
Departamento Agrícola:  
 
1. Levantamento com GPS: 

 

• Levantamento com GPS de navegação: para conferir áreas para 
arrendamento, medição de área cortada para mudas, etc. 

 

• Levantamento com GPS de precisão: medição de áreas plantadas 
com cana, talhões, áreas de preservação permanente, etc, para 
solicitação do PEC (Plano de queima de cana de açúcar). 

 
2. Medição com GPS geodésico: 
 

• serviço a ser iniciado para atender a lei 10.267/01. 
• o levantamento geodésico, elaboração do mapa e memorial 

descritivo será efetuado pela Associação. 

• a comunicação aos vizinhos,marcos,lacres,organização da 
documentação será por conta do fornecedor associado. 

 
Obs: o serviço estará disponibilizado após a aquisição do GPS Geodésico 
e treinamento da equipe. 
 
3. Análise de maturação da cana-de-açúcar: 
 

• para otimizar e programar a colheita são realizadas pré-análises 
da cana-de-açúcar. O gerenciamento desta atividade tem dado 
um substancial incremento em ATR na cana dos fornecedores 
associados. 

 
4. Amostragem de solo: 
 

• Amostragem para adubação, calagem e gessagem: 
o a coleta das amostras, o envio ao laboratório e a 

recomendação de adubação serão efetuados pela 
associação; 

o o valor referente a análise laboratorial será pago pelo 
fornecedor. 

 

• Amostragem para carta de solos: 
o a amostragem para carta de solos é feita com objetivo de 

levantar o ambiente de produção para cana de açúcar,isto 
é,escolher qual variedade é mais recomendado para um 
determinado tipo de solo; 

o a coleta das amostras,o envio ao laboratório será feita pela 
associação. A confecção da carta de solos será feita pela 
CTC( Centro de Tecnologia Canavieira); 

o o valor referente as análises será arcada pelo fornecedor. 
 



Obs: para uma área homogênea de 20 a 30 hectares, será feita um ponto 
pedológico com 6 amostras de solo, sendo três para análise química e 
três para análise granulométrica. As amostras são retiradas nas 
profundidades de 0~20 ,20~40 e 80~100 cm. Atualmente, o valor das 
análises custa R$120,00 por ponto. 
 
5. Topografia: 
 

• marcação de curva de nível:-a Associação fornece o técnico 
agrícola para demarcar as curvas e o fornecedor fornece um  ou 
dois auxiliares para manejar as réguas; 

• sistematização da área para colheita mecanizada feita na 
Associação e implantada com o auxílio dos técnicos. 

 
6. Levantamento de Pragas: 
 
A Associação disponibiliza um técnico agrícola que orienta e ensina os 
auxiliares do fornecedor para se efetuar o levantamento populacional de 
pragas; assim como o modo correto de liberação dos inimigos naturais. 
 
7. Recomendação de herbicida: 
 
O técnico da Associação visita a área, faz o levantamento das ervas 
daninhas existentes e faz a recomendação dos produtos a aplicar.  
Também orienta o funcionário do fornecedor a calibrar e regular o 
pulverizador, assim como o uso do EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) e a maneira correta do descarte das embalagens vazias. 
 
8. Regulagem de Adubadeira: 
 
O técnico orienta o funcionário do fornecedor a realizar a correta 
regulagem da adubadeira. 
 
9. Programa de Eliminação de Queimada (PEQ): 
 
Feita pela Associação junto a Secretaria do Meio Ambiente. Quando da 
programação da colheita, nós fazemos a publicação dos talhões a serem 
colhidos. 
 
A Aplacana juntamente com alguns associados foi a primeira associação 
no Estado de São Paulo a aderir e obter o certificado Agroambiental 
junto ao Governo do Estado de São Paulo através da secretária do Meio 
Ambiente e da Agricultura e Abastecimento. 
 
10. Projetos Atuais: 
 

• Projeto CanaSat: 
 



Disponibilizado pela CTC a custo zero para a Associação, este projeto 
consiste em analisar imagem de satélite da área da cana do fornecedor. 
Nestas imagens, é possível detectar antecipadamente problemas 
referentes ao desenvolvimento da lavoura e assim, tomar medidas 
necessárias. Por exemplo, detectar ataque de pragas do solo, ervas 
daninhas, compactação do solo, etc. No futuro,cremos que teremos 
condições de fazer estimativa via estas imagens de satélite. 
 

• Projeto muda sadia: 
 
Programa para produção de mudas sadias para formação da lavoura 
comercial. Conhecido o ambiente de produção, principalmente na área 
de reforma, é possível fazer o viveiro próximo a área, com isto, 
facilitando o plantio e reduzindo custos de deslocamento dessas mudas. 
 
 
11. Projetos futuros: 
 

• elaboração de planos de recuperação de APP; 
• elaboração de planos para implantação de Sistemas Agroflorestais 

(exploração de áreas de APP e reserva legal); 

• elaboração de projetos para introduzir as áreas de APP no Banco 
de Arvores da secretaria do Meio Ambiente; 

• orientação para controle de custos. 
 
 

Corpo Técnico: 
 
      Nós entendemos que,somente com um corpo técnico capacitado é 
que conseguiremos prestar um serviço técnico condizente com a 
realidade atual,onde o conhecimentos e novas técnicas fluem com uma 
velocidade incrível,principalmente através da internet. Assim 
sendo,incentivamos todo o corpo técnico a continuarem estudando. 
Todos os colaboradores do departamento técnico tem curso técnico, 
técnico e universitário ou universitário e continuam estudando. No 
quadro,temos técnicos agrícolas,técnicos em pecuária,técnicos em meio 
ambiente,biólogo,geógrafo,gestores ambientais,agrônomos e economista. 
Atualmente, há três estudando Agronomia,três estudando Tecnologia 
Sucroalcooleira,cinco estudando biologia,um estudando matemática,um 
estudando contabilidade e um cursando Pós graduação em Processos 
Agrícolas no Setor Sucroalcooleiro pela FAAP/UDOP.  Temos um corpo 
técnico capacitado para prestar as orientações técnicas necessárias 
para uma produção sustentável. 
 
A seguir algumas fotos ilustrativas: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Curva de nível imbutido para colheita mecânica: 

 
 
Amostragem de solo para ambiente de produção: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Plantio direto de cana em área de reforma de cana com soja: 

 
 
 
Acompanhamento de plantio direto: 
 



 
 
 
 
 
Treinamento perdas na colheita mecânica: 

 
 
 
Ensaio de aplicação de herbicida: 



 
 
 
 
 
 
Levantamento de pragas: 

 
 
Devolução de embalagens vazias de agrotóxicos: 



 
 


