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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da altura e do modelo de disco de corte basal 
da cana-de-açúcar em função do índice de rebrota em Campo Novo do Parecis - MT. O 
experimento foi instalado na Fazenda Doce Dia, no município de Campo Novo do Parecis – 

MT, no período de julho a setembro de 2018. O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados em esquema fatorial 2 x 2 sendo o primeiro fator a altura de corte basal (0 e 6 cm) 

e o segundo fator é o tipo de faca de corte (Modelo 1: 4,75x265x90mm; Modelo 2: 
5,0x268x91mm) e cinco repetições. A variedade de cana-de-açúcar utilizada foi a RB86-7515. 
As variáveis analisadas doram: número de soqueiras antes da colheita, número de soqueiras aos 

25 dias e número de soqueiras aos 40 dias. Observou influência da altura e tamanho da faca de 
corte no desenvolvimento de soqueiras de cana-de-açúcar. Sendo, as menores perdas 

representadas pelo tratamento 3 (Altura de corte 6 e lamina de corte 4,75x2,65x0,90) e 4 (Altura 
de corte 6 e lamina de corte 5,0x2,68x0,91), onde a altura de corte foi de 6 cm acima do solo. 
 

Palavras-chaves: Saccharum officinarum. Colheita mecanizada. Danos às soqueiras.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da cana-de-açúcar é altamente mecanizada e utiliza grande quantidade de 

insumos em seu cultivo. As operações de preparo inicial do solo, correção da fertilidade, 

plantio, adubação e colheita podem ser completamente mecanizadas (BARBIERI, 2007). 

A produção brasileira de cana-de-açúcar, estimada para a safra 2018/19, é de 625,96 

milhões de toneladas, redução de 1,2% em relação à safra anterior. A área colhida está estimada 

em 8,61 milhões de hectares, queda de 1,3% se comparada com a safra 2017/18. No mato 

Grosso, a região deve manter a área colhida em relação à safra 2017/18. Há estimativa elevação 

nos patamares de produtividade na safra 2018/19. Produção de 137,43 milhões de toneladas, 

incremento de 2,8% (CONAB 2018).  

O sistema de colheita mecanizada de cana-de-açúcar crua é realizado por máquinas, 

que causam elevados níveis de perdas qualitativas no decorrer da operação, podendo estas 

ocorrerem por meio do descuido do operador, pelas más condições do terreno, que dificultam 

a movimentação uniforme das máquinas, por variedades não adaptadas, porte do canavial, teor 

de água do solo, velocidade de deslocamento da colhedora, dentre outros aspectos (NEVES et 

al., 2006).  

No entanto, o processo da colheita mecanizada apresenta ainda muitas perdas de 

matéria-prima causadas por fatores que precisam ser mais bem elucidados. Neves et al. (2004), 

relatam que as perdas de cana-de-açúcar podem ser divididas em perdas visíveis e invisíve is, 

em que as primeiras são aquelas que podem ser detectadas visualmente no campo após a 

colheita, podendo ser colmos inteiros e/ou suas frações, rebolos e tocos resultantes no corte 

basal, enquanto as perdas invisíveis são na forma de caldo, serragem e estilhaços que ocorrem 

em razão da ação dos mecanismos rotativos que cortam, picam e limpam o produto durante o 

processamento interno nas colhedoras.  

Estas perdas quantitativas no campo, as reduções da qualidade da matéria-prima e 

redução da longevidade do canavial na colheita mecanizada de cana-de-açúcar têm causado 

preocupações relevantes (SESTARI et al., 2010). 

Segundo Ripoli e Ripoli (2009), a variação na altura de corte, bem como a falta de 

manutenção das lâminas de corte basal, associada a características varietais do canavial, podem 

aumentar significativamente a porcentagem de tocos e rebolos rachados e mal cortados, o que 

pode acarretar em perdas visíveis e invisíveis. 

Após a colheita, ocorre a brotação, esta constitui fase importante, pois uma boa 

brotação reflete um bom começo, que trará à área cultivada plantas vigorosas, que resultarão, 
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no final do ciclo, em colheita compensadora.  A boa capacidade de brotação é uma característica 

desejável nas variedades, principalmente quando essa fase envolve épocas com condições 

ambientais desfavoráveis (SILVA et al., 2004). 

Portanto, o objetivo foi avaliar a influência da altura e do modelo de disco de corte 

basal da cana-de-açúcar em função do índice de rebrota em Campo Novo do Parecis - MT.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR 

 

Cultivo de cana-de-açúcar, no Brasil, ocorre desde 1530, quando foi introduzida na 

Capitania de São Vicente em São Paulo, por Martin Afonso de Souza, porém foi principalmente 

na região nordeste que a cultura teve maior expressão neste período, sendo exportada para a 

Europa nos quatro séculos seguinte (MICHEL JUNIOR, 2010). 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas produzidas no Brasil, ocupando 

posição de destaque na economia do país, é o primeiro do mundo na produção de açúcar e 

etanol, sendo responsável por mais da metade do açúcar comercializado no mundo, e conquista, 

cada vez mais, o mercado externo com o uso do biocombustível como alternativa energética 

(CONAB, 2018). 

O cultivo da cana no Brasil sofreu dois impactos negativos, o primeiro foi após a 

introdução da cultura no Caribe, na América Central, onde os resultados mais expressivos foram 

em Cuba, assim houve um colapso no cultivo brasileiro, no entanto, esse impacto não eliminou 

completamente seu cultivo no país. O segundo, chamado O fim do chamado "Ciclo do Açúcar", 

ocorreu quando os franceses desenvolveram tecnologia para a produção de açúcar a partir de 

beterraba, neste período a dependência dos europeus do açúcar da cana brasileira reduziu 

drasticamente. O declínio das exportações de açúcar de 24% chegou a 10% da década de 30 a 

80 do século XIX (MICHEL JUNIOR, 2010). 

A cana de açúcar, trata-se de uma planta de reprodução sexuada; quando cultivada 

comercialmente, porém, é multiplicada assexuadamente, por propagação vegetativa. É 

cultivada em regiões tropicais e subtropicais de mais de 90 países, difundida em uma ampla 

faixa de latitude de 35°N a 30°S, adaptando-se a diversas condições de climas e solo, exigindo 

precipitações pluviométricas entre 1.500 e 2.500 mm por ciclo vegetativo (RODRIGUES, 

1995). 

Na cultura da cana-de-açúcar há menos estádios fenológicos do que em outras 

culturas, devido principalmente ao seu teor de sacarose armazenado nos colmos. A brotação é 

o primeiro estádio da cana-de-açúcar. Desta forma, o broto se desenvolve a partir do 

rompimento das folhas lignificadas da gema e sai pelos poros germinativos desenvolvendo -se 

em direção à superfície do solo, sendo que logo em seguida, começam a aparecer as primeiras 

raízes denominadas de raízes de fixação (RIPOLI et al., 2007). 
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2.2 SISTEMA DE COLHEITA MECANIZADO 

 

O sistema de colheita mecanizada de cana-de-açúcar crua é realizado por máquinas, 

que causam elevados níveis de perdas qualitativas no decorrer da operação, podendo estas 

ocorrerem por meio do descuido do operador, pelas más condições do terreno, que dificultam 

a movimentação uniforme das máquinas, por variedades não adaptadas, porte do canavial, teor 

de água do solo, velocidade de deslocamento da colhedora, dentre outros aspectos (NEVES et 

al., 2006). 

No caso de rebrota, logo após se efetuar a colheita dos colmos, tem início a brotação 

da soqueira, e um novo processo de perfilhamento é estabelecido (SILVA et al., 2004). Para a 

brotação das soqueiras, deve-se considerar como fundamental, a reserva em rizomas ou colmos 

subterrâneos (parte basal do colmo, que permanece enterrada no solo após o corte da cana) e 

raízes remanescentes do ciclo anterior (CARNEIRO et al., 1995). 

A brotação constitui fase importante, pois uma boa brotação reflete um bom começo, 

que trará à área cultivada plantas vigorosas, que resultarão, no final do ciclo, em colheita 

compensadora (SILVA et al., 2004). A boa capacidade de brotação é uma característica 

desejável nas variedades, principalmente quando essa fase envolve épocas com condições 

ambientais desfavoráveis (SESTARI et al., 2010). 

Segundo Volpato (2001), a cultura colhida mecanicamente tem a qualidade 

tecnológica reduzida, quando da utilização do cortador de base por rebolos fragmentados, 

devido à facilidade de contaminação e incorporação de terra. Isso ocorre quando as lâminas dos 

discos dos cortadores trabalham em contato ou abaixo da superfície do solo e/ou o sistema 

radicular de soqueiras arrancadas for carregado com a cana-de-açúcar. 

 

2.3 CORTE BASAL 

 

O corte de base baseia-se no princípio do corte inercial por impacto, sendo constituído 

por um cortador de discos duplos rotativos, com múltiplas lâminas (facas) que devem realizar 

o corte o mais perfeito possível, visando tanto assegurar o melhor aproveitamento da lavoura, 

com menores índices de perdas e de contaminações da matéria prima, quanto garantir as 

condições agronômicas propícias para haver a rebrota do canavial sem diminuição da 

produtividade nas safras futuras (NEVES, et al., 2006; SILVA et al., 2008). 

O mecanismo de corte basal pode ser o responsável por parte das perdas na colheita 

mecanizada da cana-de-açúcar e além de proporcionar a incorporação de solo à matéria prima, 
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soma-se o fato do desgaste das lâminas de corte influenciando o aumento nos índices de danos 

e de abalos causados às soqueiras, podendo esta situação ser agravada quanto menor o ângulo 

de ataque da faca ao cortar os colmos (SESTARI et al., 2010).  

Aliado à importância do corte basal de cana-de-açúcar, o uso do controle estatístico de 

processo nesta operação agrícola pode vir a ser fundamental, pois o mesmo pode mostrar uma 

visão de como o processo está ocorrendo, indicando eventuais falhas e possíveis melhorias para 

as próximas operações, com o objetivo de aumentar a qualidade das mesmas. Alguns autores 

têm feito uso do controle estatístico de processo, utilizando as variáveis avaliadas como 

indicadores de qualidade para identificar causas não aleatórias ou causas especiais decorrentes 

da instabilidade do processo (CASSIA et al., 2013; CHIODEROLLI et al., 2012; NORONHA 

et al., 2011) 

O corte basal é um dos itens de maior importância nas colhedoras de cana-de-açúcar, 

pois está diretamente ligado à qualidade da matéria-prima e aos níveis de perdas na colheita. 

Segundo Neves et al., (2003), relatam que o mecanismo de corte basal, composto de discos 

duplos posicionados na entrelinha, não é adaptado para o sistema de plantio no sulco. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Doce dia, no município de Campo Novo do 

Parecis – MT, situado na rodovia MT 170, Km 74, com altitude de 370 m, no período de julho 

a setembro de 2018. O solo da área experimental é Neossolo Quartzarênico Órticos, com relevo 

suave ondulado e com boa drenagem segundo classificação da EMBRAPA (2013). O clima da 

região segundo Köppen é classificado em Aw, sendo, definido em clima tropical com seca no 

inverno e chuva no verão (KÖPPEN, 1948).   

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 

2 x 2, no qual o primeiro fator é a altura de corte basal (0 e 6 cm) e o segundo fator é o tipo de 

faca de corte (Modelo 1: 4,75x2,65x0,90 cm; Modelo 2: 5,0x2,68x0,91 cm), com cinco 

repetições. As facas de corte foram posicionadas de modo que houvesse melhor aproveitamento 

das áreas de corte envolvendo o coleto do colmo. 

As unidades experimentais foram compostas por área de 50 m2. O espaçamento entre 

linhas foi de 1,5 m, sendo plantadas 15 toneladas de cana por hectares, com profundidade de 0,30 

m. Foi utilizada como área útil as 5 fileiras centrais de cana-de-açúcar em 10 metros lineares. 

A operação de plantio foi realizada com espaçamento de 1,50 m, utilizando a variedade 

RB86-7515. A colheita mecanizada de cana-de-açúcar em primeiro corte do canavial foi 

portando duas facas do mecanismo de corte de basal e duas alturas de corte. 

A caracterização do porte do canavial foi determinada utilizando-se triângulo padrão 

conforme Ripoli (1996). Foram tomadas cinco amostragens ao acaso, na área de avaliação, em 

diferentes fileiras de plantio para cada tratamento, dispondo-se o triângulo padrão 

longitudinalmente à fileira de plantio e anotando se o número de colmos em cada condição. Já 

para a caracterização do teor de água no solo foram retiradas quatro amostras na profundidade 

de 0 a 0,10 m, ao acaso na área de avaliação, de acordo com Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA, 1997). No teste foi encontrado uma umidade de 15% no solo. 

A cana-de-açúcar foi colhida crua. Foi realizada a caracterização do canavial antes da 

colheita, uma vez que essa condição tem grande influência no desempenho operacional da 

máquina utilizada. A colheita foi realizada dia 8 de julho de 2018, de forma mecanizada, 

primeiro corte da cana-de-açúcar, foi realizada, no período diurno da operação, por uma 

colhedora de marca CASE IH, modelo 8800, à velocidade média de trabalho da colhedora foi 

de 6 km h-1.  
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Foi considerada perda de soqueiras espaços maiores que 0,50 m. As variáveis avaliadas 

foram:  

a) Número de soqueiras iniciais (NSI): Foi realizado a contagem do número de 

soqueiras antes da colheita; 

b)  Número de soqueira finais (NSF): Foi realizado a contagem do número de 

soqueiras 25 dias após a colheita da cana-de-açúcar;  

c) Número de soqueiras perdidas (NSP): Foi calculado a diferença entre o número de 

soqueiras inicial e final; 

d) Porcentagem de perda de soqueiras (PSP): Relação expressa em porcentagem do 

número de soqueiras perdidas.  

Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e a comparação de 

médias, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, com o auxílio programa estatístico 

ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 2002). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nota-se que houve diferenças significativas apenas entre os tratamentos, para as 

características estudadas (Tabela 1). Esses resultados apresentam que a altura de corte basal e 

o modelo de faca interferiram nos parâmetros analisados, sendo elas: número de soqueiras 

iniciais, número de soqueiras finais, número de soqueiras perdidas e porcentagem de soqueiras 

perdidas. Para o número de soqueiras iniciais não houve diferenças significativas.  

Tabela 1 - Resumo da análise de variância para os tratamentos, sob qualidade do corte basal de 
cana-de-açúcar utilizando-se diferentes alturas e modelos de facas, Campo Novo do Parecis – 
MT, 2018. 

Quadrado médio 

FV GL NSI NSF NSP PSP(%) 

Blocos 4 14,4250ns 16,55ns 1,8250ns 0,68ns 
Tratamentos 3 12,3166ns 254,98** 246,53** 159,72** 

Erro 12 14,6916 17.81 0,99 0,41 

Média  153,00 138,00 14,50 10,84 
CV (%)  2,50 3,02 7,32 6,51 

Fonte: elaborado pelo autor 

** significativo a 1% pelo teste F. 

FV: Fator de variação; NSI: Número de soqueira inicial; NSF: Número de soqueira final; NSP Número de 

soqueiras perdidas; PSP: Porcentagem de soqueiras perdidas. 

 

Observa-se na Tabela 2, as médias encontradas para o número de soqueiras antes da 

colheita, número de soqueiras após a colheita, número de soqueiras perdidas e porcentagem de 

soqueiras perdidas.  

Tabela 2 - Número de soqueira inicial, número de soqueiras final, número de soqueiras 
perdidas e porcentagem de soqueiras perdidas de um colhedeira de cana-de-açúcar sob 

diferentes alturas e facas de corte em Campo Novo do Parecis - MT, 2018. 

Tratamentos Altura (cm) 
Lâmina de 

Corte (cm) 
NSI NSF NSP PSP(%) 

1 0 4,75x2,65x0,90 152,00 a 129,60 b 22,40 a 17,28 a 

2 0 5,0x2,68x0,91 155,00 a 140,80 a 16,00 b 11,36 b 

3 6 4,75x2,65x0,90 152,20 a 144,80 a 7,00 d 4,83 d 

4 6 5,0x2,68x0,91 154,60 a 144,60 a 9,00 c 6,22 c 

CV (%)   2,50 3,02 7,32 6,51 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Para o número de soqueiras iniciais pode se observar que o número inicial de soqueiras 

não foi significativo (P>0,05), assim, verificou-se que houve um padrão na área avaliada e que 

o número de soqueiras iniciais não interferiu no número final de soqueiras perdidas.  

Observa-se que para a variável número de soqueiras final que o tratamento 1, obteve o 

menor número de soqueiras viáveis, não havendo diferenças significativas entre os tratamentos 

2, 3 e 4.  

O tratamento 1, apresentou as maiores médias de perda de soqueira, ou seja, houve um 

maior índice de espaçamentos acima de 1,5 m. O mesmo ocorreu com o tratamento 2, onde, a 

média de soqueiras perdidas foi de 16 soqueiras na parcela, assim, verificou-se que houve uma 

perda de 11,36% em relação ao número de soqueiras iniciais. Portanto, pode concluir que 

quanto menor o número de soqueiras após a colheita, maior foi a perda de soqueiras de cana-

de-açúcar. 

Portanto, verificou que as menores alturas de corte, independentemente do tamanho 

da faca de corte, obtiveram a maior porcentagem de perdas de soqueiras em relação aos outros 

tratamentos. Isso pode ser explicado, pois, a rebrota ocorre logo após a colheita dos colmos. 

Para a brotação das soqueiras, deve-se considerar como fundamental, a reserva em rizomas ou 

colmos subterrâneos e raízes remanescentes do ciclo anterior (CARNEIRO et al., 1995). 

Nos primeiros 30 dias, quando ocorre a emissão de raízes de fixação e brotação de 

gemas, a cana-planta vive da reserva de nutrientes do tolete, e parcialmente dos nutrientes 

absorvidos pelas raízes de fixação. Após esse período, inicia-se o desenvolvimento das raízes 

dos perfilhos primários, depois dos perfilhos secundários, e assim sucessivamente, então as 

raízes de fixação perdem a função, e a cana-planta passa a depender exclusivamente da 

atividade das raízes dos perfilhos primários e secundários (CASAGRANDE, 1991). 

Assim, durante a colheita mecanizada, se pedaços de colmos basais não colhidos 

ficarem na superfície do solo, esses poderão servir como reserva energética para potencializa r 

a rebrota, principalmente em condições climáticas desfavoráveis (SILVA et al., 2008). 

Segundo Neves et al. (2003), as maiores perdas qualitativas na colheita mecanizada da 

cana-de-açúcar acontecem pela ação do mecanismo de corte basal. O corte de base é uma das 

funções básicas da colhedora de cana-de-açúcar (BRAUNBECK et al., 1999). Para satisfazer 

uma condição desejada de um corte próximo à superfície, o cortador convencional penetra no 

solo, causando movimentação de terra e contaminando os colmos colhidos; isso acontece em 

função de a sua configuração geométrica frontal não ser plana (BRAUNBECK; 

MAGALHÃES, 2002). 
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Para o tratamento 3 e 4, verificou-se as menores médias porcentagem de perda de 

soqueiras. Sendo 4,83 e 6,22 %, respectivamente. Quanto maior a altura de corte, maior é a 

reserva que a planta possui para a formação da próxima rebrota. Em caso de altura de corte de 

colmos mais elevada, os pedaços de colmos restantes podem potencializar a rebrota da soqueira 

e garantir melhor padrão de perfilhamento. O desenvolvimento da cana-de-açúcar pode 

responder com maior perfilhamento inicial em cana-soca e maior produtividade, graças ao 

resíduo da altura de corte por colhedoras e época de colheita dos colmos (SILVA et al., 2008). 

Neste contexto, observa-se que a qualidade de corte na colheita possui interferência da 

pela altura e faca de corte em relação a posição da base da planta e ao solo. Toledo (2012) 

afirmou que os danos causados nas soqueiras da cana-de-açúcar pelo mecanismo de corte basal 

foi um dos problemas identificados no início do processo de colheita mecanizada.  

A varredura do solo não é satisfatória e o dispositivo apresenta uma relação inversa 

entre perda de matéria-prima e qualidade do trabalho. Para Braunbeck e Magalhães (2002), a 

qualidade do corte basal da cana-de-açúcar tem extrema importância para a produtividade e 

longevidade do canavial nos anos subsequentes a colheita, fatores que definem a viabilidade 

econômica da cultura. 

Para melhorar a qualidade do corte e da matéria-prima colhida, o cortador de base deve 

operar em um nível mais elevado, de maneira que as lâminas entrem em contato apenas com a 

planta, reduzindo o desgaste do material cortante, a quantidade de matéria estranha mineral na 

matéria-prima colhida e o abalo e arranquio das soqueiras (BRAUNBECK; MAGALHÃES, 

2009),  

De acordo com Benedini e Silva (2010), valores de perdas entre 2,5 e 4,5% são 

classificadas como nível médio de perdas. Alguns autores encontraram em seus trabalhos 

perdas totais classificadas como altas, tais como, Silva et al. (2008), Segato e Daher (2011), 

Noronha et al. (2011) e Schogor et al. (2009) que encontraram respectivamente em seus 

trabalhos perdas totais na ordem de 4,7, 4,96, 9,3 e 12,5%. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Houve influência da altura e tamanho da faca de corte. Na colheita da cana-de-açúcar 

é recomendado colheita com altura de corte de 6 cm acima do solo nas facas ambos os tamanhos 

de faca 4,75x2,65x0,90 e 5,0x2,68x0,91. 
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