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RESUMO 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é uma cultura de grande 

importância social, econômica e ambiental para o Brasil, que é o maior 

produtor mundial, seguido da Índia e Austrália. O Brasil desponta como líder 

mundial nas exportações de açúcar, e na utilização da cana como fonte de 

energia renovável, principalmente pela crescente participação dos veículos 

bicombustíveis na frota automotiva. A necessidade hídrica da cana-de-açúcar 

é de 1500 a 2500 mm por ciclo vegetativo e o manejo da irrigação deve ser 

feito de acordo com as fases fenológicas de cada variedade. Quem define a 

profundidade das raízes da cana-de-açúcar é a água, pois a sobrevivência 

das raízes varia durante o ano agrícola em função das chuvas, quando ocorre 

veranico e a superfície seca, aumentam então as raízes em profundidade, e 

as raízes só ficam vivas onde existe umidade, sendo metabolicamente mais 

eficaz para a planta, eliminar as raízes no período de “stress” hídrico e 

quando voltar a chover, desenvolver novas raízes. O objetivo do trabalho será 

avaliar o desenvolvimento vegetativo da cultura de cana-de-açúcar durante a 

fase inicial de desenvolvimento quando submetida a diferentes níveis de 

estresse hídrico para quatro diferentes profundidades de solo. O experimento 

será realizado na área de pesquisa do Departamento de Engenharia de 

Biossistemas na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”/USP em 



 

ambiente protegido (casa de vegetação), utilizando 96 caixas de cimento 

amianto de 100L, com dimensões de 60cm x 40cm x 45cm, o solo a ser 

utilizado é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, textura franco 

arenosa, denominado Série “Sertãozinho”. O sistema de irrigação será por 

gotejamento e a variedade utilizada será a SP89-1115. Será utilizado o 

delineamento de blocos ao acaso com os tratamentos dispostos em faixas 

totalizando 16 tratamentos com seis repetições, sendo a unidade experimental 

representada por uma caixa com capacidade para 100 L. Os tratamentos 

serão formados pela combinação de quatro níveis de déficit hídrico (N1 = sem 

déficit hídrico; N2 = déficit hídrico correspondente a ETo acumulada de 30mm; 

N3= déficit hídrico correspondente a ETo acumulada de 60mm; N4= déficit 

hídrico correspondente a ETo acumulada de 100mm), com quatro 

profundidades de solo (S40, S30, S20 e S10). Serão avaliados o número de 

perfilhos, estatura de plantas (cm), número de folhas, comprimento e largura 

da folha +3 (cm) e Área Foliar - AF (cm2). 
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