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Introdução

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma cultura 
em expansão mundialmente, devido principalmente a 
necessidade de substituição dos combustíveis fósseis, 
por fontes de energia renováveis como o álcool, Silva 
[1]. No entanto, devido a características ambientais 
defavoráveis presentes na região semi-árida do estado
de Alagoas, a expansão em área desta cultura já está no 
limite.

Nesse aspecto, os programas de melhoramento 
genético estão liberando e protegendo variedades de 
cana-de-açúcar cada vez mais produtivas e com maior 
resistência ao estresse hídrico, à doenças e pragas,
Maule et al.,[2]. Nos estudos de melhoramento, a 
análise de crescimento é importante para conhecer as 
diferenças funcionais e estruturais de variedades 
diferentes dentro de uma mesma espécie, Pereira e 
Machado [3].

Sendo assim, o conhecimento da área foliar, 
considerado parâmetro do crescimento das plantas, é 
essencial, pois permite relacionar as variedades 
estudadas com o seu potencial produtivo, Hermann e 
Câmara [4].

Neste sentido, o presente trabalho teve o objetivo de 
avaliar o comportamento de variedades RB de cana-de-
açúcar, em regime de sequeiro e  irrigado, com relação 
ao Índice de Área Foliar e produtividade.

Material e métodos

A. Localização e Instalação do Experimento

O experimento foi instalado no Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Alagoas 
(09°28’02”S; 35°49’43”W; e 127 m de altitude), em 
um solo classificado como latossolo amarelo coeso 
argissólico de textura média/argilosa. O delineamento 
estatístico utilizado no experimento de sequeiro foi 
blocos casualizados com quatro repetições e oito 
tratamentos: variedades RB92579, RB863129, 
RB931003, RB93509, RB72454, RB867515, 
RB951541 e RB971755. As parcelas foram 

constituídas de 11 linhas de 21 metros de comprimento, 
com espaçamento de 1,0 metro entre linhas. O 
delineamento estatístico utilizado no experimento 
irrigado foi o mesmo do sequeiro, apenas com o 
acréscimo da variedade RB98710. As parcelas foram 
constituídas de 9 linhas de 15 metros, plantadas em 
espaçamento duplo de 1,4 x 0,4 m. O sistema de 
irrigação utilizado foi localizada (gotejamento) no qual 
os gotejadores eram do tipo dripnet, com vazão de 1,0 
l/ha. A lâmina foi aplicada de acordo com a 
evapotranspiração da cultura (ETc) e a precipitação, o 
qual foram obtidas por uma estação automática de 
aquisição de dados Micrologger mCR10X, instalada a 
300 metros do experimento.

B. Medições do Índice de Área Foliar (IAF)

O IAF foi estimado, a partir da média de cinco 
medidas tomadas na linha central de cada parcela, por 
um analisador portátil do dossel de plantas (Plant 
Canopy Analyser modelo LAI-2000 LICOR), o qual 
apresenta um sensor óptico e uma unidade de controle 
para armazenagem dos dados, permitindo avaliações 
rápidas e não destrutivas das plantas. As medições
foram realizadas durante todo o ciclo da cultura da 
cana-de-açúcar, através da diferença de radiação solar 
entre as medidas tomadas acima e abaixo do dossel da
cultura. O IAF foi estimado pelo equipamento LAI-
2000, no início da manhã ou no final da tarde, em 
condições de céu nublado, período no qual minimiza a
incidência direta dos raios solares sobre o sensor 
óptico, o que causa interferência nos dados.

C. Estimativa da Produtividade

As amostras para a estimativa da produtividade da 
cana-de-açúcar foram colhidas e pesadas com auxílio 
de um dinamômetro com capacidade para pesar 1000 
kg de colmos e uma máquina carregadeira nas duas 
linhas centrais de cada parcela (30 m linear). A
produtividade foi calculada dividindo a massa dos 
colmos colhidos pela área colhida em metros quadrado 



e multiplicando o resultado por 10.000 que resultou em 
t ha-1. 

Resultados e Discussão

A. Índice de Área Foliar

As variedades cultivadas no sequeiro, no início do 
ciclo, apresentaram um crescimento lento, devido à 
baixa precipitação (98,3 mm) e pequena área foliar por 
planta. No mês de março, foram registradas 
precipitações da ordem de 235,7 mm e temperatura de 
25,5 ºC, considerada por Bachi e Souza [5] dentro da 
faixa ideal ao pleno desenvolvimento da cultura. Nesse 
período as variedades em geral iniciaram um 
crescimento exponencial, com posterior estabilização 
nos meses mais chuvosos do ano. No final do ciclo, 
houve um ligeiro decréscimo no IAF das variedades, 
caracterizando a maturação da cultura (Figura 1).

No final do mês de abril, antes do período de 
inverno, a cultura já estava estabelecida e as variedades 
em geral apresentaram um IAF de 2,53. Nesse período,
no sequeiro, a variedade RB867515 apresentou o maior 
IAF (2,83), seguida da RB971755 e da RB92579 (2,81 
e 2,76 respectivamente). Entretanto, a variedade 
RB971755 apesar de ter apresentado um bom 
crescimento até esse período, não conseguiu manter 
essa eficiência até o final do ciclo, permanecendo 
abaixo das demais variedades nas últimas medições
(Figura 1). A variedade RB92579 alcançou o maior 
valor de IAF (4,28), aos 318 dias após o corte (terceiro 
ciclo), o que contribui para uma maior eficiência no 
uso da água, seguida da variedade RB93509 (4,10). 
Esses valores são considerados próximos do ideal (4,0), 
por Machado et al.[6], o que seria suficiente para 
interceptar 95% da radiação solar incidente.

As variedades cultivadas no experimento irrigado 
(Figura 2), mesmo com disponibilidade de água 
durante todo o ciclo da cultura, apresentaram o mesmo 
crescimento exponencial do cultivo de sequeiro. 
Entretanto esse aumento do IAF no cultivo irrigado foi
observado logo no início do ciclo (Figura 3), aos 60 
dias após o corte (Segundo ciclo), característica que 
somente veio a ocorrer no cultivo de sequeiro aos 100 
dias após o corte (Terceira folha), o que evidencia o 
crescimento mais rápido da cultura cultivada sobre 
condições de irrigação, garantindo assim maior 
rendimento final.

Sob irrigação, as variedades tiveram ganhos médios 
do IAF, da ordem de 18%, em relação ao sequeiro 
exceto nas variedades RB92579, RB931003 e 
RB72454, as quais não tiveram incremento no IAF. A 
variedade RB98710 apresentou um crescimento mais 
constante durante todo o ciclo, sendo que a partir do 
mês de junho, quando o IAF estava em torno de (2,97), 
essa variedade se destacou e no final do ciclo 
apresentou o maior IAF (4,71). Outra variedade que 
teve um bom desempenho foi a RB867515, que 
possivelmente pelo alto perfilhamento no início do 
ciclo, teve seu crescimento afetado, até o mês de 
novembro, entretanto conseguiu uma recuperação até 
atingir o segundo maior IAF (4,39), no final do ciclo. 

As variedades RB863129 e RB72454 apresentaram os 
menores valores de IAF durante todo o ciclo da cultura, 
atingindo um valor final de (3,51 e 3,09 
respectivamente).

B. Produtividade

A variedade RB931003 foi a mais produtiva no 
cultivo de sequeiro, diferindo estatisticamente das 
demais (Tabela 1). Devido à má distribuição das 
chuvas ao longo do ano, a variedade RB72454 
produziu 62 t ha-1, abaixo do potencial produtivo da 
variedade. 

No cultivo irrigado, a variedade RB92579 foi a mais 
produtiva (155 t ha-1), seguida da RB 98710 (140 t há-

1). As menores produtividades foram observadas na 
RB863129 e na RB951541 (110 e 115 t ha-1

respectivamente). Em geral as variedades estudadas 
tiveram incrementos da ordem de 30% na 
produtividade quando cultivadas com irrigação.

Pereira e Machado [6] afirmam que existe uma 
significativa associação entre o IAF e o rendimento 
final da cultura. Essa afirmação se confirma no 
presente estudo, quando no cultivo de sequeiro, a 
variedade RB931003 teve a segunda maior 
produtividade e o segundo maior IAF, enquanto que as 
menores produtividades e menores valores de IAF 
foram das variedades RB971755 e RB72454. No 
cultivo irrigado, a variedade RB98710 teve a segunda 
maior produtividade e o maior IAF, enquanto que a 
RB72454 e a RB863129 estiveram entre as variedades 
menos produtivas, também apresentaram os menores 
valores de IAF, evidenciando dessa forma a relação 
direta entre IAF e produtividade.
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Tabela 1. Produtividade das variedades de cana-de-
açúcar em função das médias de Tonelada de Cana por 
Hectare (TCH), pelo teste de tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade.

Figura 1. Índice de Área Foliar das variedades de cana-de-            
açúcar cultivadas sobre condição de sequeiro durante o 
terceiro ciclo, em 14 épocas de medições.

Médias dentro do mesmo regime hídrico, seguida de 
mesma letra não diferem entre si de acordo com o teste 
de tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Figura 2. Índice de Área Foliar das variedades de cana-de-
açúcar cultivadas sobre condições de irrigação, durante o 
segundo ciclo, em 11 épocas de medições.

Figura 3. Comportamento do Índice de Área Foliar médio 
das variedades de cana-de-açúcar, cultivadas sobre 
condições de irrigação e de sequeiro, em diferentes épocas 
do ano e do ciclo da planta.

VARIEDADES SEQUEIRO        IRRIGADO DIFERENÇA (%)

RB931003 107a 135bc 21
RB93509 100b 133bcd 25
RB867515 99bc     125bcde 21
RB92579 95c        155a 39
RB863129 85d        110e 23
RB951541 82d        115e 29
RB971755 74e 121cde 39
RB72454 62f 117de 47
RB98710 140ab

Média 88 128 30


