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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do déficit hídrico sobre a 

produtividade de duas variedades de cana-de-açúcar. As variedades de cana-de-açúcar 

avaliadas foram a RB92579 e SP79-1011. O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos casualizados, com cinco repetições. Os elementos meteorológicos foram medidos em 

uma estação automática de aquisição de dados (Micrologger–CR10X-m) instalada vizinha a 

área experimental. O balanço hídrico foi realizado baseado no modelo de Thornthwaite e 

Mather. Os dados das variáveis das plantas foram submetidos à análise de variância, 

utilizando o teste F, a 95% de confiança e pelo teste de média de Tukey a 5% de 

probabilidade. Tanto no cultivo de cana-planta quanto no de cana-soca, a Evapotranspiração 

real foram menores que a da cultura, devido aos déficits hídricos. A RB92579 obteve 168 e 

136 toneladas por hectare nos cultivos de planta e soca.  Enquanto a SP79-1011 obteve 100 e 

115 toneladas por hectare. Essa última variedade por muito tempo foi a mais cultivada na 

região nordeste, porém, a maior capacidade produtiva da RB92579 tem estimulado seu 

cultivo, sendo atualmente a mais cultivada. 

PALAVRAS-CHAVE: balanço hídrico, manejo varietal e evapotranspiração. 

 

SUGARCANE VARIETIES YIELD AND WATER DEFICIT 

 

ABSTRACT: The aim of this work was evaluate the influence of water deficit under two 

sugarcane varieties. Sugarcane varieties evaluated were RB92579 e SP79-1011 in an 

randomized block delineation with five repetitions. The meteorological parameters were 

measured in an automatic datalogger station (Micrologger - CR 10X-m) installed nearby the 

experiment. The water balance was calculated based on Thornthwaite and Mather model. 

Plant variable data were submitted to a variance analyze using Tukey test under 5% of 

probability. Both on plant and ratton crops, the real evapotranspiration were  lower than crop 

evapotranspiration due to the water deficit. RB92579 obtained 168 and 136 Ton per hectare in 

plant and ratton crops. While SP79-1011 obtained 100 and 115 ton per hectare. This last 
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variety for a long time was the most cropped in north east region of Brazil, however, 

nowadays the biggest yield capacity of the RB92579 have turned it in the most cropped. 

KEY-WORDS: water balance, varietal management and evapotranspiration. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A adoção de tecnologias modernas no cultivo da cana-de-açúcar tem promovido 

incrementos significativos na produtividade. Dentre elas se destacam as variedades mais 

produtivas aliadas com manejo varietal mais adequado; práticas de adubação realizadas de 

forma mais criteriosa; melhor preparo e manejo do solo; controle mais eficiente das pragas, 

ervas daninhas e doenças. Entretanto, ainda continua a ocorrer variações nas produtividades 

dos canaviais nas diferentes safras nas principais regiões produtoras do Brasil. Essas 

variações, estão associadas, em grande parte, à disponibilidade de água, principalmente nas 

fases críticas da cultura: brotação, perfilhamento e crescimento vegetativo. 

Das regiões canavieiras no Brasil, a que mais sofre com essas variaçoes é a região 

Nordeste, responsável por um percentual significativo da producao nacional. A região 

canavieira nordestina apresenta clima quente e úmido, totais pluviométricos anuais elevados 

(1500 – 2000 mm anuais), com o período chuvoso concentrado no outono-inverno, onde a 

precipitação equivale a 70% do total anual, e o período seco na primavera-verão apresentando 

déficits hídricos elevados, coincidindo com o período vegetativo, que é crítico para a cultura 

em relação à água, o que tem contribuído para as baixas produções alcançadas nessas regiões 

(Souza et al., 2004). Portanto a precipitação pluvial é o principal fator limitante da 

produtividade da cultura na região Nordeste do Brasil. 

A cana-de-açucar é umas das culturas mais tolerantes a seca, porém altas 

produtividades são obtidas quando as condições de umidades são adequadas. Sendo que a 

resposta ao deficit hidrico sobre a produtividade varia de acordo com a variedade cultivada. 
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Algumas variedades apresentam mecanismos fisiológicos que conferem maior eficiência de 

uso da água, requerendo menor volume de água para produzir uma tonelada de colmos de 

cana. Com isso, o presente trabalho tem por objetivo estudar o efeito do déficit hídrico sobre a 

produtividade agrícola de duas variedades de cana-de-açúcar.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido na área experimental de Agrometeorologia, localizada no 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, Campus Delza Gitaí, Rio 

Largo, (09°28’02”S; 35°49’43”W; 127m), região dos Tabuleiros Costeiros de Alagoas. O solo 

da área é classificado como um latossolo amarelo coeso argissólico de textura média/argilosa, 

topografia amena e declividade inferior a 2%. Essa região apresenta clima quente e úmido, 

totais pluviométricos anuais elevados (1500 – 2000 mm anuais), com o período chuvoso 

concentrado no outono-inverno, onde a precipitação equivale a 70% do total anual, e o 

período seco na primavera-verão apresentando déficits hídricos elevados (SOUZA et al., 

2004). As variedades de cana-de-açúcar avaliadas foram a RB92579 e SP79-1011, em dois 

ciclos de cultivo (cana-planta e soca), no espaçamento de 1 metro entre sulco. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com cinco repetições. A área recebeu 

uma calagem na base de duas toneladas de calcário dolomítico por hectare (PRNT= 85%). O 

preparo do solo constou de: 1 gradagem pesada + 2 gradagens niveladoras e em sulcamento. 

O plantio foi aplicado 70 kg de N.ha-1, 60 kg de P2O5.ha-1 e 120 kg de K2O.ha-1, sendo as 

fontes utilizadas uréia, superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente, a calagem 

e adubação foram determinados através da análise de solo prévia ao plantio.  

 Os elementos meteorológicos foram medidos em uma estação automática de aquisição 

de dados (Micrologger–CR10X-m) instalada vizinha a área experimental, programada para 

armazenar os dados das variáveis a cada 10 minutos em um módulo, que posteriormente 

foram trabalhadas em softwares específicos. Através dos dados obtidos foi feita à análise da 
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precipitação pluvial, balanço hídrico e temperatura do ar sobre o desenvolvimento das quatro 

variedades. A análise da precipitação pluvial foi feita calculando-se a precipitação acumulada 

em decêndios [cada mês ficou dividido em três períodos: decêndio 1 (de 1 ao dia 10), 

decêndio 2 (de 11 ao dia 20) e decêndio 3 (de 21 aos dias 28, 30 ou 31)]  e durante as fases 

vegetativas da cultura. O balanço hídrico foi realizado baseado no modelo de Thornthwaie e 

Mather (1957), sendo a evapotranspiração de referência (ETo) obtida através do método de 

Penman-Monteith-FAO (Allen et al., 1998) e a evapotranspiração da cultura (ETc) calculada 

multiplicando-se a ETo pelo Kc da FAO (Allen et al., 1998) . Os dados das variáveis das 

plantas foram submetidos à análise de variância, utilizando o teste F, a 95% de confiança. 

Quanto às causas de variação significativas, em que foi constatado o efeito de tratamentos, 

realizou-se o teste de média de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 A região do experimento apresenta precipitações médias anuais que ultrapassam a 

evapotranspiração de referencia anual. Entretanto, devido a distribuição irregular dessas 

chuvas, com excesso no período chuvoso que coincide com o inverno e escassez no período 

do verão, ocorre um déficit hídrico acentuado em quatro ou cinco meses do ano (Figura 1). 

Nos safras avaliadas, na cana-planta ocorreu um menor déficit hídrico que no cultivo de cana-

soca. Os oito decêndios que ocorreu déficit coincidiu com a fase de crescimento da cultura na 

cana-planta. Na fase de alongamento dos colmos nesse cultivo as precipitações foram 

adequadas. E na fase de maturação, ocorreu baixas precipitações, oferecendo boas condições 

para acumulo de sacarose.  No cultivo da cana-soca o déficit hídrico foi em 14 decêndios, 

coincidindo com fases criticas da cultura, principalmente do alongamento do colmo.  
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 As duas variedades obtiveram altas produtividades de colmos. A RB92579 obteve 168 

e 136 toneladas por hectare nos cultivos de planta e soca.  Enquanto a SP79-1011 obteve 100 

e 115 toneladas por hectare. Essa ultima variedade por muito tempo foi a mais cultivada na 

região nordeste, porem, a maior capacidade produtiva da RB92579 tem estimulado seu 

cultivo, sendo atualmente a mais cultivada.   

 

CONCLUSÃO 

 As duas variedades cultivadas apresentam altas produtividades de colmos mesmo com 

a ocorrência de déficits hídricos significativos. Porém é essencial manejar a cultura de forma 

que os déficits não aconteçam nas fases criticas.   
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