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RESUMO 

 
O presente estudo objetivou avaliar o perfilhamento da cana de açúcar (RB867515) em função do tamanho 
de toletes em diferentes sistemas de plantio. O experimento foi conduzido no município de Aquidauana-MS, 
no ano agrícola 2012/2013. O delineamento experimental utilizado foi de blocos completos com tratamentos 
casualizados, em parcelas subdivididas 2x3. Os tratamentos constituíram-se pela combinação de dois 
manejos do solo (sistemas de plantio direto - SPD e convencional - SPC) e três tamanhos de tolete (10, 20 e 
40 cm), com quatro repetições. O perfilhamento da cultura foi avaliado aos 20, 40 e 60 dias após o plantio 
(DAP), a partir da contagem do número de perfilhos (NP) emergidos na área útil de cada parcela. Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). O manejo 
do solo proporcionou resposta significativa para o NP apenas aos 60 DAP, em que o SPD apresentou maior 
NP em relação ao SPC. Por sua vez, em relação ao tamanho de toletes, foram observados efeitos 
significativos para todas as contagens efetuadas, em que os toletes com 20 cm de comprimento 
proporcionaram maior NP em relação aos demais tratamentos aos 20 e 40 DAP, enquanto que aos 60 DAP 
os toletes de 20 cm proporcionaram média estatisticamente semelhante à obtida para os toletes de 40 cm. 
Para as condições do presente estudo, o sistema de plantio direto, tal como o uso de toletes com 20 cm de 
comprimento, favorece o perfilhamento da cultura da cana-de-açúcar. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Manejo; Perfilhos; Plantio direto; Plantio convencional; Saccharum officinarum L., 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A cana de açúcar (Saccharum officinarum L.) destaca-se como uma das culturas 

mais importantes da agroindústria do Brasil, principal país produtor da cultura, com 
aproximadamente 9 milhões de hectares ocupados com a produção canavieira e 
produtividade média nacional de aproximadamente 73 t ha-1 (CONAB, 2018). 

 Dentre as práticas que caracterizam o plantio da cana-de-açúcar, destaca-se o 
preparo profundo e intenso do solo, que objetiva principalmente facilitar o desenvolvimento 
radicular das plantas e otimizar a infiltração e armazenamento de água do solo (ALMEIDA 
et al. 2018). Entretanto, este sistema de preparo, sobretudo a longo prazo, tende a 
ocasionar degradação das propriedades físicas e mecânicas do mesmo (SOUZA et al. 
2015, BOTTINELLI et al. 2017). Nesse contexto, objetivando reduzir os problemas 
ocasionados pelo preparo intensivo, surge como alternativa o sistema de plantio direto, 
visando proporcionar melhorias nos atributos físico-químicos do solo, por meio de melhorias 
em sua estrutura, proporcionando maior retenção de umidade e manutenção da proteção 
do solo em relação a erosões (BOTTINELLI et al. 2017, ALMEIDA et al. 2018), 
possibilitando ainda reverter a degradação ocasionada por práticas agrícolas convencionais 
(BHAN; BEHERA, 2014). 

Para a realização do plantio, normalmente as mudas de cana-de-açúcar são 
selecionadas e seccionadas em toletes com tamanhos variando entre 15 e 30 cm e, visando 
reduzir os custos com plantio e facilitar o transporte e manejo das mudas, a utilização de 
toletes cada vez menores tende a facilitar de forma direta a mecanização do plantio, pois 
reduz a massa de cana utilizada, fazendo com que o mesmo seja realizado de forma mais 
rápida e eficiente (SEGATO; MATTIUZ; MOZAMBANI, 2006). Entretanto, a redução no 
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tamanho dos toletes deve ser feita de forma a não ocasionar em decréscimos significativos 
no desenvolvimento da cultura e em sua produtividade.  

Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o perfilhamento na cultura da 
cana de açúcar em função do tamanho dos toletes em diferentes sistemas de plantio em 
Aquidauana, Mato Grosso do Sul. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido n o campo experimental da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade Universitária de Aquidauana (UUA). O clima da 
região é classificado, segundo Köppen, como tropical sub úmido, com verão chuvoso e 
inverno seco e o solo do local é classificado como Argissolo Vermelho distrófico, de textura 
arenosa. O ensaio foi conduzido em delineamento de blocos completos com tratamentos 
casualizados, em parcelas subdivididas 2 x 3, com os tratamentos constituídos pela 
combinação de dois manejos do solo (sistemas de plantio direto e convencional) nas 
parcelas e três tamanhos de tolete (10, 20 e 40 cm), nas subparcelas, além da variedade 
de cana-de-açúcar RB 867515, com quatro repetições. 

As parcelas, com dimensões de 18 m x 20 m (360 m2), foram constituídas pelos 
manejos de solo, onde os tratamentos em que foi empregado o sistema de plantio direto 
(SPD) foram submetidos à realização apenas da sulcação das linhas de plantio, não 
havendo manutenção do resíduo vegetal que permaneceu sobre o solo após dessecação 
e roçagem de vegetação espontânea presente na área, enquanto que, naqueles que 
receberam o sistema de plantio convencional (SPC), foram realizadas gradagens, sendo 
uma com grade pesada e outra com grade niveladora, anteriormente a sulcação. Para a 
realização da sulcação, em ambos os sistemas de plantio, foi utilizado sulcador de duas 
linhas, regulado com espaçamento de 1,0 m entre cada linha de plantio, com profundidade 
média de sulco de 0,40 m. 

Por sua vez, as subparcelas, com dimensões de 9 m x 20 m (180 m2), constituíram-
se do uso de diferentes tamanhos de toletes (10; 20 e 40 cm), extraídos de canavial com 
12 meses de idade. Para a produção dos toletes, foram utilizadas plantas com diâmetro 
médio de colmo de aproximadamente 6 cm, sendo realizada a retirada do ponteiro e base 
dos mesmos, descartando ainda toletes que apresentavam sintomas de doenças ou sinais 
de ataques de pragas. Os toletes utilizados para o plantio do experimento apresentavam 
uma, duas e três gemas para aqueles com 10, 20 e 40 cm, respectivamente. Cada 
subparcela contou com quatro linhas de plantio espaçadas em 1 m entre elas, sendo 
considerada como área útil, para a coleta de dados, as duas linhas centrais de cada 
subparcela. O perfilhamento da cultura foi avaliado aos 20, 40 e 60 dias após o plantio 
(DAP), sendo realizada a contagem dos perfilhos emergidos na área útil de cada unidade 
experimental.  

Os dados obtidos para o perfilhamento da cultura foram submetidos à análise de 
variância e ao teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey em nível de significância 
de 5% de probabilidade. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No que diz respeito ao fator manejo do solo, foi observada resposta significativa (p ≤ 

0,05) para o número de perfilhos (NP) apenas para a contagem realizada aos 60 dias após 
o plantio (DAP), em que o sistema de plantio direto (SPD) apresentou produção de 22,2 
perfilhos a mais em relação ao sistema de plantio convencional (SPC) (Tabela 1). Por sua 
vez, em relação ao fator tamanho de toletes, foram observados efeitos significativos (p ≤ 
0,05) para o NP para todas as contagens efetuadas (aos 20, 40 e 60 DAP), em que o uso 
de toletes com 20 cm de comprimento proporcionou maior NP em relação aos demais 
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tratamentos para as contagens aos 20 e 40 DAP, enquanto que, para a contagem realizada 
aos 60 DAP, os toletes de 20 cm proporcionaram média estatisticamente semelhante à 
obtida para os toletes de 40 cm, com ambos diferindo e superando os valores observados 
para os toletes de 10 cm (Tabela 1). Não foi observada interação significativa entre os 
fatores estudados para todas as contagens (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Análise de variância e valores médios para número de perfilhos aos 20, 40 e 60 dias após 
o plantio (DAP) em função do manejo do solo (M) e tamanho de toletes (T) na cultura de cana de 
açúcar. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Aquidauana, Mato Grosso do Sul, 2012. 

Tratamentos 
Número de perfilhos 

20 DAP 40 DAP 60 DAP 

Manejo do solo (M)    
Convencional 25,5 a 44,1 a 72,8 b 
Plantio Direto 26,2 a 57,6 a 95,0 a 

D.M.S - - 17,9 

Toletes (T)    
10 cm 20,9 b 34,3 b   51,3 b 
20 cm 36,6 a 73,9 a 108,3 a 
40 cm 20,0 b 44,4 b   92,3 a 

D.M.S. --- 20,8 26,69 

F² 

M   0,1ns  4,3ns        7,0* 

T  25,6* 13,2* 16,4* 

M X T   0,1ns  3,0ns   0,6ns 

C.V. (%) 20 32 24 
Médias seguidas por letras distintas nas colunas diferem entre si em nível de 5% de probabilidade pelo teste 
Tukey. * e ns significativo e não significativo a 5% de probabilidade, respectivamente. 

 
Em relação aos sistemas de plantio, pode-se levar em consideração que os melhores 

resultados obtidos para o SPD aos 60 DAP se devem sobretudo pela redução das variações 
de temperatura do solo e manutenção do teor de umidade do mesmo, proporcionada pela 
cobertura vegetal  (AWE; REICHERT; WENDROTH, 2015, AQUINO et al., 2015, YIN et al., 
2016), corroborando inclusive com os resultados observados por Carvalho (2009), que 
observou influência direta da temperatura sobre a brotação e perfilhamento da cultura, com 
a temperatura de 30ºC sendo destacada como excelente para tais estádios vegetativos. 
Por outro lado, Tavares et al. (2010) concluíram que o SPC proporciona favorecimento ao 
perfilhamento nos períodos iniciais, porém ao final da fase de perfilhamento os resultados 
se igualam. 

Os maiores valores de NP observados em função do uso de toletes de 20 cm em 
detrimento aos menores (10 cm) se deve sobretudo pela maior quantidade de reservas 
presentes nos toletes, sendo esta fundamental para o desenvolvimento inicial dos perfilhos 
(SEGATO; MATTIUZ; MOZAMBANI, 2006). Entretanto, ressalta-se que fisiologicamente 
tende a haver indução da brotação de perfilhos pela presença de auxina, a qual retarda ou 
inibe a brotação das demais gemas em um mesmo tolete (TAIZ; ZEIGER, 2013), assim,  a 
maioria dos toletes com menor número de gemas, até certo ponto, tende a apresentar 
melhor brotação e perfilhamento, justificando assim os melhores resultados proporcionados 
pelo uso de toletes de 20 cm em relação aos de 40 cm. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
Para as condições do presente estudo, o sistema de plantio direto, tal como o uso de 

toletes com 20 cm de comprimento, favorece o perfilhamento da cultura da cana-de-açúcar. 
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