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EVENTOS

Workshop Mecanização de Baixo Impacto para o Plantio Direto
de Cana-de-Açúcar
05 de Março de 2009
Auditório do Anel de Luz Síncrotron do Campus do CTBE / LNLS – Campinas – SP
Mais informações e Inscrições: www.bioetanol.org.br/workshop2 ou (19) 3518-3119 (Luiz Paulo Juttel)

A participação é gratuita!

A proposta do evento é debater formas de implantação do sistema de plantio direto nos canaviais brasileiros. O Centro, recém criado
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), também apresentará aos presentes (e discutirá sobre) seu programa de pesquisa na área
de mecanização de baixo impacto (MBI).

O sistema de plantio direto (sem revolvimento de terra) tem sido utilizado com grande sucesso no Brasil nas lavouras de soja, milho, feijão,
trigo e arroz. Ao todo, são mais de 25 milhões de hectares plantados por meio dessa técnica. O CTBE espera contribuir para a
transferência desse processo agrícola (auxiliado pelo controle de tráfego, agricultura de precisão e tecnologia da informação - TIC) para
a cultura brasileira de cana-de-açúcar.

A fase inicial do projeto de MBI do CTBE envolve o desenvolvimento de uma estrutura de tráfego controlado (ETC). A ETC é um
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implemento agrícola, de bitola larga, responsável por todos os processos do ciclo produtivo da cana, do plantio à colheita.
Suas rodas percorrem um trajeto pré-definido e único em todas as fases de utilização. Isso diminui o tráfego de maquinário de
50% (mecanização atual) para 10% ou menos, evitando a compactação e a conseqüente erosão do solo.

Durante o Workshop, o CTBE tratará sobre o projeto base de construção de uma ETC específica para o cultivo de cana-de-açúcar.
A idéia é aproveitar o Workshop para aperfeiçoar o projeto junto à comunidade científica e industrial do setor, além de estabelecer
parcerias estratégicas nessa área.

Tópicos a serem tratados no Workshop:

- Plantio direto
- Mecanização agrícola
- Plantio de cana-de-açúcar
- Manejo e compactação de solos
- Pragas da cana com ênfase em pragas do solo associadas ao plantio direto

Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada do seu (s)
endereço (s) de E-mail (s). Obrigado.


