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RESUMO: A cana-de-açúcar é considerada uma das culturas agrícolas de maior destaque no 

Brasil, sendo o Estado de Goiás o segundo maior produtor nacional. Diante da carência de 

variedades adaptadas ao déficit hídrico da região, realizou-se este estudo, com o objetivo de 

avaliar o desempenho de 16 variedades de cana-de-açúcar na condição de sequeiro na região 

do Cerrado. O experimento foi conduzido em Goianésia-GO, em um Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico, de textura argilosa (maio de 2013 - outubro de 2014) em cultivo de 2ª 

soca. O delineamento foi em blocos casualizados, com 16 tratamentos (variedades): CTC2, 

CTC4, CTC9, CTC11, CTC15, CTC18, IAC87-3396, IAC91-1099, IACSP94-3046, 

IACSP94-2094, IACSP94-2101, IACSP95-5000, RB867515, RB92579, RB966928 e SP86-

0042; e com oito repetições. Os resultados mostraram diferença significativa entre as 

variedades. Os piores resultados foram observados nas variedades CTC-9, IACSP94-2101, 

IACSP95-5000 e RB92-579 com produtividade média de 74 t ha-1. E as variedades que mais 

se destacaram foram a IAC91-1099, CTC15 e CTC2, com produtividade média de 107 t ha-1. 

Assim, estas variedades podem ser recomendadas para o cultivo no Cerrado.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Saccharum officinarum, estresse hídrico, baixa produtividade. 
 

 
EFFECTS OF WATER STRESS IN SUGAR CANE YIELD IN DIFERRENTS 

VARIETIES IN BRAZILIAN SAVANNA REGION 
 
SUMMARY: The cane sugar is considered one of the most prominent crops in Brazil, and the 

Goiás State is the second largest domestic producer. Thus, the lack of varieties adapted to this 

typical water deficit, this study was proposed to evaluate the performance of sixteen varieties 

of cane sugar in no-irrigated conditions. The experiment was conducted in Goianésia-GO, in a 

Red-Yellow Dystrophic Latosol, of May 2013 to October 2014 (2nd harvest). The 
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experimental design was a randomized block design with 16 treatments (varieties): CTC2, 

CTC4, CTC9, CTC11, CTC15, CTC18, IAC87-3396, IAC91-1099, IACSP94-3046, 

IACSP94-2094, IACSP94-2101, IACSP95-5000, RB867515, RB92579, RB966928 and 

SP86-0042; and with eight replications. The results showed significant differences between 

varieties. The worst results were observed in varieties CTC-9, IACSP94-2101, IACSP95-

5000 and RB92-579 with average yield of 74 t ha-1. And the best results were obtained in 

varieties IAC91-1099, CTC15 and CTC2, with average yield of 107 t ha-1. Thus, these 

varieties can be recommended for cultivation in the Cerrado conditions. 

 

KEYWORDS: Saccharum officinarum, water stress, low productivity 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Índia foi, há trinta anos, o maior produtor de cana. Atualmente, o Brasil é o país com 

a maior produção, representando 23% da produção mundial. Para a safra de 2013/2014, 

estima-se uma área destinada ao setor sucroalcooleiro de 8,80 milhões de hectares. A 

produção brasileira concentra-se no Estado de São Paulo (maior produtor), com uma área 

plantada de 4,5 milhões ha (51,31%) e uma produtividade média de 73,1 Mg ha
-1

, seguido por 

Goiás com 818.390 ha (9,3%) e 70,7 Mg ha
-1 

de produtividade e  Minas Gerais com 781.920 

ha (8,0%) e produtividade de 74,2 Mg ha
-1 

(CONAB, 2013).  

O Vale do São Patrício é uma importante região produtora de cana em Goiás, com 

destaque para o município de Goianésia. Este município tem a segunda maior área plantada 

do Estado, com 45.000 ha, inferior apenas a Quirinópolis (58.500 ha) e Turvelândia 

(45.300ha) (CONAB, 2013). Tendo em vista que a cana necessita de uma precipitação 

acumulada acima de 1.000 mm ano
-1 

(MARIN & NASSIF, 2013), a disponibilidade hídrica 

nessa região pode ser considerada o principal fator da variabilidade produtiva, ciclo após ciclo 

da cultura, sendo este um aspecto limitante para o aumento da produtividade na região do 

Vale do São Patrício, pois esta, apesar de apresentar uma precipitação anual média de 1.540 

mm, apresenta déficit hídrico de até cinco meses por ano. Isto acarreta produtividades baixas, 

em torno de 60,4 Mg ha
-1

, aquém de importantes regiões paulistas, com 85 Mg ha
-1 

.  
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A irrigação é uma prática benéfica para agricultura, pois proporciona condições 

adequadas de água no solo durante o ciclo da cultura, desde que conduzida com técnica e 

sistema adequados. Aumentos na produtividade da cana-de-açúcar, quando irrigada de forma 

plena, são observados extensamente na literatura (DALRI & CRUZ, 2008). Entretanto, este 

manejo não é comum para a cana-de-açúcar, por esta apresentar áreas extensivas de cultivo, 

requerendo elevados investimentos. O uso de variedades resistentes ou tolerantes seria outra 

alternativa para minimizar as quebras de produtividade associadas ao déficit hídrico.  

A disponibilidade de água é essencial para o crescimento e a produtividade da cana-de-

açúcar, porque a sua falta ou excesso pode influir diretamente na produção da cultura. A 

redução da produtividade agrícola também está relacionada a variações climáticas presentes 

em algumas regiões brasileiras, sendo uma delas o Cerrado. Desta forma, objetivou-se avaliar 

o desempenho de variedades de cana-de-açúcar na condição de sequeiro na região do Cerrado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado em Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, na Usina Jales 

Machado no município de Goianésia-GO (coordenadas: 15º 12’ S; 48º 59’ W; e 580 m de 

altitude). Segundo Köppen, o clima é classificado como um Aw, denominado tropical de 

savana (inverno seco e verão chuvoso). A média pluviométrica anual é de 1.540 mm, com 

período de déficit hídrico bem definido, entre maio e outubro (Figura 1). As plantas foram 

avaliadas de maio de 2013 a outubro de 2014 em cultivo de 2ª soca. O preparo da área para a 

instalação do experimento, a análise física e química do solo, o croqui do experimento, tratos 

cultuais estão descrito em (CAMPOS et al., 2014a e 2014b). O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos ao acaso, com 16 tratamentos (16 variedades de cana-de-açúcar): 

CTC2, CTC4, CTC9, CTC11, CTC15, CTC18, IAC87-3396, IAC91-1099, IACSP94-3046, 

IACSP94-2094, IACSP94-2101, IACSP95-5000, RB867515, RB92579, RB966928 e SP86-

0042; com oito repetições. As unidades experimentais foram formadas por parcelas de quatro 

linhas, espaçadas a 1,5 m, e 15 m de comprimento (90 m²). O experimento foi submetido à 

irrigação suplementar de 50% da necessidade hídrica da cultura durantes os dois primeiros 

ciclos da cana (CAMPOS et al., 2014a e 2014b), sendo que no terceiro ciclo, não realizou-se 

irrigação, e o experimento foi submetido ao déficit hídrico típico da região, na condição de 

sequeiro na região do Cerrado. Os dados (Figura 1) meteorológicos foram obtidos na estação 
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meteorológica automática do INMET, localizada na usina Jalles Machado, próximo da área 

experimental (3 km). O estudo foi conduzido durante o terceiro ciclo da cana-de-açúcar (2ª 

soca), colhida aos 316 dias após a segunda colheita (18-05-2013), utilizando-se da colheita 

mecanizada. Realizou-se a avaliação da variável rendimento, sendo esta determinada em 

toneladas por hectares. Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias, 

comparadas pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade de erro, utilizando Assistat 

(7.7 beta). 

 
FIGURA 1. Balanço hídrico da cana-de-açúcar, com totais mensais de chuva e 

evapotranspiração da cultura, Goianésia-GO (maio de 2013 a maio de 2014).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As variedades CTC2, CTC15 e IAC91-1099 obtiveram as maiores médias de 

produtividade em terceiro ciclo de cana-de-açúcar (2ª soca), porém sem diferença 

significativa entre si pelo teste de Tukey. Entre as 16 variedades avaliadas, as produtividades 

variaram entre 65,07 e 118,13 t ha-1. Nos primeiros ciclos da cana-de-açúcar (cana-planta e 1º 

cana-soca) estas variedades se enquadraram dentro das melhores variedades segundo a 

variável produtividade (CAMPOS et al., 2014a e 2014b). Tendo a variedade CTC2 produzido 

em média nos primeiros ciclos respectivamente: 151,93, 142,36 e 101,18 t ha-1, com média de 

131,82 t ha-1; a variedade CTC15: 170,26, 154,86 e 101,46 t ha-1, com média de 142,19 t ha-1 

e a variedade IAC91-1099: 168,59,  165,28 e 118,13 t ha-1, com média de 150,67 t ha-1. As 
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variedades CTC4, CTC11, CTC18, IAC87-3396, IACSP94-3046, IACSP94-2094, RB86-

7515, RB96-6928 e SP86-0042 apresentaram produtividade intermediária, entre 86,88 e 96,04 

t ha-1. Mesmo assim, estas produtividades podem ser consideradas expressivas para a região 

(CONAB, 2013). Das variedades que apresentaram produtividade intermediária, cinco destas 

variedades vieram se destacando entre as melhores na variável produtividade nos dois 

primeiros ciclos da cana-de-açúcar, sendo elas CTC11, SP86-0042, IAC87-3396, RB92579, 

RB86-7515. Sendo que no terceiro ciclo da cultura passaram a apresentar produtividades 

intermediárias quando comparadas as outras 16 variedades. Entre as variedades com menores 

produtividades temos: CTC9, IACSP94-2101, IACSP95-5000 e RB92-579 com médias entre 

65,07 e 85,97 t ha-1. A condição de déficit hídrico impactou negativamente o perfilhamento e 

o acúmulo de biomassa de colmo, diminuindo consequentemente a produtividade. O estresse 

por deficiência hídrica é considerado como fator de maior restrição na produção e na 

estabilidade da produtividade de culturas em muitas regiões do mundo. 

 

TABELA 1. Produtividade da cana-de-açúcar no primeiro1, segundo2 (irrigação suplementar 

de 50% do déficit hídrico) e terceiro ciclo (sequeiro), em Goianésia-GO de 2012 a 2014.  

Tratamentos Produtividade (kg ha-1) 

  cana-planta (2012) 1ª cana-soca (2013) 2ª cana-soca (2014) 

CTC2 151,93abc 142,36abcde 101,18ab 

CTC4 140,68cd 137,36abcde 89,72bcd 
CTC9 157,48abc 126,67bcde 65,07e 
CTC11 162,62ab 153,89abc 95,14bc 
CTC15 170,26a 154,86ab 101,46ab 
CTC18 108,60e 115,00e 86,88bcd 
IAC87-3396 154,85abc 152,50abc 92,22bc 
IAC91-1099 168,59a 165,28a 118,13a 
IACSP93-3046 137,63cd 130,28bcde 96,04bc 
IACSP94-2094 130,82d 136,53abcde 88,54bcd 
IACSP94-2101 129,99d 117,92e 70,63de 
IACSP95-5000 144,57bcd 122,22de 74,65cde 
RB86-7515 154,98abc 137,78abcde 92,17bcd 
RB92-579 156,93abc 150,83abcd 85,97bcde 
RB96-6928 130,26d 125,55cde 93,89bc 
SP86-0042 156,93abc 152,64abc 87,78bcd 

CV% 5,58% 83,16% 13,66% 
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1 Adaptado de Campos et al., 2014a ; 2 Adaptado de Campos et al., 2014b. * Médias seguidas 
da mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade de erro. 

CONCLUSÕES 

 

 As variedades que apresentaram os piores resultados foram as variedades CTC-9, 

IACSP94-2101, IACSP95-5000 e RB92-579 com produtividade média de 74 t ha-1. As 

variedades CTC4, CTC11, CTC18, IAC87-3396, IACSP94-3046, IACSP94-2094, RB86-

7515, RB96-6928 e SP86-0042 apresentaram produtividade intermediária, com média de 

91,38 t ha-1. E as variedades que mais se destacaram foram a IAC91-1099, CTC15 e CTC2, 

com produtividade média de 107 t ha-1. Assim, estas três variedades podem ser recomendadas 

para o cultivo nas condições do Cerrado.  
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