
 

 

 

Eficiência do uso da água na produção de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) em diferentes 
níveis de disponibilidade hídrica no solo 

 

O trabalho está sendo desenvolvido em casa de vegetação do Departamento de 
Engenharia Rural da ESALQ/USP, tendo como Pesquisador Líder o Prof. Dr. Rubens Duarte 
Coelho, e como Pesquisador Assistente o bolsista do INCT-EI José Rubens Almeida Leme 
Filho, com a colaboração de diversos alunos da Graduação e da Pós-Graduação da 
ESALQ/USP, e tem por objetivo estudar a eficiência do uso da água na produção de cana-de-
açúcar de diferentes variedades, sob duas condições de disponibilidade hídrica. 

Em junho de 2009, foi plantada cana-de-açúcar em 28 pares de caixas de 500 L 
(dimensões 92 x 108 x 65 cm), sendo 14 pares de caixas com Latossolo Vermelho Amarelo 
(textura franco-arenosa) e 14 pares com Nitossolo Vermelho Eutrófico (textura argilosa). 
Canas das variedades RB867515 e SP89-1115 foram plantadas cada uma em 3 pares de caixas 
com solo argiloso; nas demais caixas (14 pares com solo franco-arenoso e 8 pares com solo 
argiloso), foram plantadas outras 22 variedades, uma em cada par. O experimento é delineado 
em blocos, constituindo cada par de caixas um bloco, e com dois tratamentos: irrigação plena 
(até capacidade de campo, lâmina calculada conforme medidas da tensão de água no solo) e 
parcial (suficiente para que a taxa de crescimento não caia a menos de 50% daquela observada 
sob irrigação plena). 

Mensalmente, tem sido avaliados o número de perfilhos, altura e diâmetro dos 
colmos, índice de área foliar e teor de clorofila nas folhas. Por ocasião da colheita, será feita a 
pesagem da produção de cada caixa, e análise tecnológica de amostras de cana para 
determinação de brix, pol, fibra e ATR (açúcar total recuperável). Desta forma, serão gerados 
conhecimentos sobre a eficiência do uso da água na produção de cana-de-açúcar, em termos de 
g de ATR, kcal de energia (fibra, palhiço e etanol), e kg de colmos produzidos por metro 
cúbico de água evapotranspirada; e também da produtividade por área (ha), nas duas diferentes 
condições de disponibilidade hídrica. 


