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PROJETO DE SULCADOR BASE LARGA 

E 

COMPARAR A PRODUTIVIDADE COM O SULCADOR EM ”V” 

 

 

RESUMO 

 

Com a população mundial aumentando, cada vez temos mais pessoas para alimentar, com isso 

se deixarmos nossas máquinas mais eficientes, teremos um ganho maior e menos 

desperdícios. O Trabalho tem por finalidade, projetar um sulcador com base larga. Os projetos 

existentes, de sulcadores tem uma forma construtiva em “V” que prejudica a germinação da 

“cana de açúcar”. O local onde são depositadas as mudas, são todos em paralelo e ficam todos 

envolvidos por argila, assim as mudas não oxidam. Com o sulcador, de base larga, as mudas 

são todas coberta por argila, não havendo espaço físico para as bolhas de ar etil acetato. 
 

Palavras-chave: Eficiência. Prejudicial a Germinação. População Mundial. 

 

 

LARGE BASE PROFILE SULCATOR DESIGN 

 

ABSTRACT 

 

With the world population increasing, we have more and more people to feed, so if we make 

our machines more efficient, we will have a greater gain and less waste. The purpose of this 

work is to design a furrower with a wide base. The existing furrower projects have a 

constructive “V” shape that harms the germination of “sugar cane”. The place where the 

seedlings are deposited, are all in parallel and are all surrounded by clay, so the seedlings do 

not oxidize. With the furrower, with a wide base, the seedlings are all covered with clay, with 

no physical space for ethyl acetate air bubbles. 

 

Keywords: Efficiency. Harmful to Germination. World population. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Pesquisa feita por meio de estudo com a autora Tais Vieira Magro e o autor Fábio 

Alexandre Cavichioli, estima-se que a população mundial em 2050 pode atingir 9.30 bilhões 

de pessoas. Com este desenvolvimento na população mundial, observa-se que a agricultura 

passará a ter uma necessidade de desenvolver melhor a produção de alimentos, com essa 

necessidade na evolução da produção de alimentos, as fabricas carecera de projetar e produzir 

equipamentos que acompanhe essa evolução. Com isso poderemos observar um resultado 

melhor no progresso da agricultura. 

Para corroborar com o texto acima, estamos desenvolvendo um projeto, que 

nomeamos de Sulcador de Base Larga, o qual tem como objetivo de abrir melhor o solo, sem 

que haja espaço de ar entre as mudas (toletes) na produção da cana de açúcar. 

Este novo formato de sulco (o risco no solo), é citado pelo Professor: 

Dr. Álvaro Sanguino, um dos autores do livro Cana de Açúcar.  Dr. Álvaro relata que com a 

presença de bolhas de ar entre os toletes, pode ocasionar PATÓGENOS, esse fungo consume 

parte do tolete, onde aparece a oxidação na muda, atrapalhando a germinação.  

Para evitar esse fungo nossa proposta é desenvolver um projeto de equipamento 

agrícola, chamado SULCADOR de BASE LARGA. No mercado agrícola existe um 

equipamento parecido com esse. O implemento convencional usado nos dias de hoje, tem por 

finalidade, fazer um risco profundo no solo, este risco fica em forma de “V”, hoje este 

sulcador é movido por uma máquina (trator) de 120hp, a profundidade do sulco é de 

aproximadamente 50cm e o ângulo das arestas formam um ângulo de 45°.  

Nesta análise identificou-se que o formato do sulco estava sendo negativo no 

perfilhamento do canavial. Esta forma de sulco em “V”, atrapalha a germinação das mudas. 

As mudas, ainda em forma de toletes, são depositadas umas em cima das outras. Como são 

depositados, formam bolhas de ETHIL ACETATO em volta dos toletes, isso é um ponto 

negativo para as mudas. Os engenheiros agrônomos, usam o termo “a muda oxida”.  

Ao longo das avaliações em campo, foi detectado, que as mudas não estavam sendo 

depositadas de forma correta, no sulco, não por uma falha de distribuição das mudas, mas sim 

pela forma da deposição das mudas no sulco de plantio 
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Porém o SULCADOR de BASE LARGA, possui um formado de U, com o uso desse 

o solo tem uma abertura melhor, e essa abertura ajuda na excelência do plantio dos toletes. 

Evitando assim o aparecimento de bolhas de ar entre as mundas no solo, com isso deixa se de 

existir os PATÓGENOS. 

2 DESENVOLVIMENTO 

 Através de software gráfico, AutoCAD, vamos fazer uma melhoria no equipamento 

existente, melhorando o perfil em “V”, para um perfil que nomeamos de base larga, vide 

no anexo 01. Desta forma, os toletes são depositados de forma paralelas e não 

sobrepostos, sendo depositados de 5 a 6 toletes por metro. 

 Os desenhos vão ser apresentado, em forma 2D e 3D, para melhor o entendimento 

do projeto. 

 Com esta nova forma de fazer o sulco, vamos mover muita terra, estamos também 

desenvolvendo um mecanismo que conforma esta terra, assim não ocorra o assoreamento 

no sulco de plantio. Os projetos desenvolvidos por softwares gráficos, são desenvolvidos 

de forma mais rápidas e são os projetos mais assertivos. 

 Todos os itens do projeto, vão ser projetados em chapas de aço carbono ASTM A-

36, exceto parafusos e pinos, como é um projeto de conformação de uma figura 

geométrica no solo, vamos ter várias espessuras de chapas. 

 No projeto, vai ser apresentado, dimensionamento de compressão, tensão e 

flambagem. O projeto tem uma articulação, caso seja necessário aumentar a largura do 

sulco, por esta articulação é possível fazer esta alteração. 

 No anexo 01, está o exemplo de como fica o sulco com os toletes. Este sulcador, vai 

ser projeto em chapas de aço carbono e montado por solda MIG e outras peças dobrado em 

dobradeiras elétricas hidráulicas, vamos usar parafusos para alterar o ângulo de ataque do 

equipamento entre a máquina e o solo. 
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Desenho Isométrico do Implemento Sulcador Base Larga 

 

Fonte: Autor (2020) 

Desenho Vista Frontal do Implemento Sulcador Base Larga 

 

Fonte: Autor (2020) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a germinação da planta, como esperado tivemos um resultado muito bom, na 

teoria, este sulco base larga, a gema foi plantada sem gás ethil acetato em volta, a 

quantidade de gema, foram a mesma estimadas nos estudos, mantivemos todo o plano 

estudado na teoria, mantivemos na prática, e os resultados foram ótimos, tivemos uma 

germinação exatamente 6% a mais, que o implemento convencional em forma de “V”. 

Nossos estudos estavam estimando uma germinação de 3%, com estes resultados o 

experimento foi perfeito. 

 

Figura 1 - Layout da Germinação dos Perfilhos Germinados 

 

 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

LAYOUT DA GERMINAÇÃO DOS PERFILHOS GERMINADOS 

LINHA - 01 LINHA - 02 

Linha da colheitadeira colhe 

as duas simultaneamente 
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Tabela 1 – Quadro da Colheita Plantada no Sulco do Perfil em “V”. 

 

Fonte: Autor (2020) 

A cultura da cana de açúcar, é plantado sempre em duas linhas, por isso que no quadro 

está indicado, linha 01 e linha 02. 

Explicando as anotações (Fora, Centro e Dentro), podem observar que, as duas linhas 

são uma, o espelho, uma dá outra, então a linha da máquina, passa entre as linhas de centro, e 

as linhas de fora a máquina não tem curso para fazer a colheita. 

 Na coluna (Total perf.), são os colmos industrializáveis, como chamamos, para o 

nível de comparação, podemos observar que as germinações das duas linhas são, diferentes, 

mesmo as mudas, são iguais e tendo o mesmo tratamento, e usando as mesmas quantidades de 

adubos. 
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Tabela 2 - Quadro da Colheita Plantada no Sulco Base Larga “U” 

 

Fonte: Autor (2020) 

Comparação da colheita entre os Sulcos Base Larga e Perfil em “V” 

Linha 01, perfil base larga - 44 total de perfilho, linha 13 perfil em “V” – 30 total de 

perfilho, por tanto perfil base larga germinou 47%. 

Linha 03, perfil base larga - 41 total de perfilho, linha 15 perfil em “V” – 16 total de 

perfilho, por tanto perfil base larga germino 156,25%. 

Linha 05, perfil base larga - 41 total de perfilho, linha 19 perfil em “V” – 26 total de 

perfilho, por tanto perfil base larga germino 57,70%. 

Linha 07, perfil base larga - 38 total de perfilho, linha 21 perfil em “V” – 28 total de 

perfilho, por tanto perfil base larga germino 37,80%. 

Linha 09, perfil base larga - 29 total de perfilho, linha 23 perfil em “V” – 31 total de 

perfilho, por tanto perfil em “V” germinou a mais 6,90%. 

Linha 11, perfil base larga - 20 total de perfilho, linha 25 perfil em “V” – 22 total de 

perfilho, por tanto perfil em “V” germinou a mais 10,00%. 

Caso seja feito uma comparação de perfilho, comparando a base larga com perfil e 

“V”, temos os seguintes dados: perfil base larga - 216 total de perfilho, perfil em “V” – 180 

total de perfilho, por tanto perfil base larga germinou a mais que o perfil em “V”, germinou a 

mais 20,00%. 
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 O sulco em forma de “V” realizado pelo sulcador convencional da plantadora, 

proporciona uma sobreposição das mudas, o que pode acarretar na formação de “bolsas de ar” 

no momento da cobrição conforme mostrado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO REPRESENTATIVO PARA COMPARAÇÃO DA GERMINAÇÃO 
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Figura 2 – Sulco em forma de “V” 

 

Fonte: Autor (2020) 

 A distribuição de mudas com a plantadora do sulcador modificado ficou mais 

acomodada no fundo do sulco, pois a mesma realiza um sulco de base mais larga. 

Figura 3 – Distribuição de Mudas 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 4 – Brotação com sulcador convencional 

 

Fonte: Autor (2020) 

3 CONCLUSÃO 

 No decorrer do desenvolvimento desse projeto estudamos um novo formato de sulco para a 

cultura da cana de açúcar, para ver a possibilidade de uma melhoria na germinação das mudas 

de cana de açúcar. 

Os resultados, foram muito satisfatórios, como foram apresentados do tópico 

(resultados e discussões). Com as mudas plantadas com o sulco base larga em comparação 

com o sulco em forma de “V” Tivemos uma germinação de 6% maior que o sulco base larga. 

Isso ocorreu devido a literatura mostrar que a ausência de bolsões de ar em volta da 

muda, favorece muito a germinação, isso fica ainda mais nítido, que a cana de açúcar é uma 

cultura que não é bem atrativa no inverno. 

Como as mudas, ficam apoiadas no solo em posição paralelas, e com a cobertura do 

solo, faz toda a cobertura das mudas, e fica isento de ar no espaço. 

 Já nas mudas plantadas com o sulco em forma de “V”, como os toletes ficam um 

sobre o outro, isso formam bolsa de ar em volta das mudas, este bolsão de, atrasa a 
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germinação e o canavial não desenvolve uniforme, atrai Patógenos, estes patógenos geram o 

gás ethil acetato, conseguimos identificar que este gás inibe a brotação da cultura. 

Já no sulco em base larga, como não á espaço para entrada do gás, este formato fica 

livre do gás. Atribuímos a deposição em paralelo e ausência do gás ethil acetato, para termos 

a melhor germinação e consequentemente a brotação das mudas de cana de açúcar. 

LEGENDA 

Patógenos: Organismos que são capazes de causar doença em um hospedeiro. Algumas 

bactérias, por exemplo, podem causar doenças em seres humanos, sendo essas, portanto, um 

patógeno. Além de bactérias, podemos citar como patógenos: fungos, protozoários e vírus. 

Sulcador: Implemento agrícola tracionado por trator, este implemento faz um risco no solo, 

este risco tem o formato de “V”. 

Bolsão de Ar: Área livre entre os toletes, estes já depositados no sulco e já com a cobertura. 

Perfil Base Larga: Área física onde é depositado os toletes. 

Perfil em “V”: Área física onde é depositado os toletes. 

Toletes: Muda da cultura (cana de açúcar). 

Perfilhamento “perfilho”: Colmos industrializáveis. 

Colmos industrializáveis: Área da cana de açúcar que é colhida e transportada para a 

industrial, na indústria é industrializada, parte é transformada e açúcar, outra é produzido o 

álcool Hidratado, Anidro e o bagaço é usado para gerar a energia elétrica. 
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ANEXO: 

 

Anexo 01 – Projeto Executivo do Implemento Sulcador Base Larga 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Anexo 04 – Foto Ilustrativa do Sulcador Perfil em “V” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet 

Fonte: Internet 

 

 

Anexo 05 – Desenho em Corte dos Sulcos, Perfil em “V” e Base Larga. 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Anexo 06 – Fases do Desenvolvimento da Cana de Açúcar. 

  

Fonte: Internet 


