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Desempenho de Diferentes Variedades de Cana-de-açúcar Submetidas à Deficiência 

Hídrica  
Resumo 

 
A cultura da cana-de-açúcar Saccharum spp cultivada em grande parte do território 
nacional, de grande importância no desenvolvimento econômico do país. No Estado de 
Mato Grosso do Sul a cultura toma cada dia maior importância, apresentando nível 
tecnológico avançado. O objetivo do trabalho foi avaliar três variedades de cana-de-
açúcar submetendo-as a deficiência hídrica no período inicial de plantio. O experimento 
foi conduzido em vasos de 15 litros de solo em casa de vegetação localizada na 
Faculdade Anhanguera de Dourados. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 3x2x5 (cultivares x regimes hídricos x épocas de 
avaliação), com cinco repetições. Aos 80 dias após o plantio as cultivares RB96 6928, 
RB85 5156 e RB86-7515 foram submetidas aos tratamentos de teor de umidade (%): 
sem deficiência (-D) e com deficiência (+D) e avaliadas durante cinco épocas: 0, 30, 60, 
dias após o início dos tratamentos. As variáveis avaliadas foram: número de folhas por 
planta (NFP), área foliar (AF), massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca das 
folhas (MSPA), diâmetro colmo (DC) e massa seca da raiz (MSR), comprimento do 
colmo (CC), altura das plantas (AP). Os dados experimentais submetidos a análises de 
variância e testes de médias com auxílio do programa estatístico Sisvar. Médias 
comparadas pelo teste Tukey. 
 
Introdução 
  

Segundo dados da CONAB a área cultivada com cana-de-açúcar destinada à 
atividade sucroalcooleira na safra 2013/14 é de 8.811,43 mil hectares, com produção de 
658,8 milhões de toneladas distribuídas em todos estados produtores. Mato Grosso do 
Sul tem uma área 654,5 mil hectares na produção de cana-de-açúcar, dados do ultimo 
levantamento 2014 CONAB. A expansão da cultura torna-se limitante em algumas 
regiões devido a condições climáticas. Entre os diversos estresses abióticos, a 
deficiência hídrica é considerada como o principal limitador ambiental à produção de 
cana-de-açúcar (SILVA et al., 2008). 

O inicio do desenvolvimento da cana-planta é o período mais sensível a déficit 
hídrico (ROSENFELD. 1989). Segundo Doorenbs e Kassam (1979), a necessidade 
hídrica da cana-de-açúcar é de 1500 a 2500 mm por ciclo vegetativo.  

O termo estresse hídrico geralmente é definido como um fator externo, que exerce 
uma influência desvantajosa sobre a planta, este conceito está intimamente relacionado 
ao de tolerância ao estresse, que é a aptidão da planta para enfrentar um ambiente 
desfavorável (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

Uma alternativa para amenizar tais danos seria a seleção e uso de genótipos 
tolerantes à deficiência hídrica (SINGH & REDDY, 1980; SILVA et al., 2007).  

 
Objetivo 
 
   O presente trabalho fundamenta-se em avaliar três variedades de cana-de-açúcar na 
fase inicial de plantio relacionando a tolerância a deficiência hídrica por meio da 
avaliação das características morfologicas. 
Metodologia  
 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação localizada na Faculdade 
Anhanguera Dourados-MS. O solo utilizado foi classificado como Latossolo Vermelho 
Distrófico com textura argilosa. Três cultivares de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) 
RB96 6928, RB86 7156 e RB85 5156.     



O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 3 x 2 x 5, sendo os fatores: três cultivares, dois manejos da cultura: sistema de 
irrigação sob capacidade de campo (sem deficiência = SD), e sequeiro (com deficiência 
= CD) e três épocas de avaliações (0, 30, 60) com cinco repetições. 

As gemas individuais foram plantados em vasos de 15litros com10 kg de solo 
peneirado.Todos os tratamentos receberão uma dose de adubação de base 3gr NPK e 2 
gramas de calcário  pesados na balança de precisão. Na adubação de cobertura utilizou-
se 1,5 g de ureia em cada vaso. 

Do plantio até 80 dias após o plantio (DAP), todos os vasos receberam água na 
mesma quantidade. Aos 80 DAP foram iniciados os tratamentos sem deficiência hídrica 
(SD) e com deficiência hídrica (CD). No tratamento SD, as plantas foram hidratadas com 
quantidade necessária para manter o teor de umidade ideal a capacidade de campo, 
enquanto no tratamento CD as plantas foram mantidas com 0% do teor dessa umidade. 
As avaliações foram realizadas em três épocas 0, 30 e 60 dias após o início dos 
tratamentos (DAT). A altura da planta será mensurada com o auxílio de uma trena 
medindo-se desde sua base rente ao solo até o ápice da folha mais alta da planta. O 
comprimento do colmo será mensurado com uma trena, medindo o colmo desde a sua 
base rente ao solo até a parte superior do último nódio na inserção da bainha das folhas 
e as medições do diâmetro de colmo serão realizadas com paquímetro na região 
mediana do primeiro nódio formado.  

A área foliar será calculada segundo metodologia descrita por Hermann & Câmara 
(1999). AF = C x L x 0,75 x (N+2) em que: C é o comprimento da folha +3, L é a largura 
da folha +3, 0,75 é o fator de correção para área foliar da cultura e N é o número de 
folhas abertas com pelo menos 20% de área verde. 

A massa fresca de colmos, raiz e folhas será alcançada após a lavagem em água 
corrente para retirada do solo e o escoamento das mesmas sobre peneiras, após esse 
processo, será pesado em balança com precisão de 0,01 gramas e a massa seca de raiz 
será obtida por meio do acondicionamento das raízes em sacos de papel e colocada em 
estufa de ventilação forçada de ar a 65ºC, por 72 horas. Em seguida, as amostras serão 
retiradas da estufa, deixadas à temperatura ambiente e pesadas em balança com 
precisão de 0,01 gramas para determinação da massa seca. 
  Para análise dos resultados foi empregado o tratamento estatístico das 
características individuais. A análise de variância foi realizada pelo teste de F utilizando-
se do teste de Tukey, a 5% de probabilidade, para a comparação das médias. 

 
Desenvolvimento 

A variedade RB867515: Destaca-se pelo crescimento rápido, rusticidade e alta 
produtividade, boa brotação de soqueira; RB855156 destaca-se por sua precocidade de 
maturação, bom perfilhamento, crescimento ereto e despalha fácil, podendo apresentar 
deficiência de germinação, a RB966928 florescimento raro, com alto índice de 
perfilhamento, boa brotação. 

Os vasos foram preparados dia 14 de Maio 2014, Diariamente mantendo-se a 
umidade do solo próximo à capacidade de campo (CC) como mostra a figura 3. 
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Figura 3- Plantio das variedades de cana-de-açúcar. Dourados, MS. 2014.  

A adubação de base foi realizada no dia 19 de Maio, 3g de NPK 10,15,15 e 2 gr de 
calcário como mostra figura 4. A adubação de cobertura 1,5g de ureia foi realizada dia 
28 de Maio de 2014. 

   
Figura 4- Pesagem (A), adubação de base (B) e cobertura (C). Dourados, MS. 2014. 

 A análise do crescimento tem permitido avaliar por meio de avaliações diárias os 
estágios fenologicos de cada variedade: brotação emergência; 
perfilhamento;crescimento dos colmos;maturação dos colmos. O estabelecimento da 
cultura 40 dias após o plantio como mostra a figura 6, onde todas as variedades 
germinarão.  

 
Figura 6- Avaliação 40 dias após o plantio. Fonte: acervo pessoal. Dourados, MS. 2014. 

Resultados Preliminares 
Os resultados preliminares foram atingidos, o experimento foi implantado com 

sucesso, todas as variedades germinaram viabilizando a continuidade do projeto. A 
próxima etapa será a implantação do manejo de sequeiro, para a comparação das 
variedades estudadas.  
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