um dado, apenas o comprimento de raízes do PPF na camada 

de 0-40 foi superior a todo o comprimento encontrado no tratamento CON-D e se 

aproximou bastante do MIN-D. 

 
 
Figura 26 – Comprimento de raízes no perfil da trincheira nas diferentes 

profundidades amostradas 
 
Tabela 8 – Comprimento de raízes no perfil da trincheira nos tratamentos com fileira 

dupla 

TRATAMENTOS Profundidade (cm) TOTAL NO 
PERFIL          0-40 40-80 80-150 150-220 

 -------------------------------------- cm --------------------------------------- 
CON-D 734,3 b 251,6 b 239,8 b 60,1 b 1.285,93 b 
MIN-D 801,8 b 293,9 b 365,0 b 218,5 b 1.679,41 b 
PPF 1.504,8 a 1.056,3 a 1.362,3 a 465,6 a 4.389,14 a 

 
 Farias et al. (2008), comparando o desenvolvimento de raízes em cana de 

sequeiro e irrigada, não encontrou diferenças significativas que a percentagem de 

raízes da cana irrigada na superfície do solo foi superior que na cana de sequeiro; 
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da mesma forma, na comparação entre a quantidade de raízes de cana irrigada e de 

sequeiro, nas seis profundidades estudades, evidenciou que em profundidades 

maiores também não houve diferenças significativas entre os tratamentos. 

 O mesmo autor, encontrou maior percentagem de raízes no solo nas 

camadas mais superficiais para os dois tratamentos ao longo do período de cultivo. 

Diferenças significativas entre as médias dos manejos, ocorreram na profundidade 

de 0 a 15cm e 15 a 30 cm aos 60 DAP. 

 De maneira geral, os parâmetros mais utilizados na avaliação da eficiência na 

absorção de nutrientes das plantas são a massa fresca ou seca, a área superficial, o 

comprimento e o raio médio do sistema radicular. Embora cada parâmetro citado 

apresente limitações e vantagens quanto ao seu uso, a área superficial e o 

comprimento de raízes são preferidos e mais utilizados para a expressão das taxas 

de absorção de água e de nutrientes, além de refletir os efeitos bióticos e abióticos 

do meio. 

 Diferentemente do que foi encontrado neste trabalho, Alvarez et al. (2000), 

trabalhando com cana crua e queimada, afirmam que na cana crua o sistema 

radicular se distribui nos primeiros 40 cm de solo com 75% do total; no mesmo 

trabalho e para a cana queimada, 72% do sistema radicular estavam nos primeiros 

40 cm de profundidade; em estudo realizado no segundo ano, esses valores são 70 

e 68% para a cana crua e queimada, respectivamente.  

 Faroni (2004), encontrou 74% das raízes nos 20 cm superficiais do solo, não 

existindo muita variação entre as épocas de amostragem que foram realizadas. 

Considerando os primeiros 40 cm superficiais, essa porcentagem aumentou para 

92%, restando 8% das raízes de 40 a 80 cm de profundidade. O autor justifica em 

seu trabalho que a densidade do solo não alterou-se muito em profundidade, bem 

como a umidade e um dos fatores que podem ter dificultado o desenvolvimento do 

sistema radicular das plantas e limitado sua distribuição em profundidade, além da 

baixa aeração, foi a elevada saturação em alumínio (m%) da camada de 40 a 80 cm, 

chegando a 50% na profundidade de 60 a 80 cm. 

 A variação na distribuição relativa das raízes nas primeiras camadas do solo, 

na ausência de importantes impedimentos químicos e físicos, se deve à variação da 

umidade do solo (INFORZATO; ALVAREZ, 1957). Para os autores, o maior 

adensamento de raízes ocorre nos primeiros 30 cm, com um percentual de 59%. 

Ball-Coelho et al. (1992) observaram que 62,69% da matéria seca de raízes se 
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situam nos primeiros 50 cm de profundidade e que entre 38 e 48% das raízes ativas 

estão nos primeiros 30 cm superficiais.  

 Entretanto, a diferença dos dados encontrados com os trabalhos destes 

autores possivelmente se deu pelo preparo do solo profundo, que refletiu também 

em uma menor resistência a penetração das raízes (Figura 32), facilitando assim o 

desenvolvimento radidular nas camadas mais profundas, além de métodos de 

amostragem diferentes, das caracteristicas químicas desses solos e da alta 

variabilidade dos dados que todos os métodos de avaliação de raízes possuem. 

 Segundo Anghinoni e Meurer (1999), o aumento da densidade de raízes, em 

uma fração restrita de solo pode limitar a absorção de nutrientes pelas plantas, 

mesmo que haja alta concentração em forma disponível, pois o decréscimo da 

umidade do solo, causado pela alta demanda das raízes, aumenta a salinidade e 

diminui a intensidade do processo de difusão. 

 Analisando a Figura 27, pode-se observar como a distribuição no PPF foi 

mais uniforme ao longo do perfil, enquanto o CON-D e MIN-D se concentraram mais 

na camada de 0-80 cm. 

 

Figura 27 - Porcentagem de raízes no perfil do solo em profundidade nos 
tratamentos avaliados 

 

 Morris e Tai (2004) concluíram que os melhores rendimentos estão sempre 

relacionados à menor concentração de raízes curtas e de diâmetro maior na 

superfície e maior concentração de raízes longas e mais finas nos horizontes mais 

profundos do solo. Para Otto et al. (2009), 65% das raízes de cana encontram-se 
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nos primeiros 20 cm de solo. Já Farias et al. (2008) verificaram, que 76% das raízes 

se encontram nos primeiros 45 cm de profundidade. 

 Farias et al. (2010), identificou que a cana sob condições de sequeiro 

desenvolveu 44,48% da sua massa total de raiz nos primeiros 68,75 cm de 

profundidade explorando 11,06% do volume de solo estudado (110.625 cm3) 

caracterizando a zona de maior densidade, interpretadas como sendo as raízes de 

sustentação, enquanto a de baixa densidade se localizou ao longo de todo o perfil 

estudado, concentrado 55,51% da massa total do sistema radicular em 67,12% do 

volume de solo estudado (671.234,38 cm3). A cana de sequeiro deixou de explorar, 

por falta de raiz, um total de 21,81% do volume de solo estudado. 

 Uma concentração maior de raízes na superfície favorece uma absorção 

maior da água após irrigação ou precipitação, minimizando a evaporação, também 

defendido por Lampurlanés et al. (2001). Segundo os autores, a alta densidade de 

raízes nas camadas superficiais é uma característica favorável à absorção de água, 

após irrigações ou chuvas. 

 A área superficial das raízes que o programa Safira® analisa, corresponde a 

área de cada fibra individual, que nestes dados apresentados correspondem ao 

somatório da área de todas as fibras que o software identificou, uma vez que numa 

mesma fibra pode-se obter mais de uma faixa de diâmetros, por isso a importância 

dos dados de área. 

 Em todas as profundidades analisadas o PPF foi superior estatisticamente 

aos outros tratamentos, como exceção da camada 150-220 cm em que o MIN-D foi 

igual ao PPF. Da mesma forma que o comprimento, nas camadas que o PFF foi 

superior, a área foi pelo menos o dobro maior que os tratamentos CON-D e MIN-D 

(Tabela 9). 

 A distribuição da área das raízes nas camadas analisadas também seguiu o 

mesmo padrão encontrado na variável comprimento, onde nos tratamentos CON-D e 

MIN-D a distribuição na camada de 0-80 cm foi de 76 e 63%, respectivamente 

(Figura 28). 
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Figura 28 – Área de raízes no perfil da trincheira nas diferentes profundidades 

amostradas 
 
Tabela 9 – Área de raízes no perfil da trincheira nos tratamentos com fileira dupla 

TRATAMENTOS Profundidade (cm) TOTAL NO 
PERFIL 0-40 40-80 80-150 150-220 

 -------------------------------------- cm2 ------------------------------------- 
CON-D 531,2 b 171,4 b 170,7 b 48,4 b 921,89 b 
MIN-D 631,5 b 219,8 b 282,8 b 212,7 a 1.346,94 b 
PPF 1.212,5 a 769,1 a 1.047,5 a 340,6 a 3.369,75 a 

 
 Os dados de volume tiveram o mesmo comportamento dos dados de área, 

onde o PFF em todas as profundidades analisadas foi superior estatisticamente aos 

outros tratamentos, como exceção da camada 150-220 cm em que o MIN-D foi igual 

ao PPF (Tabela 10). 

 Van den Berg et al. (2000), estudando o rendimento potencial da cana-de-

açúcar no Estado de São Paulo, demonstram que quanto maior o volume de raízes 

por camada, maior é, também, o rendimento potencial da cultura, tanto para cana 

planta como para cana soca. Os autores afirmam que o rendimento tende a 

aumentar com o aumento do volume de raízes. 
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Figura 29 – Volume de raízes no perfil da trincheira nas diferentes profundidades 

amostradas 
 
Tabela 10 – Volume de raízes no perfil da trincheira nos tratamentos com fileira 

dupla 

TRATAMENTOS Profundidade (cm) TOTAL NO 
PERFIL 0-40 40-80 80-150 150-220 

 -------------------------------------- cm3 ------------------------------------- 
CON-D 37,8 b 10,9 b 11,4 b 3,6 b 63,76 b 
MIN-D 50,3 b 15,5 b 21,4 b 22,0 a 109,27 ab 
PPF 108,3 a 58,4 a 78,7 a 23,7 a 269,20 a 

 
 Todos os dados aqui apresentados sobre o desenvolvimento do sistema 

radicular, ficam evidentes pela Figura 29, onde é observado de maneira o quanto as 

raízes no PPF crescem e se distribuem mais uniforme ao longo do perfil, em relação 

aos outros tratamentos. 
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Figura 30 – Perfil das trincheiras abertas para análise de raízes. A) CON-D; B) MIN-

D; C) PPF 
 
 Vasconcelos (2002) menciona que a quantidade e a distribuição de raízes de 

cana-de-açúcar mudam ao longo do tempo, devido às alterações naturais no clima e 

no solo e à ação antrópica. Esse autor encontrou diferença entre cultivares quanto à 

distribuição de raízes em profundidade no perfil do solo, afirmando que a maior 

quantidade de raízes em camadas mais profundas é atribuída à tolerância ao 

alumínio existente em determinados cultivares. 

 A quantificação do crescimento do sistema radicular em campo, por qualquer 

método de amostragem, é um desafio em função de alguns fatores, tais como: a 

arquitetura geométrica complexa do sistema radicular, as diferentes atividades 

fisiológicas em raízes de diferentes idades, a diversidade de tipos e diâmetros das 

raízes, o rápido crescimento e decomposição de raízes finas, os processos 
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microbiológicos que ocorrem na interface solo-raiz e a variabilidade do ambiente 

edáfico no qual as raízes se desenvolvem (LUXMOORE; STOLZY, 1987; FANTE 

JUNIOR, 1999). 

 
4.5 Caracteristicas físicas do solo 
 
 Em relação à umidade do solo, com amostras realizadas com o auxílio de um 

trado em três profundidades, apresentam-se na Figura 31 os resultados obtidos, 

onde os valores pouco variaram entre os tratamentos, épocas e profundidades 

amostradas, com médias não diferindo estatisticamente ao nível de 5% de 

significância. Portanto, pode-se destacar que os tratamentos não foram suficientes 

para que a umidade do solo fosse alterada ao longo das épocas e profundidades 

amostradas. Cebim (2007) avaliando dois sistemas de plantio também não 

encontrou diferenças na umidade do solo quando comparou os tratamentos. 

 Nesse tipo de comparação, com a precipitação diretamente evolvida no 

resultado do avaliação, devem ser observados fatores intrínsecos de cada 

localidade, como clima, precipitação, tipo de solo, manejo que a cultura recebeu, 

dentre outros. 

 Faroni (2004)  avaliando a umidade do solo, na linha e na entrelinha da 

cultura, para épocas de amostragem (quarto épocas) e por profundidades (quarto, 

variando de 0 a 80 cm) não encontrou diferenças também. As maiores variações de 

umidade foram encontradas nas camadas superficiais, de 9 a 14%, sendo que nas 

camadas mais profundas a umidade foi mais constante variando de 12 a 14% de 40-

60 cm, e de 13 a 14% de 60-80cm.  

 A menor umidade na camada superficial do solo, profundidade na qual a 

reserva de água disponível reduz-se mais rapidamente, é prejudicial à planta quando 

o sistema radicular se desenvolve nessa região. O menor desenvolvimento radicular 

em subsuperfície pode ocorrer por impedimentos físicos ou químicos.  
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Figura 31 – Umidade gravimétrica (%) média do solo e sua distribuição no perfil e em 

diferentes épocas 
 

Os valores de umidade gravimétrica do solo encontrados ao longo do ciclo da 

cultura, refletem exatamente a precipitação no local do experimento, que teve altos 

índices no final de novembro ao final de janeiro, diminuíram em fevereiro, e em 
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março já voltou a ter precipitações acumuladas no mês de 200 mm, coincidindo com 

os gráficos de 94 a 210 DAP na Figura 31. 

 Nas avaliações de RSP, em quatro profundidades, nos primeiros centímetros 

de profundidade do solo observa-se semelhança entre a RSP entre os diferentes 

preparos do solo, porém fica evidente a superioridade do tratamento PPF quando 

analisado na linha de plantio da cana-de-açúcar em maiores profundidades. Nas 

camadas de 0-20 e 60-80 cm não houveram diferenças significativas a nível de 5% 

de significância entre os tratamentos (Figura 32). Mas na profundidade de 20-40 cm 

o tratamento PPF (0,29 MPa) propiciou resistência a penetração inferior em relação 

aos tratamentos CON-S e MIN-S (1,36 e 1,56 MPa, respectivamente). Na 

profundidade de 40-60 cm o tratamento PPF (0,45 MPa) demostrou sua eficácia, 

onde obteve resistência a penetração inferior significativa em relação a todos os 

outros tratamentos, que tiveram desempenho acima de 1,40 MPa.  

 Os menores valores encontrados para o PPF é devido à subsolagem em 

profundidade na linha de cana, operação realizada com o implemento denominado 

Dreno, uma vez que o implemento rompe as camadas compactadas em 

profundidade. Mitsuiki (2006) também avaliando o mesmo sistema de preparo 

profundo, em batata, observou que próximo à superfície do solo (0 a 20 cm de 

profundidade) a resistência à penetração foi a mesma para todos os preparos do 

solo. Em maiores profundidades o autor observou uma menor resistência à 

penetração no PPF em relação ao preparo convencional. Essa diferença ocorreu, 

provavelmente, devido ao tráfego dirigido nesse sistema, pois o PPF minimiza o 

trânsito das máquinas sobre a área preparada, evitando uma compactação do solo 

nessa área. Dessa forma, ele encontrou valores reduzidos para a resistência à 

penetração nas profundidades de 20 a 45 cm. A partir dos 45 cm de profundidade, o 

mesmo não obsevou diferença entre os tratamentos de preparo do solo em relação 

a resistência à penetração. 

 A relação entre resistência à penetração e crescimento radicular foi estudada 

por vários autores (BOONE et al., 1986; ROSOLEM et al., 2002), e os valores 

considerados restritivos ao crescimento radicular variaram de 1,34 a 3 MPa para 

diferentes espécies. Pfeffer (1983), citado por Bennie (1996), fez as primeiras 

medidas diretas da máxima pressão de crescimento radicular, encontrando valores 

entre 0,7 e 2,5 MPa para diferentes espécies. 

 Vários autores consideraram a resistência à penetração limitante ao 
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crescimento radicular das culturas acima de certos valores, os quais apresentam 

pequena variação na literatura, considerando em média 1,5 MPa (GRANT; LAFOND, 

1993; STALHAM et al., 2007) e 2,0 MPa (TORMENA et al., 1998). 

 Considerando-se o valor de 1,5 MPa como referência, verifica-se que, na 

linha de plantio, até 40 cm de profundidade, houve limitação para o crescimento 

radicular da cultura apenas no tratamento MIN-S, ao passo que, nas camadas 

seguintes, todos os tratamentos apresentaram resistência a penetração muito 

próximo ou superior a 1,5 MPa, com exceção ao PPF.  Isso é claramente observado 

pelas imagens do perfil do solo e pela análise de raízes em cada camada e 

tratamento. 

 
Resistência a penetração (MPa) 

 

  
 

Figura 32 – Resistência do solo a penetração (MPa) em diferentes profundidades do 

solo nos tratamentos, realizado na linha (A) e entre-linha (B) de plantio 
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 Na entre-linha da cana, onde passa todo o tráfego de máquinas, o 

desempenho do PPF foi bem diferente do apresentando na linha de cana. Apenas 

na profundidade de 0-20 cm foi verificada diferença significativa de 5%, onde os 

tratamentos CON-S, CON-D e MIN-S tiveram RSP inferior ao PPF. Nas demais 

profundidades não foram encontradas diferenças. Pode se atribuir esse alto índice 

de RSP ao PPF nas entre-linhas, o fato de que não houve o preparo do solo nesse 

espaçamento de 1,5 m, que pelo conceito do PFF, essa área é destinada somente 

para o rodado das máquinas e implementos. Ao contrario de todos os outros 

tratamentos, que receberam algum tipo de revolvimento do solo em área total. 

 Nas curvas de retenção, na profundidade de 20 cm, o PPF não conseguiu ter 

uma maior retenção de água nas tensões analisadas (Figura 33). Este resultado 

nesta camada pode ser explicado pela forma como o preparo do solo foi realizado 

no tratamento PPF, onde uma enxada rotativa foi passada como última operação e 

este implemento destroe totalmente as estruturas do solo, principalmente os 

microporos, que obteve o menor valor (30,63%), responsáveis pelo armazenamento 

da água no solo. O CON-D, com a maior quantidade de microporos (32,41%) foi o 

que teve a maior quantidade de água em tensões altas. Araújo et al. (2004), 

observaram o aumento da densidade do solo promove um aumento da água retida, 

devido a predominância de poros de menor tamanho nas condições de maior 

densidade. 
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Figura 33 – Curva de retenção de água na profundidade de 20 cm do solo 

  

 A porosidade é um dos fatores mais relevantes para a retenção de água no 

solo. Apesar de não ter sido detectada diferença estatística significativa em relação 

à quantidade de microporos e macroporos entre os preparos, as curvas de retenção 

de água no solo (Figuras 34 e 35) mostram que o preparo do solo através do 

sistema PPF aumentou a oxigenação do solo nas profundidades analisadas de 40 e 

80 cm, justamente onde o PPF é mais eficiente. Isso pode ser evidenciado pela 

maior retenção de água no sistema PPF nas tensões menores e também pelos 

baixos valores de RSP encontrados, sendo diferente estatisticamente dos demais 

tratamentos. 

 Na camada de 40 cm, o PPF foi que armazenou menor quantidade de água 

em tensões mais baixas, ressaltando que este tratamento foi o que teve a menor 

quantidade de macroporos, apenas 9,39% e também ainda é faixa de trabalho da 

enxada rotativa utilizada neste tratamento. Entretanto, observando os dados da RSP 

pode-se observar o quanto é importante esse tipo de preparo no tratamento PPF, 

onde os valores de RSP foram bem inferiores aos outros tratamentos. Cabe ressaltar 

também, a quantidade superior de raízes que se desenvolveram nesta camada do 

solo, isso é devido a utilização do subsolador (Dreno), que elimina os impedimentos 

físicos, rompendo as camadas compactadas. Na camada de 80 cm, o PPF já foi 
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igual aos demais em tensões mais baixas, pois como não houve ação de máquinas 

a partir dessa profundidade, todos se comportaram praticamente da mesma 

maneira. 

 Nas camadas de 120 e 160 cm (Figura 36 e 37), o CON-S foi que reteve a 

maior quantidade de água em altas tensões, com a porcentagem de microporos 

superiores aos demais, 38,86 e 40,93% respectivamente. Como nessas faixas de 

solo não houve nenhuma interferência dos preparos na estrutura do solo, todas as 

curvas tiveram comportamentos semelhantes e totalmente aleatórios, 

diferentemente das outras profundidades. Mas, quando são obrservados do dados 

de crescimento de raízes, é que observamos a eficiência do método de preparo do 

solo PPF, com valores bem superiores aos demais tratamentos. 

 

 
Figura 34 – Curva de retenção de água na profundidade de 40 cm do solo 
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Figura 35 – Curva de retenção de água na profundidade de 80 cm do solo 

 
  

 
Figura 36 – Curva de retenção de água na profundidade de 120 cm do solo 
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Figura 37 – Curva de retenção de água na profundidade de 160 cm do solo 

  

A comparação das curvas de retenção de água entre os sistemas de preparos 

de solo é importante, pois evidencia a mudança na porosidade de solo. Portanto, 

alterações nas curvas de retenção de água devido ao preparo devem ser analisadas 

cuidadosamente, uma vez que mostram modificações na condição ideal de 

porosidade, o que pode interferir no bom desenvolvimento da cultura nos anos 

seguintes. 

 Os valores de densidade do solo, porosidade total, micro e macroporos por 

profundidade e na linha da cultura, estão apresentados na Tabela 11. 

 Em todos os tratamentos, com exceção do MIN e PPF, a densidade do solo foi 

mais alta na camada de 20 cm e depois teve uma redução na camada seguinte, de 

40 cm. No PPF, a enxada rotativa pode ter influenciado uma Ds menor e teor de 

macroporos alta na primeira camada, pois deixa o solo mais pulverizado, e na 

camada logo abaixo já houve um aumento da densidade e redução dos macroporos. 

  Apenas o PPF na profundidade de 40 cm teve uma densidade do solo maior 

que 1,45 g cm-3. Segundo Fernandes et al. (1983), para densidade do solo acima 

desse valor, as raízes não encontram boas condições para suprir a parte aérea das 

plantas com níveis satisfatórios de nutrientes. Mas como não foram feitas repetições 

nas outras parcelas (por causa da dificuldade em abrir mais trincheiras), pode-se 
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creditar este valor a aleatoriedade da amostragem, pois em outras diversas análises 

mostram que o PPF foi um dos que tiveram melhores condições física do solo. 

 Valores de densidades de solo atingindo 1,64 g cm-3 foram observados por 

Vasconcelos (2002a), em trabalho realizado na região de Ribeirão Preto nos 20 cm 

superficiais de um Latossolo Vermelho distrófico de textura média, e foram atribuídos 

ao tráfego intenso de máquinas na operação de colheita mecanizada. 
 
Tabela 11 – Porosidade total (PT), microporosidade (Micro), macroporosidade 

(Macro) e densidade do solo (Ds) 

Profundidade 
(cm) 

CON-S 
PT Micro Macro Ds 
--------------- % --------------- g cm-3 

20 50,83 32,41 18,42 1,303 
40 54,78 35,01 19,77 1,198 
80 59,79 36,89 22,90 1,065 

120 53,55 38,86 14,68 1,231 
160 54,68 40,93 13,75 1,201 

    
 

 
CON-D 

20 54,60 31,01 23,59 1,203 
40 62,13 29,19 32,94 1,004 
80 61,25 34,93 26,31 1,027 

120 60,02 37,50 22,52 1,060 
160 53,57 38,70 14,87 1,230 

    
 

 
MIN-S 

20 45,74 31,89 13,84 1,438 
40 49,32 35,44 13,87 1,343 
80 59,34 35,91 23,43 1,078 

120 57,11 38,60 18,51 1,137 
160 59,58 38,83 20,75 1,071 

    
 

 
MIN-D 

20 51,97 30,83 21,14 1,273 
40 50,72 40,86 9,86 1,306 
80 65,75 32,20 33,55 0,908 

120 63,05 34,34 28,71 0,979 
160 55,23 37,54 17,68 1,187 

    
 

 
PPF 

20 53,88 30,63 23,24 1,222 
40 44,07 34,68 9,39 1,482 
80 54,84 37,16 17,68 1,197 

120 58,68 36,20 22,48 1,095 
160 56,32 40,18 16,14 1,157 
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4.6 Vantagens do espaçamento duplo 
 
 O efeito do tráfego de máquinas e implementos pode ocasionar maior 

compactação em locais específicos na area de produção, que apresentarão 

condições desfavoráveis ao desenvolvimento radicular. Como o tráfego ocorre 

somente nas entrelinhas com espaçamento de 1,50 m, ocorre maior compactação 

nessa área, facilitando a tração das máquinas e obviamente menores quantidades 

de raízes são esperadas nesse local. Vários trabalhos mostraram efeitos do tráfego 

de máquinas nas linhas de cana (VASCONCELOS, 2002; FARONI, 2004). 

Rosseto e Pascoto (2001) estudaram espaçamentos em cana-de-açúcar, 

comparando os sistemas de sulcação simples (1,50 m) e alternado duplo (0,40 x 

1,40 m). Dentre as conclusões dos autores, pode-se destacar em relação ao 

espaçamento duplo: a) aumento de produtividade agrícola (em média 11%) e maior 

longevidade do canavial, dado eficácia no controle de tráfego e consequente 

diminuição do pisoteio das fileiras de cana; b) melhor aproveitamento das águas da 

chuva e menor erosão/assoreamento; c) num primeiro momento, exigência de um 

maior número de operações no preparo de solo; d) altas produtividades obtidas no 

primeiro corte podem gerar dificuldades para a atuação da máquina e; e) redução do 

número de manobras pelos conjuntos mecanizados envolvidos. 

 Dalben (2011), a respeito de desempenho operacional de colhedoras de duas 

fileiras, afirma que a capacidade operacional destas máquinas é em média 80% 

superior a colhedoras de uma única fileira, além da redução no consumo de diesel 

por tonelada colhida, em torno de 60%. As principais conclusões do autor acerca da 

colheita mecanizada, principalmente em canaviais de baixa produtividade (50 t ha-1), 

onde o desempenho da máquina é superior, são: a) Menor consumo de diesel da 

colhedora e do transbordo; b) Redução no tempo de colheita; c) Redução do parque 

de máquinas; d) Redução de 50 a 70% no tráfego sobre a lavoura; e) Menor perdas 

no corte de base; f) Menor custo operacional; entre outros. 

 Monaco Junior (2011), estudando o desempenho operacional de duas 

colhedoras da fabricante John Deere, modelos 3520 e 3522, cuja diferença é que a 

primeira opera em espaçamento simples e a segunda colhedora em espaçamento 

duplo alternado, verificou que a capacidade de colheita diária da máquina, a uma 

mesma produtividade, aumenta em torno de 50% no espaçamento duplo alternado, 

além de apresentar uma redução no consumo de diesel por tonelada colhida em 
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torno de 45%. Apesar de tais vantagens operacionais, o autor descreve que a 

adoção do espaçamento duplo alternado resulta num aumento de perdas de 

colheita, comparativamente a outros espaçamentos, mas quando são utilizados 

espaçamentos maiores que 0,90 m. As principais vantagens apontadas pelo autor 

acerca do espaçamento alternado são: a) maior possibilidade da preservação das 

soqueiras, b) maior volume de exploração radicular; c) maior eficiência de absorção 

do fertilizante; d) maior longevidade do canavial; e) melhor trafegabilidade dos 

equipamentos mecanizados; f) maior capacidade da colhedora; g) menor consumo 

de diesel por tonelada colhida; h) menor quebra dos equipamentos; i) menor 

velocidade de operação/menor risco de dano às soqueiras e, j) preservação dos 

sulcos de 0,90m. 

 
4.7 Análise econômica 
 
 Os custos e resultados econômicos para os sistemas de preparo do solo 

estão na Tabela 12. Eles foram calculados com base em valores referenciais do 

Agrianual (2012), ou seja, são valores formados com dados da época da instalação 

do experimento. Na Tabela a seguir estão expostos os dados de volume de solo 

revolvido, comprimento de raízes, custos das operações, produção de açúcar por 

hectare (TAH) e o custo final de cada tonelada de açúcar produzida.  

 Cabe resaltar que essa Tabela de custos foi elaborada apenas para a 

comparação das operaçãoes que são diferentes entre os sistemas de preparo no 

momento do plantio e que foi considerado que todas as outras operações que não 

estão aqui citadas, todos os sistemas vão receber em igualdade. Portanto, os custos 

finais aqui destacados não refletem o custo total da instalação de um canavial. 

 De acordo com o Agrianual (FNP, 2012), 75% dos custos de produção da 

cana-de-açúcar são gastos com máquinas, sendo 33% na operação de plantio e 

42% nos 6 cortes seguintes. Dai a importancia de reduzir ao máximo o número de 

operações no momento do plantio, que consequentemente é diminuido a quantidade 

de máquinas necessárias para essas operações, reduzindo assim os diversos custos 

envolvidos. 

 Na análise dos dados presentes na Tabela 12, é fácil evidenciar por que os 

custos dos sistemas MIN-D e PPF foram bem inferiores ao CON-D (redução de 37 e 

58%, respectivamente). A quantidade de operações agrícolas e o volume de solo 
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movimentado no CON-D é muito superior aos demais (193 e 476% a mais em 

relação ao MIN-D e PPF, respectivamente). 

 Uma outra economia que o PPF introduziu, foi com a operação de quebra-

lombo, pois como os sulcos de plantio para este sistema foram mais rasos, não 

houve a necessidade desta operação. Que dentro do custos do PPF, a economia foi 

de 15%. 

 Dias e Casagrande (2001), observaram que para os sistemas de preparo 

mínimo e dois tipos de preparo reduzido, os custos totais gerais foram bastante 

inferiores, ou seja, respectivamente custos da ordem de 71; 25 e 32% menores ao 

encontrado no sistema convencional. Resultados estes concordantes com Stolf 

(1985), Hardman et al. (1985), Hyde e Teske (1987) e Perticarrari e Ide (1988), 

sendo que este último autor salienta que a redução do custo de mecanização no 

preparo do solo é proporcional à diminuição no consumo de combustível. 
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Tabela 12 – Operações realizadas nos sistemas de plantio no momento da 
implantação da cultura 

Tratamentos 
Volume de solo 
movimentado 

(m3)2 

Comprimento 
de raízes no 

perfil (m) 

Custo 
operação 
(R$/ha) 

TAH 
Custo 
açúcar 
(R$/t) 

      

CON-D 13.500 12,85 623,99 16,6 37,59 

Aplicação de 
calcário 

-  70,94   

Aplicação de 
gesso 

-  70,94   

Aração 4.000  116,70   
Gradagem 

pesada 
2.500  116,70   

Gradagem leve 1.000  72,89   
Subsolagem 6.000  130,30   

Quebra-lombo   45,52   
      

MIN-D 7.000 16,79 390,59 15,3 25,53 

Aplicação de 
Calcário 

-  70,94   

Aplicação de 
gesso 

-  70,94   

Gradagem leve 1.000  72,89   
Subsolagem 6.000  130,30   

Quebra-lombo   45,52   
      

PPF 2.833 43,89 260,94 16,4 15,91 

Aplicação de 
Calcário 

-  70,94   

Aplicação de 
gesso 

-  *   

Subsolagem 
(Dreno) 

2.833  190,00   

* Aplicação realizada pelo Dreno 
Fonte: Adaptado de Agrianual 2012 
  

Para Oliveira (2000) quanto maior a necessidade de máquinas na realização 

de determinada atividade, mais complexa a sua administração e mais importante o 
                                     
2 Para os cálculos foram considerados os seguintes valores de referência: Grade leve, aprofunda 10 
cm; grade pesada, 25 cm; Arado, 40 cm; Subsolagem, 60 cm; Dreno, “vaso” em forma de trapézio 
com a base larga de 1,2m, base estreita de 0,5 e altura de 0,8 m (conforme Figura 9), e que o hectare 
possui 41,67 “vasos” 
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gerenciamento dessas atividades mecanizadas sobre a rentabilidade do processo. 

Segundo a autora para a melhoria do desempenho das atividades mecanizadas é 

necessário um adequado conhecimento de engenharia e economia para que os 

custos sejam compatíveis com a realização da atividade. 

 O custo total do uso das máquinas agrícolas, segundo Balastreire (1990), é 

dado por duas componentes principais: custo fixo e custo operacional, sendo o 

primeiro componente aquele que é contabilizado independentemente do uso da 

máquina, representado pelos gastos com depreciação, juros, alojamentos e seguro, 

já o segundo é aquele componente que varia de acordo com o uso, ou seja, os 

gastos com combustíveis, manutenção, salários e lubrificantes. Portanto, fica 

evidenciado que quanto o maior o número de operações e máquinas no processo de 

plantio do canavial, maior será o impacto nos custos fixos e operacionais. 

 Cabe destacar aqui, e corroborando com Voorhees (1992), que uma pequena 

diferença de produção entre tratamentos pode ser estatisticamente não significativo 

(como foi neste experimento), porém quando considerada no contexto agrícola como 

um todo, pode tornar-se expressiva, o que pode ser observado principalmente no 

sistema PPF que vem se apresentando como promissor, onde os custos foram bem 

inferiores aos demais sistemas e com ganhos consideravéis em outros aspectos. 

 Os custos aqui apresentados são apenas uma representação da economia na 

hora da implantação do canavial. Em análises mais aprofundadas em relação aos 

custos com máquinarios ao longo de um ciclo de 5-6 anos, com certeza os custos 

fixos e operacionais serão ainda menores no PPF, mostrando assim toda a 

superioridade frente aos demais sistemas. 

 Portanto, esses números mostram que o sistema de preparo profundo 

proporcionou até 80% na redução de movimentação do solo. Perticarrari; Ide (1988) 

encontraram valores de redução da ordem de 75 a 80% no preparo mínimo, além de 

poder auxiliar no controle da erosão e conservação do solo com a criação dos 

‘vasos’ no solo (linhas de plantio), onde em regiões com altas precipitações, 

conseguiria armazenar maiores quantidades de água em relação aos outros 

sistemas de prepare, além de ser ainda mais útil em regiões com baixa pluviosidade. 

 Uma outra comparação importante, é a análise paralela entre os dados de 

volume de solo movimentado e o comprimento de raízes. Na relação3 volume de 

                                     
3 Dividindo os valores de comprimento de raízes (m) por volume do solo movimentado (m3) em cada 
tratamento. 
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solo movimento (m3) por crescimento das raízes (m) pela Tabela 12, foram 

observados os seguintes dados: no CON-D, a cada 1 m3 de solo movimentado foi 

equivalente ao crescimento de apenas 1 mm de raízes; no MIN-D o mesmo 1 m3 foi 

suficiente para o crescimento de 2,4 mm de raízes; já no PPF, a mesma quantidade 

foi suficiente para o crescimento de 15 mm de raízes, portanto nessa relação de 

eficiência operacional, o PPF foi 15 vezes superior ao CON-D. Fica evidente que o 

CON-D é dispendioso, agride mais o solo e é muito pouco eficiente no seu propósito, 

que é dar boas condições para as raízes se desenvolverem. 

 Por fim, com base em todos os dados aqui relatados, a adoção do 

espaçamento duplo no sistema de preparo profundo, se mostra bastante 

competitivo, com um trafégo de máquinas controlado na área, melhor tração no 

rodado dos tratores, traduzindo em economia de combustivel, menores danos ao 

sistema radicular da cana, menores perdas no momento da colheita mecanizada em 

duas fileiras simultâneas de cana (0,90 m), melhor desenvovimento do sistema 

radicular, conservação do solo pelo menor volume de solo movimentado e auxilio no 

controle a erosão, dimuição de custos pela quantidade reduzida de operações no 

plantio e menor quantidade de implementos, além de inúmeros atributos que não 

puderam ser medidos neste experimento, mas que merecem serem observados em 

futuros experimentos com esse sistema de preparo. 
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5 CONCLUSÕES 
 
 Com a obrigatoriedade da eliminação da queima nos canaviais do Estado de 

São Paulo e a consequente adoção da colheita mecanizada, o setor canavieiro se 

sentiu obrigado a desenvolver novas tecnologias para preencher uma lacuna que 

onerava muito os custos de produção, a colheita de uma única fileira ou de duas 

espaçadas em fileiras simples, mas com altas perdas de colmos no campo. A partir 

daí, o plantio de fileiras duplas (com espaçamento reduzido), apesar de ser 

estudado há anos, veio a solucionar esse problema, além de combinar diversos 

outros efeitos benéficos no manejo da cultura, como a possibilidade de preparo 

profundo do solo apenas onde as raízes se desenvolvem, tráfego controlado de 

máquinas na área, redução nos custos na implantação e ao longo das colheitas, 

auxílio na conservação do solo, além de outros benefícios secundários, mas tão 

importantes quanto os demais citados. 

 Portanto, com bases nos resultados obtidos e nas discussões apresentadas, 

pode-se concluir que: 

• Nas avaliações biométricas da parte área, o Preparo Profundo se destacou 

apenas no IAF, com índice de 7,1, sendo superior estatisticamente a todos os 

outros tratamentos; 

• Na análise do comprimento de raízes, em todas as profundidades estudadas, 

o Preparo Profundo obteve tamanho de raízes maiores estatisticamente e a 

distribuição ao longo do perfil ficou da seguinte maneira: 34% na camada de 

0-40 cm, 24% de 40-80 cm, 31% de 80-150 cm e 11% de 150-220 cm de 

profundidade; os dados de área e de volume de raízes também foram bem 

semelhantes quanto a superioridade aos demais, assim como a distribuição 

ao longo do perfil; 

• Em relação à Resistência do solo a penetração, na profundidade de 20-40 cm 

o tratamento Preparo Profundo (0,29 MPa) propiciou resistência inferior em 

relação aos tratamentos Convencional simples e Mínimo simples. Na 

profundidade de 40-60 cm o tratamento Preparo Profundo (0,45 MPa) obteve 

resistência a penetração inferior significativa em relação a todos os outros 

tratamentos, que tiveram desempenho acima de 1,40 MPa. Esse dados 

refletem a distribuição de raízes que o Preparo Profundo conseguiu; 
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• Os custos das operações no momento do plantio foram bem inferiores no 

Preparo Profundo, sendo 33% e 58% inferiores aos Mínimo duplo e 

Convencional duplo, respectivamente; 

• A movimentação do solo causada pelo sistema Preparo Profundo no preparo 

do solo, foi de até 80% inferior ao tratamento Convencional duplo; 

• O tráfego controlado que o Preparo Profundo proporciona, diminui em até 

70% o tráfego de máquinas na lavoura; menor consumo de combustível; 

redução no tempo das operações agrícolas; redução do parque de máquinas; 

e menor custo operacional. 
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