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DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA RADICULAR E PRODUTIVIDADE DE CANA-DE-

AÇÚCAR (Saccharum spp.) FERTIRRIGADA POR GOTEJAMENTO 

SUBSUPERFICIAL.1 Botucatu, 2010. 50p. Dissertação (Mestrado em 

Agronomia/Irrigação e Drenagem) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade 

Estadual Paulista. 

 Autor: DEIVISON SANTOS 

 Orientador: JOÃO CARLOS CURY SAAD 

 

 

RESUMO 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a relação entre a utilização do sistema de irrigação 

por gotejamento subsuperficial (subsurface drip irrigation – SDI), produtividade e distribuição 

do sistema radicular de duas cultivares de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). O trabalho foi 

conduzido em Jaú, São Paulo, Brasil, na sede da Estação Experimental da Apta, localizado na 

latitude de 22º17’ S, e longitude 48º34’ W e altitude média de 580 m. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com seis repetições, constituídos pela 

combinação de duas cultivares: RB 86-7515 (C1); RB 85-5536 (C2), dois manejos da cultura: 

irrigado (I) e sequeiro (S) e duas safras (2007 e 2008). As parcelas constituíram-se de cinco 

linhas de 30 m de comprimento. Em todos os tratamentos foi utilizado o plantio em linha 

dupla, com espaçamentos de 0,40 m entre as linhas simples e de 1,80 m entre as linhas duplas. 

No manejo irrigado, o tubo de gotejamento foi enterrado a 0,20 m de camada, no meio da 

linha dupla. Foram abertas 24 trincheiras após cada colheita, cana-planta e primeira soqueira, 

para capturar imagens do sistema radicular utilizando o método do perfil, as imagens foram 

analisadas utilizando o software SAFIRA, resultando em comprimento, área e volume de 

raízes. Em relação à produtividade de colmos (TCH) e de açúcar (TPH), a C1 irrigada 

apresentou valor significativamente maior que o manejo sequeiro e que C2 (irrigada e não-

irrigada) na primeira safra; na segunda safra não houve diferença significativa entre as 

                                                           
1 Palavras-chave: Saccharum, SDI, fertirrigação, raízes, SAFIRA. 
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cultivares, mas houve entre os manejos irrigado e sequeiro. Não houve diferenças 

significativas para fibra e Pol de cana-de-açúcar corrigido (PCC) nas duas safras. A C1 

apresentou menores valores de comprimento, área e volume de raízes quando comparado à 

C2, porém o manejo irrigado apresentou distribuição mais homogênea ao longo do perfil, não 

havendo predominância da ocorrência de raízes na camada superficial, como no manejo 

sequeiro. A utilização do sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial contribuiu para o 

incremento de produtividade de colmos (TCH) e açúcar (TPH). O método de análise de 

imagens digitais do perfil utilizando o software SAFIRA foi satisfatório, apresentando 

coeficientes de variação condizentes com a literatura para este método. 
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ROOT SYSTEM DISTRIBUTION AND PRODUCTIVITY OF SUGARCANE (Saccharum 

spp.) FERTIGATED BY SUBSURFACE DRIP SYSTEM.2 Botucatu, 2010. 50p. 

Dissertação (Mestrado em Agronomia/Irrigação e Drenagem) – Faculdade de Ciências 

Agronômicas, Universidade Estadual Paulista. 

 Author: DEIVISON SANTOS 

 Adviser: JOÃO CARLOS CURY SAAD  

 

 

SUMMARY 

 

 This research aimed to assess the relationship between the utilization of a subsurface drip 

irrigation (SDI) system with productivity and distribution of roots in two cultivars of 

sugarcane (Saccharum spp.). The work was conducted at Experimental Station of APTA, 

county of Jaú, São Paulo, Brazil (22º17’ S latitude, 48º 34’ W longitude and average elevation 

of 580 m). The experimental design was randomized plots, with six repetitions by the 

combination of two cultivars: RB 86-7515 (C1); RB 85-5536 (C2), two crop management: 

irrigated (I) and rainfed (S) and two growing seasons (2007 and 2008). The plots consisted of 

five rows with 30 m length. All treatments were planted in double row, spacing 0.40 m 

between simple lines and 1.80 m between double lines. In irrigated management, the driplines 

were buried at 0.20 m depth in the middle point of double lines. After each harvest (first crop 

and ratoon), were dug 24 trenches to capture root system images using profile method, the 

images were analyzed using SAFIRA software, resulting in length, area and volume of root 

system. Regarding the crop yield (TCH) and sugar (TPH), the results of irrigated C1 was 

significantly higher than the non-irrigated management and C2 (non-irrigated and irrigated) in 

the first harvest, in the first ratoon there was no significant difference among cultivars, but 

there was between the management irrigated and non-irrigated. There were no significant 

differences in fiber and PCC in two seasons. The C1 showed lower values for length, area and 

volume of roots when compared to C2, but the irrigation management presented a distribution 

along the profile more homogeneous, with no predominance of the occurrence of roots in the 
                                                           
2 Keywords: Saccharum, SDI, fertigation, roots, SAFIRA. 
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surface layer, as in non-irrigated management. The use of the subsurface drip irrigation system 

has contributed to the increase of crop yield (TCH) and sugar (TPH). The method of profile 

digital image analysis using SAFIRA was satisfactory, with coefficients of variation consistent 

with the literature for this method. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Em virtude da crescente demanda por etanol no Brasil e no mundo, a cultura da 

cana-de-açúcar tem assumido papel cada vez mais relevante no cenário da agricultura 

brasileira e mundial, o que resulta em grande demanda por pesquisas que possam contribuir 

com a racionalização e sustentabilidade do sistema de produção.  

 A irrigação é uma técnica que pode contribuir para estes objetivos, garantindo maior 

produtividade. Porém, a utilização desta técnica deve ser extremamente criteriosa, uma vez 

que faz uso de um recurso natural muito importante devido à sua iminente escassez, que é a 

água. 

 No Estado de São Paulo, que detém o título de maior produtor nacional de cana-de-

açúcar, a técnica de irrigação é pouco utilizada neste cultivo, devido a uma estação de chuvas 

bem definida e pela grande extensão das áreas cultivadas. Porém, algumas usinas e produtores 

têm investido em projetos de irrigação com o objetivo de incrementar sua produtividade. 

 Os ganhos em produtividade com a utilização desta técnica podem ser altamente 

compensadores, com médias de 150 a 170 toneladas por hectare, atingindo picos de 320 

toneladas por hectare no primeiro ano e com uma renovação do cultivo somente depois de 12 

anos, ao invés dos atuais 4 ou 5 anos, ou seja, o investimento inicial do sistema de irrigação é 

diluído ao longo deste período e a produtividade se mantém em patamares comercialmente 

viáveis por mais tempo. Porém, estes dados devem ser analisados de forma cética e com maior 

rigor científico, uma vez que o custo de um sistema de irrigação por gotejamento 

subsuperifical fica em torno de R$ 7.000,00/hectare.  
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 Há diversos sistemas de irrigação para o cultivo de cana-de-açúcar, porém, o que foi 

utilizado neste trabalho foi o de gotejamento subsuperficial (“subsurface drip irrigation” – 

SDI), este sistema oferece como vantagens a possibilidade de mecanização da área cultivada, 

maior eficiência no uso da água, utilização de sistemas de baixa vazão e pressão e redução dos 

riscos de desenvolvimento de patógenos, uma vez que o local de molhamento encontra-se 

abaixo da superfície. Como desvantagens apresenta a impossibilidade ou maior dificuldade de 

monitoramento do funcionamento da linha lateral, substituição de emissores entupidos ou 

danificados, enrolamento ou amassamento do tubo gotejador enterrado ocasionados pela 

compactação do solo devido ao tráfego intenso de máquinas e implementos. Outro fator de 

ordem operacional que tem sido um desafio de usinas ou produtores que vêm utilizando este 

sistema de irrigação diz respeito ao gerenciamento da malha hidráulica, pois geralmente são 

áreas de grande extensão, exigindo dimensionamento e manejo do sistema de irrigação muito 

criterioso, além de monitoramento constante, o que demanda a criação de um departamento 

específico para esta área dentro da empresa agrícola, tal qual vem sendo feito no setor 

citrícola. 

 Segundo Miller (1990), uma dificuldade encontrada por pequenos produtores para 

cultivar cana-de-açúcar irrigada diz respeito ao custo do equipamento, instalação e 

manutenção, o que acaba tornando estes projetos em menor escala inviáveis, além da falta de 

conhecimentos elétricos e mecânicos para a manutenção da estação de bombeamento e 

controle. 

 Por este motivo, pesquisas com o objetivo de determinar melhorias na aplicação da 

técnica de irrigação por gotejamento subsuperficial no cultivo de cana-de-açúcar são 

necessárias para sua utilização com maior segurança e garantia de sucesso, e uma das formas 

de determinar a viabilidade de utilização deste sistema é através do acompanhamento do 

desenvolvimento do sistema radicular. 

 O objetivo deste trabalho de dissertação foi determinar a distribuição do sistema 

radicular, produtividade e análise tecnológica das duas cultivares de cana-de-açúcar estudadas 

(RB 86-7515 e RB 85-5536) e relacionar estes resultados com a utilização do sistema de 

irrigação por gotejamento subsuperficial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

    2.1  A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) 

 

 Trazida ao Brasil em 1532 por Martim Afonso de Sousa, a cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.) passou a ter significativa importância para o País. Inicialmente, seu 

principal pólo de produção foi a Zona da Mata nordestina, tendo se expandido pela região 

Sudeste, notadamente no Estado de São Paulo. Hoje, quase todos os estados brasileiros 

produzem cana-de-açúcar, mas o maior estado produtor é São Paulo, com cerca de 60% da 

produção nacional. 

 A importância da cana-de-açúcar pode ser atribuída à sua múltipla utilização, 

podendo ser empregada como matéria prima para a fabricação de açúcar, etanol, álcool 

hidratado, rapadura, melado e aguardente, ou sob a forma de forragem, para alimentação 

animal. 

 Atualmente, a principal destinação da cana-de-açúcar cultivada no Brasil é a 

fabricação de açúcar e etanol, o setor sucro-alcooleiro é parte importante do agronegócio 

brasileiro, além de ser referência para os demais países produtores. 

 A cana-de-açúcar é a planta com maior eficiência energética para a produção de  

açúcar e etanol, além de produzí-los com os menores custos, devido à energia consumida no 

processo ser produzida a partir dos seus próprios resíduos. Soares et al. (2009) chegaram a um 
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balanço energético final (razão entre a energia total contida no biocombustível produzido e a 

energia fóssil investida em sua produção) de 9,35 MJ.ha-1.ano-1. 

 De acordo com os últimos levantamentos, a produção brasileira de cana-de-açúcar 

na safra 2009-2010 foi de 629.024.100 Megagramas de cana-de-açúcar moída (Tabela 1), com 

7,74 milhões de hectares colhidos (Tabela 2), produzindo mais de 26,91 bilhões de litros de 

etanol e 36,13 milhões de Megagramas de açúcar (Tabela 3), consolidando o País como o 

maior e principal produtor mundial (BOSZCZOWSKI, 2009). 

 

Tabela 1. Produção de cana-de-açúcar (Mg) no Brasil, safras 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011. 

Estado 

Safra 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Megagrama 

RO 120.067 119.700 120.067 

AM 314.000 314.800 315.764 

PA 749.600 751.897 778.679 

TO 285.000 371.100 520.611 

MA 2.385.000 2.267.200 2.317.312 

PI 900.900 985.500 1.007.282 

CE 124.700 119.500 122.141 

RN 3.295.000 3.535.800 3.613.951 

PB 6.117.000 6.269.800 6.295.291 

PE 19.119.800 17.312.200 17.382.587 

AL 27.400.000 26.155.200 26.287.749 

SE 2.380.000 2.364.100 2.376.081 

BA 2.692.000 2.895.100 3.336.229 

Norte-Nordeste 65.882.700 63.459.600 64.446.963 

MG 44.208.400 51.321.500 55.541.490 

ES 4.419.000 4.343.400 4.569.972 

RJ 3.556.300 3.556.300 3.634.904 

SP 342.910.800 364.132.300 366.707.417 

PR 44.200.100 53.655.200 56.991.766 

RS 120.000 113.300 119.210 

MS 20.775.000 26.993.100 31.106.062 
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MT 16.109.900 15.557.000 17.459.761 

GO 29.645.200 45.892.400 55.184.415 

Centro-Sul 505.944.700 565.564.500 591.314.997 

BRASIL 571.827.400 629.024.100 655.761.960 

Fonte: Boszczowski (2009). 

 

Tabela 2. Área de cana-de-açúcar no Brasil (ha), safras 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. 

Estado 

Safra 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

hectare 

RO 1.900 1.900 1.906 

AM 3.900 3.900 3.912 

PA 11.000 11.000 11.034 

TO 5.700 6.300 8.838 

MA 38.900 40.400 41.293 

PI 13.100 13.200 13.492 

CE 1.800 1.800 1.840 

RN 59.500 65.200 66.641 

PB 112.500 115.300 115.769 

PE 321.400 305.300 306.541 

AL 432.000 423.400 425.546 

SE 36.000 39.000 39.198 

BA 37.400 40.200 46.325 

Norte-Nordeste 1.075.100 1.066.900 1.082.334 

MG 601.900 648.000 701.283 

ES 65.200 66.000 69.443 

RJ 50.000 50.000 51.105 

SP 3.851.200 4.192.000 4.221.646 

PR 524.500 622.300 660.998 

RS 2.100 2.400 2.525 

MS 275.800 321.700 370.718 

MT 223.200 223.200 250.499 

GO 401.800 548.500 659.557 

Centro-Sul 5.995.700 6.674.100 6.987.774 

BRASIL 7.070.800 7.741.000 8.070.108 

Fonte: Boszczowski (2009). 
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Tabela 3. Balanço dos produtos de cana-de-açúcar no Brasil, safras 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011. 

Produto 
Safra 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Açúcar (mil Mg) 32.350 36.129 37.231 

Etanol (milhões de litros) 27.506 26.914 30.674 

Fonte: Boszczowski (2009). 

 

 Embora seja usual relacionar a produtividade da cana-de-açúcar com a 

disponibilidade de água (a relação de 8,0 a 12,0 mm de água evapotranspirada para cada 

tonelada de cana-de-açúcar produzida é muito usada) esta relação varia com muitos fatores; 

mas manter uma umidade adequada durante todo o crescimento é importante para obter altos 

rendimentos. Dependendo do clima, as necessidades hídricas da cana-de-açúcar são de 1.500 a 

2.500 mm uniformemente distribuídos durante o ciclo. A crescente demanda pela 

incorporação de novas áreas de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil tem levado à 

exploração de regiões com déficits hídricos mais acentuados. Nestes casos a irrigação pode ser 

economicamente viável, principalmente com o uso de métodos mais eficientes (SOUZA, 

2005). 

De acordo com Doorenbos & Kassam (1974), o rendimento de cana-de-açúcar 

produzida em condições de sequeiro nos trópicos úmidos, varia entre 70 a 100 Mg.ha-1 e em 

regiões tropicais secas e sub-tropicais com irrigação, entre 100 e 150 Mg.ha-1.  

 A área com cana-de-açúcar irrigada representa uma parcela muito pequena, tendo a 

região Nordeste e Centro Oeste como principais representantes no uso desta técnica, segundo 

Coelho, et al. (2009), a estimativa de área de cana-de-açúcar irrigada com sistemas de 

gotejamento no Brasil é de 7 mil hectares, em projetos-piloto de algumas usinas. Mas esta área 

vem sendo expandida, principalmente na região Centro-Sul, que mesmo apresentando um 

regime pluviométrico considerado satisfatório para a produção de cana-de-açúcar, verifica-se a 

implantação de projetos de irrigação que vêm demonstrando resultados extremamente 

promissores com relação à produtividade e longevidade do canavial, esta se estendendo por 

períodos muito maiores, viabilizando a adoção da irrigação, mesmo com seu alto custo inicial. 
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 No Brasil ainda não existe uma variedade desenvolvida especificamente para o 

cultivo irrigado, mas de acordo com Bernardo (2007), devem ser feitos mais trabalhos 

quantificando os efeitos da lâmina de irrigação em cultivares de cana-de-açúcar com alta 

potencialidade de produção sob irrigação e definir o manejo a ser praticado em função da 

disponibilidade de água nas diversas regiões de cultivo. 

 

    2.2  Análise de raízes 

 

 O estudo das raízes permite determinar se um cultivo será bem sucedido ou não, é 

através do sistema radicular que as plantas absorvem os nutrientes, água e oxigênio. Portanto, 

em condições ideais, quanto mais bem desenvolvidas forem as raízes por área ou volume de 

solo, melhor será o resultado do cultivo, sendo a caracterização do crescimento e distribuição 

das raízes fundamental para explicar a resposta da cultura e praticar um adequado manejo de 

irrigação. 

 Segundo Vasconcelos e Garcia (2005), não é a quantidade de raízes que influencia 

na resistência à seca, eficiência na absorção dos nutrientes do solo, tolerância ao ataque de 

pragas do solo, capacidade de germinação e/ou brotação, porte (ereto ou decumbente) e 

tolerância à movimentação de máquinas, e sim a sua distribuição no perfil do solo ao longo 

das estações do ano. Esses autores afirmaram ainda que muitas raízes nas camadas superficiais 

podem representar um gasto excessivo de metabólitos sintetizados na parte aérea e 

translocados para as raízes, condição essa que pode ser favorável para cana-de-açúcar irrigada.  

 Existem muitas maneiras para analisar raízes e revisões abrangentes sobre métodos 

de avaliação do sistema radicular foram realizadas por Böhm (1979) e Köpke (1981). Estes 

autores descreveram detalhadamente os métodos da escavação, do monólito, do trado, do 

perfil, do tubo ou paredes de vidro, além de métodos indiretos. Outros métodos utilizam alta 

tecnologia, como o emprego de fósforo-32 ou rubídio-86 como marcadores (RUSSEL & 

ELLIS, 1968), ou a utilização de radiografia de nêutrons (WILLAT et al., 1978).  

 Dentre os métodos para avaliação de raízes descritos por Box Junior. (1996) está o 

Rhizotron, que é não-destrutivo, consistindo em recipientes com solo, onde uma das paredes é 

transparente, geralmente de vidro, o que permite observar o desenvolvimento radicular. Como 

vantagens este sistema oferece o controle total do sistema radicular, permitindo avaliações 
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precisas e rápidas de diversos parâmetros como temperatura, acidez do solo, concentração de 

gases, potencial de água, permitindo ainda a avaliação de fatores biológicos, como competição 

entre raízes de plantas de diferentes espécies, efeito de insetos ou microorganismos sobre as 

plantas. Como desvantagens, a principal é o custo, outra é que se trata de um ambiente 

artificial, que muitas vezes não reflete as condições encontradas em campo, além de limitar o 

número de tratamentos, pois trata-se de um ambiente espacialmente restrito. Outro método 

relatado por esse autor é o da capacitância elétrica de raízes, que é uma técnica para estimar a 

extensão do sistema radicular. Um eletrodo é conectado à base da planta e outro inserido no 

solo a uma determinada distância. A capacitância elétrica deste sistema indica a quantidade de 

tecido vegetal vivo no circuito. Existem ainda outros métodos, como o que utiliza ressonância 

magnética in situ para medir raízes de plantas em vasos ou a tomografia computadorizada, o 

uso destes métodos não-destrutivos aliados às técnicas de campo pode permitir novos e úteis 

conhecimentos no estudo de raízes. 

 No Brasil, Crestana et al. (1994) uniram a técnica de imagens digitais ao método do 

perfil com quantificação de comprimento de raízes. Porém, para pesquisas de campo, os 

métodos mais utilizados para a análise de raízes de cana-de-açúcar no Brasil têm sido os que 

foram descritos por Vasconcellos (2003): 1. Método do monólito, com a quantificação de 

massa de raízes secas; 2. Método do monólito, com a medição de comprimento médio de 

raízes secas; 3. Método do trado, com a quantificação de massa de raízes secas; 4. Método do 

perfil, com a quantificação de comprimento pelo software SIARCS e 5. Método do perfil, com 

a contagem do número de raízes. Dentre todos os métodos analisados o que apresentou menor 

coeficiente de variação foi o método do perfil com a quantificação de comprimento pelo 

software SIARCS e o maior coeficiente de variação foi obtido com o método do trado com a 

medição do comprimento médio de raízes secas. 

 

     2.3  Irrigação por gotejamento subsuperficial (SDI) 

 

 O método de irrigação por gotejamento subsuperficial (em inglês “subsurface drip 

irrigation” - SDI) é o mais recente, e possivelmente, o mais sofisticado e eficiente utilizado na 

agricultura, sendo capaz de promover as maiores produtividades e maior eficiência no uso da 

água. Este método permite maior freqüência de aplicação, fazendo com que o movimento da 
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água nos poros seja controlado pelas forças de capilaridade, ao invés de forças gravitacionais, 

permitindo que as plantas recebam água e nutrientes com maior freqüência, diretamente e 

parceladamente (PHENE, 1999). 

 A irrigação por gotejamento subsuperficial é uma variação da tradicional irrigação 

por gotejamento, neste método os tubos e emissores são enterrados, diferentemente da sub-

irrigação, que consiste no manejo do lençol freático.  

 Revisões bastante abrangentes sobre o uso da irrigação por gotejamento 

subsuperficial foram feitas por Camp (1998) e Ayars et al. (1999). Esses autores avaliaram 

resultados obtidos em trabalhos feitos em diversos lugares do mundo, e com diversos cultivos. 

Foram avaliados fatores como: comparação entre sistemas de irrigação, profundidade da linha 

lateral enterrada, espaçamento entre linhas, uniformidade da aplicação da água, manejo de 

água, viabilidade econômica e produtividade. Os resultados obtidos não foram conclusivos, 

pois os experimentos foram conduzidos sob diversas condições de solo, clima e culturas 

diferentes; porém observou-se que, de forma geral, os tratamentos em que foram utilizados o 

sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial apresentaram produtividades maiores ou 

iguais às testemunhas, além de apresentarem redução no consumo de água de até 50%. 

 Uma das maiores dificuldades encontradas por produtores que utilizam sistemas de 

irrigação por gotejamento subsuperficial consiste no monitoramento e verificação de 

problemas com o sistema, uma vez que os emissores não estão visíveis. Para ajudar a 

solucionar este problema, Lamm & Camp (2007) descreveram uma metodologia para verificar 

a ocorrência de anomalias com o sistema (Figura 1). 
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Figura 1. Exemplo hipotético de como o monitoramento da pressão e vazão pode ser usado 

para descobrir e remediar problemas operacionais. (Lamm & Camp, 2007). 

 

 Os produtos que vêm sendo utilizados hoje para irrigação subsuperficial podem ser 

agrupados em três configurações básicas: mangueira rígida, tubo gotejador e tubo poroso. 

 A mangueira rígida tem paredes com espessuras entre 7,5.10-4 a 1,25.10-3 m, com 

diâmetros internos nominais na faixa de 1,3.10-2 a 1,6.10-2 m. O emissor é manufaturado como 

uma parte integral do tubo ou inserido depois, com espaçamentos em intervalos de 0,5 a 1,5 m. 

As vantagens desta configuração são sua força e resistência a torção, furos e ataque de 

roedores. Emissores auto-compensantes também podem ser incorporados em mangueiras 

rígidas.  

 Os tubos gotejadores têm espessura de parede entre 1,0.10-4 e 5,0.10-4 m. Os 

materiais mais delgados são mais comumente utilizados em cultivos anuais ou para uso 

descartável, típicos da produção de morangos. Já os com paredes mais espessas, na faixa de 

3,5.10-5 e 5,0.10-5 m são mais comumente utilizados em cultivos semi-perenes ou perenes ou 

quando se requer maior resistência, devido à ocorrência de pedras ou outros problemas 

identificados no campo. 

 Alguns produtos têm o emissor fabricado com a utilização de cola ou outro material 

adesivo utilizado no processo de manufatura, nestes casos o labirinto é feito do mesmo 

Anomalia A: Verifica-se um aumento abrupto da 
vazão com um pequena redução na pressão na 
entrada e uma grande redução na saída da linha. Ao 
checar verifica-se o dano por roedores. 
Anomalia B: Nota-se uma redução de vazão 
abrupta com um pequeno aumento de pressão na 
entrada e saída da linha. Ao checar verifica-se uma 
infestação repentina por bactérias nas linhas. Deve-
se aplicar Cloro e ácido para remediar este 
problema. 
Anomalia C: Observa-se uma redução abrupta na 
vazão desde a última irrigação com grandes 
reduções de pressão tanto na entrada como na saída 
da linha. Uma rápida inspeção revela grande perda 
de pressão no sistema de filtragem indicando a 
necessidade de limpeza. Vazão e pressão voltam ao 
normal após a limpeza. 
Anomalia D: Observa-se uma redução gradual da 
vazão ao longo das últimas quatro irrigações com 
aumento de pressão tanto na entrada como na saída 
da linha. Ao checar verifica-se que há entupimento 
dos emissores. Deve-se tratar quimicamente o 
sistema para resolver o problema. 
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material do tubo. Outros produtos têm um emissor pré-manufaturado colado ou unido à parede 

do tubo durante o processo de fabricação. Os emissores são espaçados de 0,2 a 0,6 m, com 

emissores mais distantes quanto maior for a vazão. Estes produtos têm o melhor custo inicial 

das três configurações básicas. A desvantagem deste material é que são os mais propensos a 

sofrerem danos mecânicos ou por roedores, devido à espessura delgada de sua parede. 

Contudo, a utilização de uma nova geração de resinas de polietileno tem aumentado as 

propriedades mecânicas das fitas, possibilitando novas aplicações e aumentando a vida útil.  

 Tubos porosos emitem água por todo o seu comprimento. Há, literalmente, 

milhares de pontos de saída de água por metro. Estes materiais têm mostrado resistência a 

entupimentos por raízes. A desvantagem é que o emissor é, de longe, o menor de todos, o que 

aumenta a probabilidade de entupimento por partículas finas. Assim como tem apresentado os 

maiores coeficientes de variabilidade em sua fabricação, o que pode ser o maior obstáculo para 

sua utilização porque evita uma alta uniformidade de aplicação e alta eficiência (SOLOMON, 

1992). 

 Também foi demonstrado em uma pesquisa realizada por Ben-Asher e Phene (1993) 

durante um período no USDA – Agricultural Research Service, em Fresno, Califórnia, Estados 

Unidos, que há um incremento no volume de solo molhado com a utilização do gotejamento 

subsuperficial em relação à utilização do gotejamento superficial, devido à forma do bulbo 

molhado, que no primeiro caso é esférico e no segundo semi-esférico, resultando em uma 

superfície molhada em um solo argiloso aproximadamente 46% maior do que a verificada com 

o uso de gotejamento superficial. Além disso, a área molhada correspondente disponível para 

as raízes é 62% maior no sistema de gotejamento subsuperficial do que no sistema de 

gotejamento superficial e o raio molhado é 10% menor, o que quer dizer que em condições 

similares de irrigação o volume de solo no sistema subsuperficial terá menor conteúdo de água 

do que no sistema superficial, reduzindo o potencial de lixiviação. Este raio menor exige que 

os emissores sejam colocados mais próximos, resultando em maior uniformidade de 

distribuição da água e nutrientes (Figura 2). 
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     A.                                                                        B. 

 
Figura 2. Distribuição das linhas de fluxo de água em sistemas de irrigação subsuperficial (A) 

e superficial (B). (Adaptado de RUSKIN, 2007). 

 

 O sistema de gotejamento subsuperficial reduz a umidade na superfície do solo, e 

consequentemente, a umidade relativa no dossel, reduzindo a incidência de plantas daninhas, 

pragas e doenças. 

 Também foi verificado maior aprofundamento do sistema radicular de plantas com a 

utilização de gotejamento subsuperficial, pois estes estão em um ambiente com temperaturas 

mais amenas e constantes (mais frias no verão e mais quentes no inverno) do que as 

verificadas com a utilização do sistema superficial. Por causa destas diferenças fisiológicas a 

respiração de raízes de plantas com SDI é menor do que de plantas com sistema superficial, o 

que resulta em um acréscimo significativo na fotossíntese (PHENE, 1999). 

 Em um experimento conduzido por Ayars et al. (1999) foi verificada maior 

densidade de raízes de milho doce abaixo de 0,3 m de camada, quando comparado a um 

sistema de gotejamento superficial, que apresentou maior densidade de raízes acima de 0,3 m. 

 Dalri (2001) observou que, em cana-de-açúcar, a irrigação por gotejamento 

subsuperficial proporcionou incremento da massa fresca de colmos e folhas em média 45% 

maiores que os encontrados no tratamento sem irrigação. Em 2004, esse mesmo autor estudou 

a influência da utilização de gotejamento subsuperficial em cana-de-açúcar e verificou que 

houve resposta significativa nos três ciclos da cultura estudados. Em relação ao manejo 

sequeiro, a cana-planta, primeira soqueira e segunda soqueira tiveram incrementos de 



17 
 

 

produção de colmos da ordem de 58,53%, 43,50% e 67,16%, respectivamente. Os incrementos 

na produção de açúcares totais recuperados (ATR) foram 66,08%, 38,45% e 72,87% , para a 

cana-planta, primeira soqueira e segunda soqueira. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

    3.1 Área experimental 

 O experimento foi conduzido na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento (UPD) de 

Jaú/SP, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), Pólo Centro-Oeste, 

localizado na latitude de 22º17’ S, e longitude 48º 34’ O e altitude média de 580 m. O solo da 

área é Argissolo eutrófico, cujas características químicas e físicas estão descritas nas Tabelas 4 

e 5, respectivamente. 

 

Tabela 4. Características químicas do solo da área experimental. 

Camada pH P (resina) K Ca Mg CTC V 

m CaCl2 mg.dm-3 ------------------------- mmolc.dm-3 -------------------- % 

0-0,25 5,2 19,0 0,9 27,0 4,0 105,0 66 

 

Tabela 5. Características físicas do solo da área experimental. 
Areia Silte Argila 

------------------------------------------------------------ g.kg-1 ---------------------------------------------------------- 

660 70 270 

 

Os trabalhos de instalação do sistema de irrigação tiveram início no mês de maio de 

2006, com a montagem da válvula de sucção da bomba localizada no manancial da UPD Jaú 
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(Figura 3), esta válvula através de um sistema de vácuo, permitia a passagem da água quando 

a bomba era ligada. Imediatamente após o desligamento da mesma, o mesmo sistema obstruía 

a passagem de água, impedindo assim que houvesse retorno de água para o leito do lago, o que 

causaria a entrada de ar no sistema. A água era succionada pela bomba principal, através de 

uma mangueira de 0,10 m de diâmetro e de 50 m de comprimento. Posteriormente realizou-se 

a montagem da bomba de pressurização e do cavalete que controla o sistema de fertirrigação, 

que permite oito tratamentos, instalando-se posteriormente oito saídas e registros. 

 

 
Figura 3. Vista aérea do manancial da UPD de Jaú. 

 
 Realizou-se, portanto, a divisão da linha principal em oito tubulações com registros 

individuais automatizados, o controle de abertura e fechamento de cada linha foi programado 

previamente pelo sistema. Cada linha possuía um hidrômetro próprio onde era possível 

acompanhar a vazão, um filtro de discos, um tanque de 200 L no qual eram colocadas as 

soluções de fertilizantes, sendo estes ligados às linhas através de microtúbulos venturi. O 

sistema de injeção de fertilizante era acionado automaticamente e levava em consideração a 

vazão da água (Figuras 4A, 4B e 5A, 5B). 
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A.  B.  

  
Figura 4. Vista geral do abrigo para a bomba (A) e das linhas dos tratamentos (B). 

 
A.  B.  

  

Figura 5. Montagem do cavalete (A) e cavalete montado (B).  
 

Simultaneamente à montagem do cavalete ocorreu o preparo da área, que foi realizado 

com três operações: uma subsolagem, uma gradagem pesada e por fim uma gradagem leve 

(niveladora); deixando a gleba preparada para as atividades subseqüentes, abertura dos sulcos 

de plantio e enterro das mangueiras de gotejamento. Para esta última atividade foi utilizado 

um sulcador duplo (Figura 6) (DMB Implementos agrícolas®), que simultaneamente realiza a 

abertura de duas linhas de plantio com sulcos duplos, o enterro da mangueira (Figura 6), e a 

adubação de base. O espaçamento utilizado foi de 0,40 m entre sulcos e 1,80 m entre linhas.  

A adubação de plantio foi realizada, aplicando-se 180 kg ha-1 de P na forma de 

superfosfato simples no sulco de plantio (Figuras 7A, 7B e 8). Com o implemento 

devidamente regulado iniciaram-se os trabalhos de abertura dos sulcos. Junto à abertura dos 

sulcos foram colocados rolos de 700 m da mangueira gotejadora DRIPNET PC 22135 FL 
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vazão de 1,0 L h-1 da marca Netafim®. Foi utilizado um controlador NMC-64 da Netafim® 

para o manejo de fertirrigação. 

 
Figura 6. Detalhe do sulcador duplo. 
 

A.  B.  

 
 

 

Figura 7. Detalhe do implemento (A) e da haste (B) que conduz a mangueira gotejadora. 
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Figura 8. Abertura dos sulcos, enterro das mangueiras e adubação de plantio. 
 

Após a abertura dos sulcos, foram feitas valas com um metro de profundidade entre as 

parcelas experimentais para a passagem das tubulações da linha principal e das linhas 

secundárias. A operação foi realizada com uma máquina escavadeira (Figura 9). Com as valas 

abertas, os canos de 32 mm das linhas principais foram colados até chegarem as suas 

respectivas divisões com as linhas secundárias de 25 mm (Figura 10). 

Com as linhas secundárias já devidamente posicionadas foram feitas as perfurações nas 

mesmas com a finalidade de conectá-las às respectivas mangueiras gotejadoras. Imediatamente 

após este procedimento, a região entorno às perfurações foi lixada para retirada de algumas 

imperfeições resultantes da operação de perfuração. Nestes furos foram colocadas peças 

denominadas “chicotes” que ligam as linhas secundárias às mangueiras gotejadoras.  

Após a colocação de todos os chicotes e da conexão destes às mangueiras se realizou o 

fechamento das valas e a cobertura da tubulação. Para evitar o transito de maquinário e 

conseqüentes danos aos equipamentos e aos sulcos já abertos, esta operação foi realizada por 

trabalhadores somente com o auxílio de enxadas (Figura 11). 
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Figura 9. Abertura das valas e passagem da linha principal. 

  
Figura 10. Divisão da linha principal e 
“chicotes” conectados aos canos. 

Figura 11. Conexão dos “chicotes” às 
mangueiras gotejadoras e trabalhadores 
fechando as valas. 

 

Com as valas fechadas se realizou o plantio dos experimentos. Primeiramente foi feito 

o descarte de mudas cujas gemas apresentavam problemas. Posteriormente as mudas foram 

espalhadas nos sulcos de forma “cruzada” e no sentido denominado “pé com ponta” (parte 

basal em contato com a parte apical da muda seguinte), com a densidade de 15 gemas m-1, e 

por último as mudas foram picadas e recobertas (Figuras 10, 11 e 12). Após o plantio, 

procedeu-se a verificação e o conserto dos vazamentos e interrupções no sistema (Figuras 13 e 

14). 
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Figura 12. Plantio do experimento. Figura 13. Trabalhador picando as mudas 

  

Figura 14. Fechamento dos sulcos. Figura 15. Área experimental após cobertura 
das mudas. 

 

 

Figura 16. Checagem das instalações hidráulicas. 
 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com seis repetições, 

constituídos pela combinação de duas cultivares de cana-de-açúcar: RB 86-7515 (C1); RB 85-
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5536 (C2); dois manejos: irrigado (I) e sequeiro (S); e duas safras: 2007 e 2008, totalizando 8 

tratamentos com seis repetições. 

O plantio foi feito entre os dias 03 e 12 de outubro de 2006, todos os tratamentos 

receberam uma dose de 180 kg ha-1 de P2O5 na forma de superfosfato simples aplicado no 

plantio, 220 kg ha-1 de K2O na forma de cloreto de potássio e 150 kg ha-1 de N na forma de 

uréia. A aplicação de N e K nos tratamentos irrigados foi realizada por meio de fertirrigação, 

ao longo do desenvolvimento da cultura. Nos tratamentos não irrigados, esta aplicação foi 

efetuada em dois momentos, no plantio e aos 30 dias após.  

 

Tabela 6. Doses de adubos aplicadas via fertirrigação. 

Dose (%) set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08
N 0 5 20 15 15 15 10 10 5 5 0 0 0

K2O 0 0 20 10 15 10 15 10 5 10 5 0 0

Núm. aplic./sem. 0 2 8 8 8 8 8 8 4 4 4 0 0  
 

Para a primeira soqueira, os tratamentos receberam 150 kg ha-1 N (uréia), e 130 kg ha-1 

K2O (cloreto de potássio) aplicados por meio de fertirrigação ao longo do desenvolvimento da 

cultura. No manejo de sequeiro a aplicação dos fertilizantes foi realizada à lanço, na mesma 

quantidade do manejo fertirrigado, 40 dias após o corte da cana-planta e incorporados.  

As parcelas constituíram-se de cinco fileiras duplas de 30 metros de comprimento. Em 

todos os tratamentos foi utilizado o plantio em linha dupla (plantio em “W” ou “abacaxi”), 

com espaçamento de 1,80 m entre as linhas duplas (Figura 17). 
 
 0,40 m             1,80 m              Linha Lateral 
 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX     XX I XX 

Figura 17. Esquema da disposição das linhas de plantio no campo. 

30
 m
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Nos tratamentos irrigados o tubo gotejador foi enterrado a 0,20 m de camada, no meio 

da linha dupla conforme demonstrado na Figura 3. O tubo gotejador utilizado foi o DRIPNET 

PC 22135 FL, com vazão de 1,0 L.h-1 com gotejadores a cada 0,50 m (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Instalação dos tubos gotejadores nos tratamentos irrigados. (Adaptado de: 

NETAFIM, 2008). 

 

 Contabilizou-se o suprimento de água ao solo pelo somatório do volume de chuva (P) e 

de irrigação (I). A demanda atmosférica foi calculada, pela evapotranspiração da cana-de-

açúcar-de-açúcar (ET_Kc), com um nível máximo de armazenamento ou capacidade de água 

disponível (CAD) de 100 mm. Com estes dados,  foram elaboradas estimativas de balanço 

hídrico decendial e calculadas as deficiências hídricas (DEF), nos anos agrícolas de 2006-2007 

e 2007-2008, empregando-se o método de Penman-Monteith, cujos resultados estão 

apresentados nas Figuras 19 e 20. 

 

 

 

Emissor 

Zona Seca 

Zona Úmida Zona Úmida 

0,20 
m 

Emissor 
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A.  

 
B.  

 
Figura 19. Balanço hídrico em cana-de-açúcar cultivada sem irrigação (A) e irrigada 

por gotejamento subsuperficial (B), no primeiro ciclo de crescimento (2006/2007). 
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A.  

 
B.  

 
Figura 20. Balanço hídrico em cana-de-açúcar cultivada sem irrigação (A) e irrigada por 

gotejamento subsuperficial (B), no segundo ciclo de crescimento (2007/2008). 
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    3.2 Produtividade e análise tecnológica  

 

A primeira colheita foi realizada entre os dias 26 e 30 de novembro de 2007 (419 DAP) 

e segunda entre 15 e 20 de setembro de 2008 (DAP). Foram amostrados 10 colmos em cada 

parcela, para efetuar a biometria e obtenção dos valores de massa. As amostras foram 

encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia da Associcana (Associação dos Produtores de 

Cana-de-açúcar da Região de Jaú), em Jaú/SP, para a realização de análises tecnológicas e 

obtenção dos valores de Pol% de cana-de-açúcar, Fibra % cana-de-açúcar, conforme 

CONSECANA (2003). Posteriormente, de cada parcela foram obtidas as massas totais de 

colmos por meio de balança tipo célula de carga graduada em 200 g.  

 A produtividade de colmos, expressa em tonelada de cana-de-açúcar por hectare 

(TCH), foi obtida por meio da relação proporcional com a área de cada parcela. A tonelada de 

Pol por hectare (TPH) foi obtida pelo produto entre a produtividade de colmos (TCH) e do 

Pol% da cana-de-açúcar.  

  

    3.3 Análise do desenvolvimento radicular 

 

 Entre o período de 04 e 12 de dezembro de 2007 foram abertas 24 trincheiras nas 

entrelinhas (espaçamento de 1,80 m), a uma distância de aproximadamente 0,10 m das linhas 

de plantio e no sentido longitudinal, medindo 1,0 m de camada por 1,60 m de comprimento e 

1,0 m de largura. As trincheiras foram abertas no sentido longitudinal à linha de plantio para 

evitar danos ao sistema de irrigação, que tem linhas laterais enterradas. O perfil foi dividido 

em 4 faixas de camada: 0-0,20 m, 0,20-0,40 m, 0,40-0,60 m e de 0,60-0,80 m (Figura 21).  
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Figura 21. Trincheira aberta para captura das imagens das raízes, detalhando as quadrículas e 

as raízes pintadas. 

 

 A seguir, foi feito o nivelamento vertical utilizando um escarificador para retirar a 

camada mais superficial (em torno de 3 cm) e expor as raízes. Este perfil foi pintado com um 

spray de tinta látex branca, sendo posteriormente escarificado, deixando somente a tinta nas 

raízes, de forma que o fundo escuro contraste com as raízes brancas, facilitando a captura da 

imagem digital. A delimitação da área fotografada foi feita com o auxílio de um quadro 

reticulado, com malha de 0,28 x 0,20 cm, apoiado no perfil, totalizando cinco quadrículas para 

cada camada, conforme metodologia descrita por Vasconcelos (2003). 

 As imagens de cada quadrícula foram obtidas com uma câmera digital, com 

resolução de 1024x768 pixels, sendo posteriormente analisadas pelo software SAFIRA – 

Sistema de Análise de Fibras e Raízes, desenvolvido pela Embrapa Instrumentação 

Agropecuária, de São Carlos, SP (JORGE & RODRIGUES, 2008), resultando em 

comprimento (mm), volume (mm3) e área (mm2) de raízes em cada quadrícula, conforme 

mostrado na Figura 22 
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A. Imagem retocada. B. Limiarização manual. 

  
C. Inverter cores. D. Imagem segmentada. 

  
E. Transformada de distância. F. Esqueleto. 
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G. Esqueleto colorido. 

 
H. Análise dos dados. 

Figura 22. Etapas da análise de imagens digitais de raízes pelo software SAFIRA. 

 

3.4  Análise estatística dos dados 

  

 Os resultados dos parâmetros tecnológicos (TCH, Fibra, TPH e PCC) foram 

submetidos à análise de variância utilizando o teste F a 5%, para as causas de variações 

significativas, foi aplicado o teste de significância de Tukey (p < 0,05). 

Na análise estatística dos resultados das raízes, previamente foi verificado se as 

características atendiam às pressuposições de uma análise de variância (distribuição normal, 

homocedasticidade, etc). Como estas pressuposições não foram atendidas para a escala real das 

características, estas foram analisadas após transformação. Comprimento e volume foram 
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analisados após transformação logarítmica elevada à potência de 1,5. A área recebeu transformação 

logarítmica elevada à potência quadrática, enquanto o diâmetro foi elevado à potência de -1,5. 

As análises foram realizadas com um programa estatístico que incluía os efeitos de safra, 

cultivar, tratamento, camada, e as interações safra.cultivar, safra.manejo, cultivar.camada, 

safra.manejo.camada, safra.manejo.camada.cultivar. 

Foram estimadas as médias dos quadrados mínimos, que foram comparadas por meio do 

teste t de Student (P<0,05). 
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4. Resultados e Discussão 

    4.1 Produtividade e análise tecnológica 

 4.1.1 Produtividade de colmos por hectare (TCH)  

 

A média de produtividade de colmos (TCH) dos dois genótipos estudados foi de 

130,08 Mg.ha-1 para o manejo irrigado e de 119,06 t.ha-1 para o manejo sequeiro, no primeiro 

ciclo de cultivo (safra 2007). No segundo ciclo (primeira soqueira), a média de TCH foi de 

117,05 t.ha-1 e 90,54 t.ha-1, para os manejos irrigado e sequeiro, respectivamente. Houve 

diferenças significativas entre os manejos; a produtividade do manejo irrigado foi maior nas 

duas safras. Na cana-planta (safra 2007) houve diferença significativa entre cultivares, a 

cultivar RB 86-7515 (C1) apresentou valor de TCH 5,7% maior que a cultivar RB 85-5536 

(C2). A C1 irrigada diferiu significativamente da não irrigada. Houve diferença significativa 

entre os manejos irrigado e sequeiro, com o primeiro apresentando valor 4,4 % maior que o 

segundo. Entre a C1 irrigada e não-irrigada, a primeira apresentou valor de TCH 7,1% maior 

que a segunda. Entre a C2 irrigada e não-irrigada não houve diferença significativa. A 

interação entre manejo (irrigado e sequeiro) e cultivares (C1 e C2) não foi significativa. 

Na segunda safra (1ª soqueira; 2008) houve diferença significativa entre os manejos, 

não havendo diferença significativa entre as cultivares.  A C1 irrigada apresentou valor 17,3%  

maior que a não-irrigada. Na C2 houve incremento de 8,3% pelo manejo irrigado. A interação 

dos fatores manejo e cultivar foi significativa a 1% de probabilidade pelo teste F. Na média 

das duas safras, não houve diferença significativa entre as cultivares; o manejo irrigado 
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apresentou diferença significativa do sequeiro, com valores 8,2% maiores. Na C1 irrigada o 

valor de TCH foi 11,6% maior que a mesma cultivar não-irrigada; a C2 irrigada também 

diferiu significativamente da não-irrigada, com valor 4,65% maior. A intereção entre os 

fatores manejo e cultivares foi significativa a 5% de probabilidade pelo teste F. No tocante à 

produtividade de colmos (TCH) o manejo irrigado apresentou incremento de 4,4% para a 

primeira safra e 12,8% para a soqueira,  comparado ao sequeiro, ao passo que no trabalho feito 

por Dalri (2004) foram verificados valores muito superiores (58,53% para o primeiro ciclo e 

43,5% para o segundo ciclo). Talvez essa desproporção entre os manejos não tenha sido 

verificada na primeira safra devido à maior pluviosidade registrada naquele ano (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Produtividade de colmos (TCH), primeira safra (cana-planta; 2007). 

Cultivar 

2007 2008 Soma 

TCH (Mg.ha-1) TCH (Mg.ha-1) TCH (Mg.ha-1) 

Irrigado Sequeiro Média Cult. Irrigado Sequeiro 
Média 

Cult. 
Irrigado Sequeiro 

Média 

Cult. 

RB 86-7515 140,95 a A 122,28 a B 131,62 a 121,02 a A 85,27 b B 103,15 a 261,97 a A 207,56 a B 234,76 a 

RB 85-5536 119,21 b A 115,84 a A 117,53 b 113,09 a A 95,81 a B 104,45 a 232,3 b A 211,65 a B 221,98 a 

Média Trat. 130,08 A 119,06 B  117,05 A 90,54 B  247,14 A 209,61 B  

Média geral 124,57   103,80   228,37   

F Cultivar 9,66**   0,23ns   4,37ns   

F Manejo 5,91*   93,19**   37,68**   

F Trat. X Cult. 2,85ns   11,30**   7,63*   

CV% 8,92   6,48   6,56   
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F (P<0,01). 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F (0,01<P<0,05). 
ns Não significativo (P>=0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste F (P>0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste F (P>0,05). 
 

4.1.2 Fibra 

 Não houve diferenças significativas entre os manejos irrigado e sequeiro e nem entre as 

cultivares para o valor percentual de fibra nas duas safras, porém, houve diferença 

significativa para a média das cultivares (Tabela 8). 
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Tabela 8. Fibra (%), primeira safra (cana-planta; 2007). 

Cultivar 

2007 2008 Fibra Média 

Fibra (%) Fibra (%) Fibra (%) 

Irrigado Sequeiro Média Cult. Irrigado Sequeiro Média Cult. Irrigado Sequeiro Média Cult. 

RB 86-7515 13,54 a A 13,42 a A 13,48 a 13,01 a A 13,01 a A 13,01 a 13,28 a A 13,22 a A 13,25 a 

RB 85-5536 13,11 a A 13,23 a A 13,17 a 12,46 a A 12,56 a A 12,51 a 12,78 b A 12,89 a A 12,84 b 

Média Trat. 13,32 A 13,33 A  12,73 A 12,78 A  13,03 A 13,06 A  

Média geral 13,33   12,76   13,04   

F Cultivar 2,2070ns   3,86ns   6,73*   

F Manejo 0,0001*   0,04ns   0,03ns   

F Trat. X Cult. 0,3272ns   0,04ns   0,30ns   

CV% 3,86   4,92   2,95   
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F (P<0,01). 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F (0,01<P<0,05). 
ns Não significativo (P>=0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste F (P>0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste F (P>0,05). 

 

 4.1.3  Produtividade de açúcar (TPH) 

A irrigação também teve efeito significativamente positivo sobre a produtividade de 

açúcar; a média de TPH dos dois genótipos no manejo irrigado foi de 17,23 e 19,16 t.ha-1 de 

açúcar para primeiro e segundo ciclo respectivamente. A média das duas cultivares no manejo 

sequeiro foi de 15,93 e 15,05 t.ha-1 para primeiro e segundo ciclo respectivamente. 

A irrigação não interferiu nos atributos tecnológicos, porém aumentou a matéria 

seca, aumentando a produtividade de açúcar. 

Na cana-planta houve 5,8% de diferença entre cultivares e 4% entre os manejos, 

com a cultivar RB 86-7515 e o manejo irrigado apresentando maiores valores. Na C1 irrigada 

o TPH foi 7,3% maior que a não-irrigada. Na C2 não houve diferença significativa entre os 

manejos. Não houve interação significativa entre os fatores manejo e cultivar. 

Na primeira soqueira não houve diferenças significativas entre cultivares, havendo 

entre os manejos. A C1 apresentou diferença de 18% entre os manejos irrigado (19,74 t.ha-1) e 

sequeiro (13,72 t.ha-1); a C2 apresentou diferença de 6,3% entre os manejos (irrigado 18,59 

t.ha-1; sequeiro 16,38 t.ha-1). 
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 Na soma dos resultados não houve diferença significativa entre os manejos nem entre 

cultivares. A C1 irrigada apresentou TPH 12,5% maior que a não-irrigada. Na C2 a diferença 

não foi significativa. A interação entre os fatores manejo e cultivar foi significativa a 5% de 

probabilidade pelo teste F (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Produtividade de açúcar, primeira safra (cana-planta;2007). 

Cultivar 

2007 2008 Soma 

TPH (Mg.ha-1) TPH (Mg.ha-1) TPH (Mg.ha-1) 

Irrigado Sequeiro Média Cult. Irrigado Sequeiro 
Média 

Cult. 
Irrigado Sequeiro 

Média 

Cult. 

RB 86-7515 18,81 a A 16,26 a B 17,54 a 19,74 a A 13,72 b B 16,73 a 38,55 a A 29,98 a A 34,26 a 

RB 85-5536 15,65 b A 15,60 a A 15,63 b 18,59 a A 16,38 a B 17,49 b 34,24 b A 31,99 a A 33,11 a 

Média Trat. 17,23 A 15,93 B  19,16186 a 15,05 b  36,39 A 30,98 B  

Média geral 16,58   17,11   33,69   

F Cultivar 9,89**   1,44ns   1,10 ns   

F Manejo 4,56*   42,34**   24,14**   

F Trat. X Cult. 4,23ns   9,11**   8,22*   

CV% 8,97   9,05   8,00   
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F (P<0,01). 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F (0,01<P<0,05). 
ns Não significativo (P>=0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste F (P>0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste F (P>0,05). 

 

 4.1.4  Pol de cana-de-açúcar corrigido (PCC) 

Pode-se observar também que no primeiro ciclo de cultivo, 2007, os PCC médios 

foram mais baixos que o segundo período, devido à chuva atípica ocorrida no mês de julho 

antes da colheita, que fez com que a planta não passasse por estresse hídrico e diminuindo a 

concentração de açúcares, não ocorrendo isso no segundo ciclo. A resposta para PCC não foi 

significativa entre manejos, cultivares e na interação manejo x cultivar (Tabela 10). 
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Tabela 10. Pol de cana-de-açúcar corrigido (PCC), primeira safra (cana-planta; 2007). 

Cultivar 

2007 2008 PCC Médio 

PCC (%) PCC (%) PCC (%) 

Irrigado Sequeiro Média Cult. Irrigado Sequeiro 
Média 

Cult. 
Irrigado Sequeiro 

Média 

Cult. 

RB 86-7515 13,34 a A 13,31 a A 13,33 a 16,30 aA 16,09 bA 16,20 a 14,82 a A 14,70 b A 14,76 a 

RB 85-5536 13,14 a A 13,47 a A 13,30 a 16,42 a A 17,11 a A 16,77 a 14,78 a A 15,29 a A 15,03 a 

Média Trat. 13,24 A 13,39 A  16,36 A 16,60 A  14,80 A 14,99 A  

Média geral 13,31   16,48   14,90   

F Cultivar 0,02ns   2,94ns   1,97ns   

F Manejo 0,85ns   0,53ns   1,05ns   

F Trat. X Cult. 1,18ns   1,89ns   2,71ns   

CV% 3,05   4,89   3,15   
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F (P<0,01). 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F (0,01<P<0,05). 
ns Não significativo (P>=0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste F (P>0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste F (P>0,05). 

 

    4.2 Sistema radicular 

 4.2.1 Comprimento de raízes  

 

Para a primeira safra (cana-planta; 2006/2007) a cultivar RB 86-7515 apresentou 

comprimentos médios sem diferença significativa para as profundidades de 0-0,20 m; 0,20-

0,40 m e 0,40-0,60 m entre os tratamentos irrigado e sequeiro. Houve diferença significativa 

entre os tratamentos para a profundidade de 0,60-0,80 m, com o tratamento sequeiro 

apresentando maior valor médio de comprimento de raízes (0,48 m). O tratamento irrigado 

apresentou diferença significativa entre as profundidades de 0-0,20 m (0,79 m) e 0,20-0,40 m 

(0,48 m) e entre 0,40-0,60 m (0,40 m) e 0,60-0,80 m (0,17 m); entre as profundidades 

intermediárias 0,20-0,40 m (0,48 m) e 0,40-0,60 m (0,40 m) não houve diferença significativa. 

(0-0,20 m = 42,89%; 0,20-0,40 m = 26,04%; 0,40-0,60 m = 21,82% e 0,60-0,80 m = 9,26%).  

O tratamento sequeiro só apresentou diferença significativa entre as profundidade 0-0,20 m e 

0,20-0,40 m, em todas as outras não houve diferença significativa, resultando em uma 
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distribuição mais homogênea de comprimento de raízes ao longo do perfil (0-0,20 m = 

49,17%; 0,20-0,40 m = 19,23%; 0,40-0,60 m = 15,02%; 0,60-0,80 m = 16,6%) (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Comprimento de raízes (m), cultivar RB 86-7515, primeira safra. 

Manejo 
Camada 
m*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 0,79 a A 0,48 a B 0,40 a B 0,17 b C 
Sequeiro 1,43 a A 0,56 a B 0,44 a B 0,48 a B 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 

 

Para a safra de 2006/2007 (cana-planta) a cultivar RB 85-5536 não apresentou 

diferenças significativas de comprimentos de raízes ao longo do perfil (todas as 

profundidades) entre os tratamentos irrigado e sequeiro. O tratamento irrigado apresentou 

diferenças significativas entre todas as profundidades. (0-0,20 m = 45,06%; 0,20-0,40 m = 

21,16%; 0,40-0,60 m = 17,51%; 0,60-0,80 m = 16,27%). O tratamento sequeiro apresentou 

diferenças significativas entre as profundidades 0-0,20 m e 0,20-0,40 m e entre 0,40-0,60 m e 

0,60-0,80 m. Entre 0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m não houve diferença significativa. (0-0,20 m = 

58,76%; 0,20-0,40 m = 17,34%; 0,40-0,60 m = 14,9%; 0,60-0,80 m = 9,03%). Observa-se que 

na safra 2006/2007 (cana-planta) o tratamento sequeiro da cultivar RB 85-5536 apresentou 

uma desproporção na distribuição de comprimento de raízes ao longo do perfil, com 58,76% 

destas na camada inicial (0-0,20 m) (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Comprimento de raízes (m), cultivar RB 85-5536, primeira safra. 

Manejo 
Camada 
m*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 1,09 a A 0,51 a B 0,42 a BC 0,39 a C 
Sequeiro 1,62 a A 0,48 a B 0,41 a B 0,25 a C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 

 

Para a segunda safra (primeira soqueira; 2007/2008) a cultivar RB 86-7515 não 

apresentou diferenças significativas nos valores de comprimento de raízes entre os tratamentos 

irrigado e sequeiro em todas as profundidade estudadas. O tratamento irrigado apresentou 

diferença siginificativa somente entre a profundiade de 0-0,20 m e 0,20-0,40 m. Nas demais 
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profundidades os valores encontrados foram muito próximos. (0-0,20 m = 32,35%; 0,20-0,40 

m = 20,6%; 0,40-0,60 m = 26,20%; 60-80 = 20,83%). O tratamento sequeiro apresentou 

diferença significativa somente entre a profundidade de 0,40-0,60 m e 0,60-0,80 m.(0-0,20 m 

= 45,66%; 0,20-0,40 m = 25,95%; 0,40-0,60 m = 18,16%; 0,60-0,80 m = 10,23%). O 

tratamento irrigado apresentou maior uniformidade na distribuição de comprimento de raízes 

ao longo do perfil (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Comprimento de raízes (m), cultivar RB 86-7515, segunda safra. 

Manejo 
Camada 
m*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 0,54 a A 0,34 a B 0,44 a AB 0,35 a B 
Sequeiro 0,73 a A 0,42 a A 0,29 a A 0,16 a B 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 
 

Para a segunda safra (primeira soqueira; 2007/2008) a cultivar RB 85-5536 não 

apresentou diferenças significativas para comprimento de raízes ao longo do perfil entre os 

tratamentos irrigado e sequeiro. O tratamento irrigado apresentou diferenças significativas 

entre as profundidades 0-0,20 m e 0,20-0,40 m; e entre 0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m. Entre 0,40-

0,60 m e 0,60-0,80 m não houve diferença significativa. (0-0,20 m = 47,75%; 0,20-0,40 m = 

23,93%; 0,40-0,60 m = 14,52%; 0,60-0,80 m = 13,8%). O tratamento sequeiro apresentou 

diferenças significativas entre as profundidades 0-0,20 m e 0,20-0,40 m; e entre 0,20-0,40 m e 

0,40-0,60 m. Entre 0,40-0,60 m e 0,60-0,80 m não houve diferença significativa. (0-0,20 m = 

47,42%; 0,20-0,40 m = 27,8%; 0,40-0,60 m = 15,3%; 0,60-0,80 m = 9,5%) (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Comprimento de raízes (m), cultivar RB 85-5536, segunda safra. 

Manejo 
Camada 
m*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 1,09 a A 0,54 a B 0,33 a C 0,31 a C 
Sequeiro 1,13 a A 0,66 a B 0,36 a C 0,23 a C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 
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4.2.2 Área de raízes  

 

A área raramente é determinada em pesquisas ecológicas, contudo este parâmetro 

parece ser o melhor para experimentos determinando consumo de água e nutrientes. A 

principal desvantagem de medidas diretas de área é que o pesquisador deve considerar apenas 

raízes vivas (BÖHM, 1979).  

Para a primeira safra, a cultivar RB 86-7515 só apresentou diferenças significativas 

entre os manejos na camada de 0,6-0,80 m, não havendo diferenças nas demais camadas. 

Dentro do manejo irrigado houve diferenças significativas entre a camada inicial (0-0,20 m) e 

as demais, apresentando maior área (0,23 m2) e a camada mais profunda (0,6-0,8 m) e as 

demais, com menor área (0,52 m2). O manejo de sequeiro apresentou diferenças significativas 

somente na camada inicial, que apresentou maior área que todas as outras (0,47 m2), as demais 

camadas não apresentaram diferenças significativas (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Área de raízes (m2) da cultivar RB 86-7515, primeira safra (2007). 

Manejo 
Camada 
m2*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 0,23 a A 1,60 a B 1,27 a B 0,52 b C 
Sequeiro 0,47 a A 1,74 a B 1,28 a B 1,29 a B 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 
 

A cultivar RB 85-5536 não apresentou diferenças significativas entre os manejos 

irrigado e sequeiro na primeira safra. Para o manejo irrigado, a camada de 0-0,20 m 

apresentou maior área (3,58 m2), diferindo significativamente de todas as outras; a camada 

mais profunda apresentou menor área (1,26 m2), diferindo significativamente das demais. Os 

resultados apresentados pelo manejo de sequeiro também foram apresentados da mesma forma 

que o irrigado, havendo diferenças significativas entre a camada superior (5,19 m2) e as 

demais; e entre a camada inferior (0,73 m2) e todas as outras (Tabela 16). 
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Tabela 16. Área de raízes (m2) da cultivar RB 85-5536, primeira safra (2007). 

Manejo 
Camada 
m2*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 3,58 a A 1,56 a B 1,40 a B 1,26 a C 
Sequeiro 5,19 a A 1,60 a B 1,40 a B 0,73 a C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 

Após a segunda safra, a cultivar RB 86-7515 apresentou diferenças significativas entre 

os manejos irrigado e sequeiro somente na camada de 0,60-0,80 m, com maior área para o 

manejo irrigado (1,12 m2). Dentro do manejo irrigado houve diferenças significativas entre a 

camada superior (1,71 m2) e a camada inferior (1,12 m2), não havendo entre as demais. O 

manejo sequeiro demonstrou diferenças significativas entre a camada superficial (2,40 m2)e as 

camadas de 0,40-0,60 e 0,60-0,80 m (0,89 e 0,48 m2, respectivamente); a camada de 0,40-0,60 

m diferiu significativamente da superficial e da mais profunda; a camada de 0,60-0,80 diferiu 

significativamente da camada superficial e da camada de 0,40-0,60 m (Tabela 17). 
 

Tabela 17. Área de raízes (m2) da cultivar RB 86-7515, segunda safra (2008). 

Manejo 
Camada 
m2*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 1,71 a A 1,11 a AB 1,28 a AB 1,12 a B 
Sequeiro 2,40 a A 1,26 a AB 0,89 a B 0,48 b C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 

 

Após a segunda safra, a cultivar RB 85-5536 apresentou diferenças significativas entre 

os manejos irrigado e sequeiro somente na camada de 0,60-0,80 m, com maior área para o 

manejo irrigado (1,20 m2). No manejo irrigado a camada superficial apresentou maior área, 

diferindo significativamente das demais (3,66 m2); a camada mais profunda também diferiu 

significativamente das demais, com menor área (0,70 m2); as camadas intermediárias não 

apresentaram diferenças significativas. O manejo de sequeiro apresentou diferenças 

significativas entre todas as camadas, sendo que, os valores de área foram decrescendo de 

acordo com a profundidade (0-0,20 m =. 3,28 m2; 0,20-0,40 m = 2,00 m2; 0,40-0,60 m= 1,02 

m2; 0,60-0,80 m= 0,70 m2) (Tabela 18). 
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Tabela 18. Área de raízes (m2) da cultivar RB 85-5536, segunda safra (2008). 

Manejo 
Camada 
m2*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 3,66 a A 1,79 a B 1,26 a BC 1,20 a C 
Sequeiro 3,28 a A 2,00 a B 1,02 a C 0,70 b D 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 

 

 4.2.3 Volume de raízes 

 

Houve diferenças significativas entre os tratamentos somente para a camada de 0,60-

0,80 m, em que o tratamento sequeiro apresentou volume de raízes maior (0,35 m3). Na 

primeira safra (2007) a cultivar RB 86-7515 só apresentou diferença siginificativa entre a 

camada de 0,40-0,60 m (0,42 m3) e 0,60-0,80 m (0,16 m3). A cultivar 85-5536 apresentou 

diferenças significativas entre a camada de 0-0,20 m(1,55 m3) e 0,20-0,40 m (0,55 m3). A 

soma total do volume de raízes do tratamento irrigado foi de 1,88 m3, obedecendo a seguinte 

distribuição: 0-0,20 m = 39,6%; 0,20-0,40 m = 29,81%; 0,40-0,60 m = 22,25%; 0,60-0,80 m = 

8,41% . O tratamento sequeiro apresentou soma total do volume de raízes de 2,84 m3, e 

seguinte distribuição ao longo do perfil: 0-0,20 m = 54,72%; 0,20-0,40 m = 19,52%; 0,40-0,60 

m = 13,4%; 0,60-0,80 m = 12,4% (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Resultados da análise da interação entre os fatores manejo e camada, cultivar RB 

86-7515, primeira safra, para volume de raízes (m3). 

Manejo 
Camada 
m3*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 0,75 a A 0,56 a AB 0,42 a B 0,16 b C 
Sequeiro 1,55 a A 0,55 a B 0,38 a BC 0,35 a C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05) 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05) 
 

A cultivar RB 85-5536 não apresentou diferenças significativas para todas as camadas 

entre os tratamentos irrigado e sequeiro (2007). Tanto o tratamento irrigado como sequeiro 

apresentaram diferenças significativas entre a camada de 0-0,20 m (irrigado = 1,12 m3; 

sequeiro = 1,75 m3) e 0,0,20-0,40 m (irrigado = 0,49 m3; sequeiro = 0,55 m3) e entre 0,40-0,60 
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m (irrigado = 0,48 m3; sequeiro = 0,50 m3) e 0,60-0,80 m (irrigado = 0,42 m3; sequeiro = 0,22 

m3). Entre as camadas de 0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m não houve diferença significativa. A 

soma total do volume de raízes do tratamento irrigado foi de 2,51 m3, obedecendo a seguinte 

distribuição: 0-0,20 m = 44,5%; 0,20-0,40 m = 21,8%; 0,40-0,60 m = 19,84%; 0,60-0,80 m = 

13,91% . O tratamento sequeiro apresentou soma total do volume de raízes de 3,01 m3, e 

seguinte distribuição ao longo do perfil: 0-0,20 m = 58,01%; 0,20-0,40 m = 18,1%; 0,40-0,60 

m = 16,5%; 0,60-0,80 m = 7,41% (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Resultados da análise da interação entre os fatores manejo e camada, cultivar RB 

85-5536, primeira safra, para volume de raízes (m3). 

Manejo 
Camada 
m*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 1,11 a A 0,49 a B 0,48 a B 0,42 a C 
Sequeiro 1,75 a A 0,55 a B 0,50 a B 0,22 a C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05) 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05) 

 

Na segunda safra (2008) a cultivar RB 86-7515 apresentou diferença significativa entre 

os tratamentos irrigado e sequeiro somente para a camada de 0,60-0,80 m. Dentro do 

tratamento irrigado, a camada de 0-0,20 m apresentou diferença significativa das demais, 

assim como a camada de 0,60-0,80 m; as camadas de 0,40-0,60 m e de 60-80 não diferiram 

significativamente nem da de 0-0,20 m e de 0,60-0,80 m. A soma total do volume de raízes do 

tratamento irrigado foi de 1,69 m3, com a seguinte distribuição ao longo do perfil: 0-0,20 m = 

33,3%; 0,20-0,40 m = 21,24%; 0,40-0,60 m = 22,94%; 0,60-0,80 m = 22,52%. No tratamento 

sequeiro a camada de 0-0,20 m diferiu significativamente de 0,40-0,60 m e de 0,60-0,80 m, 

não diferindo de 0,20-0,40 m; a camada de 20-40 não diferiu significativamente de 0-0,20 m e 

0,40-0,60 m, diferindo de 0,60-0,80 m; a camada de 0,40-0,60 m diferiu significativamente de 

0-0,20 m e de 0,60-0,80 m, não diferindo de 0,20-0,40 m; a camada de 0,60-0,80 m diferiu de 

todas as demais. A soma do volume de raízes do tratamento sequeiro foi de 1,80 m3, com a 

seguinte distribuição: 0-0,20 m = 54,61%; 0,20-0,40 m = 21,4%; 0,40-0,60 m = 16,26%; 0,60-

0,80 m = 7,75% (Tabela 21). 
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Tabela 21. Resultados da análise da interação entre os fatores manejo e camada, cultivar RB 

86-7515, segunda safra, para volume de raízes (m3). 

Manejo 
Camada 
m3*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 0,56 a A 0,36 a AB 0,39 a AB 0,38 a B 
Sequeiro 0,99 a A 0,39 a AB 0,29 a B 0,14 b C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05). 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05). 

 

Na segunda safra (2008) a cultivar RB 85-5536 apresentou diferença significativa entre 

os tratamentos irrigado e sequeiro somente para a camada de 0,60-0,80 m, com maior volume 

de raízes no tratamento irrigado (0,53 m3). Dentro do tratamento irrigado somente a camada de 

0-0,20 m apresentou diferença significativa das demais. A distribuição ao longo do perfil foi: 

0-0,20 m = 43,4%; 0,20-0,40 m = 21,8%. Dentro do tratamento sequeiro a camada de 0-0,20 

m diferiu significativamente das demais; a camada de 0,20-0,40 m também diferiu das demais; 

não houve diferença significativa entre as camadas de 0,40-0,60 m e 0,60-0,80 m, porém, 

houve diferenças significativas com as de 0-0,20 m e de 0,20-0,40 m. A distribuição: 0-0,20 m 

= 45,61%; 0,20-0,40 m = 29,68%; 0,40-0,60 m = 13,62%; 0,60-0,80 m = 11,1% (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Resultados da análise da interação entre os fatores manejo e camada, cultivar B 

85-5536, segunda safra, para volume de raízes (m3). 
 

Manejo 
Camada 
m3*10-1 

0-20 20-40 40-60 60-80 
Irrigado 1,34 a A 0,67 a B 0,54 a B 0,53 a B 
Sequeiro 0,98 a A 0,64 a B 0,29 a C 0,24 b C 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste t (P>0,05) 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem pelo teste t (P>0,05) 

 

A menor proporção de raízes dos manejos irrigados associados às maiores 

produtividades contesta a afirmação de Gascho e Shih (1982)3 e Hudson (1968)4, citados por 

                                                           
3 GASCHO, G. J.; SHIH, S.F. Sugarcane, in crop-water relations. TEARE, I. D.; PEET, M. M. (Ed.). John Wiley 
and Sons, New York, p. 445-479, 1988. 
 
4 HUDSON, J. C. Available soil water, sugarcane, growth and transpiration. In: Proceedings of International 
Society of Sugar Cane Technologists. 13. p. 484-498, 1968. 
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Shih (1988), que disseram que existe grande correlação entre a baixa produtividade da 

primeira soqueira com a pequena quantidade de raízes. 

Uma hipótese a ser considerada é que mais do que estimular a formação de raízes em 

subsuperfície, “desviando” fotoassimilados da formação de colmos, conforme Vasconcelos e 

Garcia (2005), é mais importante oferecer condições favoráveis para a manutenção das raízes 

superficiais, uma vez que estas são notadamente mais eficientes na absorção de água, 

nutrientes e oxigênio. O sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial oferece essa 

condição favorável, equilibrando a aplicação de água e nutrientes em pequenas proporções,  

alta freqüência, além de manter o solo oxigenado, permitindo assim o perfeito 

desenvolvimento de raízes, conforme citaram Ben-Asher & Phene (1994). Seguindo esta 

lógica, não há necessidade de gasto de energia para a formação de raízes mais profundas e que 

encontrariam situações menos favoráveis para o seu desenvolvimento. 
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5. Conclusões  

� Nas condições estudadas, ao fim da primeira safra (2007), pôde-se concluir que a 

cultivar RB 86-7515 se mostrou mais responsiva à irrigação, uma vez que seu manejo 

irrigado resultou em maior produtividade de colmos e produtividade de açúcar que o 

manejo sequeiro e que a cultivar RB 85-5536 (irrigada e não-irrigada), não houve 

diferenças significativas nos percentuais de fibra e Pol de cana (PCC);  

 

� Apesar de apresentar menor quantidade de raízes em todas as camadas, a cultivar RB 

86-7515 mostrou uma distribuição mais homogênea ao longo do perfil; 

 

� A irrigação por gotejamento subsuperficial contribuiu para aumentar a produtividade 

de colmos (TCH) e de açúcar (TPH) nas duas cultivares; 

 
� O método de análise de imagens digitais do perfil utilizando o software SAFIRA foi 

satisfatório, apresentando coeficientes de variação condizentes aos encontrados na 

literatura para este método. 
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Figura 23. Toneladas de colmos por hectare (TCH) da variedade RB 86-7515 (A) e RB 85-

5536 (B) na primeira e segunda safras. 
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Figura 24. Fibra da variedade RB 86-7515 (A) e RB 85-5536 (B) na primeira e segunda 

safras. 
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Figura 25. Produtividade de açúcar por hectare (TPH) da variedade RB 86-7515 (A) e RB 

85-5536 (B) na primeira e segunda safras. 
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Figura 26. PCC da variedade RB 86-7515 (A) e RB 85-5536 (B) na primeira e segunda 

safras. 
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Figura 27. Distribuição percentual do sistema radicular ao longo do perfil da cultivar RB 86-

7515 dos manejos irrigado (A) e sequeiro (B), após a primeira safra (2007). 
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Figura 28. Distribuição percentual do sistema radicular ao longo do perfil da cultivar RB 86-

7515 dos manejos irrigado (A) e sequeiro (B), após a segunda safra (2008). 
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Figura 29. Distribuição percentual do sistema radicular ao longo do perfil da cultivar RB 85-

5536 dos manejos irrigado (A) e sequeiro (B), após a primeira safra (2007). 



60 
 

 

A.  

 

B.  

 

Figura 30. Distribuição percentual do sistema radicular ao longo do perfil da cultivar RB 85-

5536 dos manejos irrigado (A) e sequeiro (B), após a segunda safra (2007). 
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Figura 31. Área (m2) do sistema radicular da cultivar RB 86-7515 irrigada (A) e sequeiro (B), 
safra 2007. 
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Figura 32. Área (m2) do sistema radicular da cultivar RB 86-7515 irrigada (A) e sequeiro (B), 
safra 2008. 
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Figura 33. Volume (mm3) do sistema radicular da cultivar RB 86-7515 irrigada (A) e sequeiro 
(B), safra 2007. 
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Figura 34. Volume (mm3) do sistema radicular da cultivar RB 86-7515 irrigada (A) e sequeiro 
(B), safra 2008. 
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Figura 35. Área (m2) do sistema radicular da cultivar RB 85-5536 irrigada (A) e sequeiro 
(B), safra 2007. 
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Figura 36. Área (m2) do sistema radicular da cultivar RB 85-5536 irrigada (A) e sequeiro 
(B), safra 2008. 
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Figura 37. Volume (mm3) do sistema radicular da cultivar RB 85-5536 irrigada (A) e sequeiro 
(B), safra 2007. 
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Figura 38. Volume (mm3) do sistema radicular da cultivar RB 85-5536 irrigada (A) e sequeiro 
(B), safra 2008 
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