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RESUMO 

PERFILHAMENTO E PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DE PLANTIO 

Autor: ANIBAL PACHECO DE ALMEIDA PRADO 

Orientador: Prof. Dr. OSWALDO P. GODOY 

.viii. 

O presente trabalho teve como objetivo estu

dar o perfilhamento e a produção de três variedades de cana

-de-açúcar cultivadas no Estado de são Paulo em função da 

quantidade de mudas utilizadas no plantio. 

O experimento foi instalado na Fazenda Tucu

ma, região de Jaú, são Paulo em 29 de abril de 1982, em blo

cos ao acaso sendo constituído de 9 tratamentos e 4 repeti

çoes. Os tratamentos constaram de três variedades: NA 56-7~ 

IAC 52-150 e SP 70-1143, e três densidades de plantio: 2 (4 

qemas) I 4 (8 gemas) e 6 (12 gemas) to.lctcs por metro de sul-

co. 1\s parcelas foram consti tuidaó; de seis sulcos de 12 m 

de comprimento espaçados de 1,40 m. 

Foram coletados dados na cana-planta e na pri 

meira soca dos seguintes parâmetros: quantidade de calmos 

primáriosi quantidade de perfilhos por touceiraj quantida-
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de de perfilhos formados durante o ciclo vegetativo, e pro

duçâo agrícola por àrea. 

Os resultados analisados permitiram as segui~ 

tes principais conclusões: 

1. Na cana-planta, o màximo perfilhamento ocorre em períodos 

diferentes de acordo com a variedade. Para a NA 56-79 no 

inicio do mês de dezembro; para IAC 52-150 no inicio do 

mês de novembro e para SP 70-1143 no inicio do mês de ou

tubro. Na primeira soca, apos o corte da cana-planta rea 

lizada no mês de julho, o màximo perfilhamento ocorre no 

mês de dezembro para as três variedades. 

2. Na cana-planta sao significativas as diferenças de perfi

lhamento e de produção por área das,variedades com a uti

lização no plantio de dois (4 gemas), quatro (8 gemas) ou 

seis (12 gemas) toletes por metro de sulco. Para as va

riedades NA 56-79 e IAC 52-150 devem ser utilizadas como 

densidades 6 toletes (12 gemas) por metro; para a varieda 

de SP 70-1143 pode ser utilizada a densidade de 4 to1etes 

(8 gemas) por metro. Na primeira soca as diferenças para 

perfilhamento e para produção por are a não são significa

tivas. 



TILLERING AND PRODUCTION OF SUGARCANE ACCORDING 

TO DENSITY OF PLANTING 

SUMMARY 

Author: ANIBAL PACHECO DE ALMEIDA PRADO 

Adviser: Prof. Dr. OSWALDO P. GODOY 

· x. 

This research deals with the study of 

tillering and produciton of three varieties of sugarcane 

plants cultivated in the State of são Paulo, Brazil, as a 

function of the number of young plants used in the planting 

time. The experiment was set up in a randomized block 

design with mine treatments and four replications, in the 

region of Jau, State of são Paulo, on April, 1982. The 

treatments consisted of three varieties: NA 56-79, IAC 52-

-150, and SP 70-1143, and three densities of planting: 2 

cuttings (4 buds), 4 c1..lttings (8 buds), 'and 6 cuttings (12 

buds) per meter of row. The plots were formed by six rOWB 

of 12 meters long and 1.40 meters apart. The following 

parameters were studied: number of primary stalks, number of 

tillerings formed du~ing the vegeta tive cycle, and 
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production per area. The results were as follows: 1. the 

maximum (highest) tillering in plant canes occurs in 

different periods according to the varietYi in the beginning 

of December (NA 56-79) I in the beginning of November (IAC 

52-150) and in the beginning of October (SP 70-1143) I while 

in the first ratoon, after the cutting of the plant cane in 

Ju1y, the maximum (highest) tillering occurs in December for 

the three varieties; 2. the differences of tillering and 

production per area of the plant cane varieties are 

significant when used in the planting of 2 cuttings (4 buds), 

4 cuttings (8 buds) or six cuttings (12 buds) per meter of 

row. As to the NA 56-79 and IAC 52-150 varieties, 6 cuttings 

(12 buds) per meter should be used, whereas for the variety 

SP 70-1143 the density should be 4 cuttings (8 buds) per 

meter of row. The differences of tillering and production 

per area are not different in the first ratoon. 



1. INTRODUÇÃO 

A qualidade e a quantidade de mudas sao fa

tores primordiais a serem considerados na instalação de uma 

cultura de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) para se obter 

maiores produções por área e maior número de cortes econômi

cos. 

Nas regiões canavieiras do Estado de são Pau

lo u1:.ilizam-se como mudas, colmos int,eiros que sao posterioE 

mente picados nos sulcos de plantio em toletes de duas, três 

ou quatro gemas. Com relação a quantidade de mudas gasta no 

plantio, do slstema de distribuição de colmos, base cruzada 

com ponta, passou-se com o decorrer dos anos, ao sistema de 

colmos duplos PO sulco. Assim, de aproximadamente 6 a 7 ge-

mas colocadas inicialmente por metro linear distribui-se 

atualmente de 12 a 15 gemas. Este procedimento visa, garan-

tir uma boa brotação inicial, aumentando a porcentagem de 

emergência e o número de touceiras a serem formadas na cana

-planta. 

Porêm, o fato de se dobrar a quantidade de 
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mudas utilizadas no plantio da cana-de-açúcar implica em 

maiores gastos e consequentemente na elevaç~o do custo de 

instalaç~o da cultura. Por outro lado, com êsse procedimen

to, aumenta-se o número de touceiras por área e, consequent~ 

mente, a longevidade do canavial conseguindo-se maior número 

de cortes econômicos e êsses acréscimos nas despesas de ins

talaç~o poderão ser compensados com a obtenção de maiores lu 

cros. 

Considerando-se que sao poucos os estudos 

existentes que correlacionam a densidade de plantio e forma

ç~o de touceiras com a produção agrícola, justificam-se ple

namente trabalhos de experimentaç~o nesse sentido. 

Portanto, o presente trabalho tem como objet~ 

vo estudar o perfilhamento e a produção de três variedades 

de cana-de-açúcar cultivadas no estado de S~o Paulo, em fun

ç~o da quantidade de mudas utilizadas no plantio. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A literatura consultada sobre o assunto reve

lou poucos trabalhos, predominando aqueles sobre número de t~ 

letes ou gemas por metro linear de sulco para diferentes den 

sidades de plantio e seus efeitos na produção e na qualidade 

da cana-de-açúcar. Contudo, nos trabalhos consultados, nao 

se encontrou nenhum estudo que correlacionasse o número de 

toletes ou gemas por metro linear (densidade de plantio) com 

o número de touceiras formadas por metro linear de sulco; o 

numero de colmos formados por touceira na cana-planta em fu~ 

ção da densidade de plantio e posteriormente na cana-soca. 

2.1. Densidade de toletes (gemas) 

THOMPSON (1962) I em estudo realizado na Áfri

ca do Sul sobre densidade de plantio, verificou que o nume

ro de colmos ~ o principal fator que governa a produção, e 

onde a umidade não ~ limitante l a um maior número de colmos 

corresponde maior rendimento. o rendimento em poso diminuiu 

cerca de 2% para espaços de 0,30 m deixados entre os toletes 

no sulco e aumentou cerca de 5% para cada redução de 0,30 m, 

em espaçamentos entre sulcos de 1,50 m at~ 0,45 m. Observou 

também, que esses resultados não foram tão evidentes na se-
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gunda soca e foi recomendado o espaçamento de 0,90 m para 

plantio continuo no sulco. Foi enfatizada a maior importân

cia para os espaçamentos dentro do sulco (entre toletes) do 

que en-cre linnas. 

TANG & HO (196S) I em Taiwan l estudaram os 

efeitos do emprego de 15, 19, 26 e 38 mil toletes por hecta

re como densidade de plantio e encontraram que o número de 

perfilhos inicialmente aumentou com o número de toletes, mas 

aos 6 meses as diferenças desapareceram. Os efeitos na so

queira seguiram a mesma tendência da cana-planta. 

UHGEL & t-101U\ (1~G6), nas Filipinus, estudundo 

os efeitos da densidade de plantio (3, 4, 5 e 6 toletes/m) e 

espaçamentos de O,80i 1,00; 1,20 e 1,37 m) em três épocas de 

pl antio, verif icaram que no ensaio instalado no inicio da ép'~ 

ca de plantio (i~~cio de dezembro) não houve diferenças sig

nificativas em tern,os de rendimento de colmos e açúcar por 

hectare, para as diferentes densidades de plantio; contudo 

observaram interação significativa entre densidade de plan

tio e o espaçamellto para teor de açúcar por tonelada de col

mo. NO ensaio instalado em meados da época de plantio (fina 1 

de janeiro) constataram que as densidades de 4, 5 c 6 tolc

tes/m não diferiram entre si, porém foram ~;i(fnjfi(;ati\l<llm'nt(' 

superior a 3 toletes/m em termos de tonelada de colmosjhccta 

rei e quanto a quantidade de açucar por hectare a densidade 

de 5 toletes por metro foi significativamente superior a 
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densidade de 3 toletes por metro. No ensaio instalado no fi

nal da época de plantio (meados de março), verificaram que 

tanto para as densidades de plantio e espaçamentos utiliza

dos, não houve diferenças significativas em termos de rendi

mento de colmo e açúcar por hectare. Os autores em função 

desses resultados, enfatizaram que deveria ser utilizado es

paçamento mais largo (1,20 m) e menores densidades (3 tole

tes/m) no início ~a época de plantio e espaçamento mais es

treitos (0,80 m) e maiores densidades (4 toletes/m) em plan

tios em meados e final da época de plantio. 

MORA & URGEL (1966) 1 nas Filipinas, estudando 

as densidades de 30.000, 60.000 e 90.000 toletes por hectare 

nos espaçamentos de 1/00 m entre sulcos, verificaram um au-

mento crescente na produção de açúcar, com "máximo 

60.000 toletes/ha e não encontraram efeito significativo 

densidade de plantio na brotação das soqueiras. 

para 

da 

PARANHOS (1972) I no Brasil, estudando espaça

mentos e densidades de plantio para 3 variedades de cana-de-

-açucar, com espaçamentos de 1,00 m; 1,30 m; 1,60 m e 

m entre sulcos e as densidades de plantio 6, 9 e 12 

1,90 

gemas 

por metro linear de sulco, concluiu que as densidades de 

plantio afetaram basicamente as características da população 

reduzindo o peso médio dos colmos para as maiores densidades 



· 6. 

e reduzindo a riqueza em açucar na menor densidade; assim como, 

observou que 12 gemas por metro linear, produziram maior popul~ 

çoo e maior tonelagem de colmos e de açúcar por hectare; consi

derou que os plantios de 6 e 9 gemas por metro linear foram in

suficientes para garantia das produções máximas e que os princ~ 

pais efeitos da densidade foram na população inicial, diluindo

-se com o transcorrer dos cortes. Ainda neste experimento, o 

autor, verificou que o aumento das distâncias entre os sulcos 

tende a aumentar o número de colmos por metro e o conteúdo de 

sacarose; enquanto a redução da densidade de plantio, dentro do 

sulco, tende também a reduzir o número de colmos por metro li

near, por hectare, e a sua riqueza. Porém verificou que todos 

estes efeitos pouco afetaram a produção final, e que a popula

ção de colmos por area e o peso médio dos colmos sao os princi

pais componentes da produção de cana-de-açúcar por área. 

BARBIERI et alii (19&1) estudando o efeito da 

densidade de plantio na produtividade da cana-de-açúcar, plan

tada no espaçamento de 1,5u m nas entre linhas, com as varieda

des IAC 51-205, Nl\ 56-79, Co 740, CB 47-355 e cn 41-76 e com as 

densidades de plantio de 6, 12, 18 e 21 gemas por metro linear 

de sulco verificaram que estes tratamentos n50 propore ionaLêlm 

diferenças na produção, indicando que o fator produtividade in

depende da densidade do plantio, quando são utilizadas mudas de 

boa qualidade e que a população final e a produtividade foram 

devidas, nas condições do experimento, as características varie 
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tais; assim como as tendências de diferenciação da população 

nas densidades de plantio estudadas, diminuiram com a sequência 

de cortes e que para as densidades de 6 e 12 gemas por metro li-

near de sulcos, todas as variedades tiveram um aumento da popu-

lação final de cana-planta para a cana de 1~ soco, e a popula-

ção de colmas está na ordem decrescente para as variedades IAC 

51-205, Co 740, NA 56-79, CB 47-355eCB41-76 tanto em cana-pla~ 

ta como para cana de 1~ soca. 

COSTA et alii (1981) estudaram diferentes ti-

pos de sulcos e densidades de plantio, em experimentos localiz~ 

dos nos estados de Pernambuco, paraíLa e Rio Grande do Norte, 

com a variedade CB 45-3 com tipos de sulcos diversos ou seja, 

sulco simples a 1,40 m , sulco base larga a 1,70 m , sulco duplo 

a (1,40 + 0,60 m) e sulco duplos a (1,&0 + 0,60 m) e com as den 

sidades de plantio de 5i 7,5 e 10 toneladas de mudas por hecta-

re. Apresentaram conclusões preliminares referentes a cana-

-planta, destacando que não houve nenhuma influência da densida 

de de plantio nas produções agrícolas, teor de paI % cana e to-

neladas de açúcar por hectare e que somente entre os locais -e 

que verificaram diferenças significativas. 

BERTO (19b6) I realizou uma pesquisa na região 

canavieira da zona da mata mineira para verificar o eomportarr~~ 

p,\çamcntos (:~ntrc sulcos (I ,lI\!; 1,:1.\); I,'I(),' I ,(l() 111), ,hlilS pcofundi-
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dades de sulco (15 e ~S cm), e densidades de ~, 11, 12 e 14 ge

mas por metro de sulco. Concluiu que não foi significativa a 

variação do nGmero de colmas prim5rios por área obtidos com 

qualquer das densidades de gemas que, a redução do espaçamen

to usualmente empregados de 1,40 m para atê 1,00 m, não aumen

tou significativamente as produções de colmos e de açGcar por 

área. 

2.2. Perfilhamento 

Segundo DILLEWIJN (1952) se a boa brotação 

dos toletes ê considerada a base de uma boa cultura, o perfilh~ 

menta ê o passo imediato, pois é ele que fornece o numero de 

calmos apropriados para uma boa produção. 

BARNES (1964) citou trabalho de Barnes em 

1919 que verificou que a extensão do perfilhamento e a sobrevi

vência dos perfilhas até a maturidade é de certa forma uma ca

racteristica varietal mas, influenciada pelo meio ambiente (cli 

ma, solo, condições nutricionais, etc.). A fase de perfilhação 

em grande parte determina a produtividade da cultura; contudo 

nem todos os perfilhos podem sobreviver at6 a maturidade. 

CHEN (:, TSE (1968) I em Taiwan J observaram que o 

pcrfilhamento 6 afetado principalmente pela temperatura e radia 

ç50 solar, sendo sua extensão diferente conforme a 6poca do 

plantio e caracteristica varietal. 
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LONSDALE & GOSNELL (1976), na Rod6sia, estuda 

ram o crescimento e qualidade de 4 variedades de cana-de-açúcar 

(NCo 376, NCo 310, CP 29-116 e Co 462) 1 em funçâo da epoca de 

plantio. O plantio foi iniciado em novembro de 1967 e 12 parc~ 

las das 4 variedades foram plantadas nos meses consecutivos de 

tal modo que a primeira tinha 15 meses de idade quando a última 

foi plantada. A cada semana efetuaram-se contagens de colmos e 

folhas e mediçâo de altura. Face aos resultados, verificaram 

que nos estados iniciais de crescimento, a populaçâo foi in

fluenciada principalmente pela estaçâo do ano, sendo que a pop~ 

laçâo de colmos aumentou rapidamente quando a cana-de-açúcar 

foi plantada ou rebrotada na primavera e verâo (setembro-dezem

bro) mostrando-se relativamente lenta para a cana-planta e soca 

de março e junho. Inversamente o período de maXlma populaçâo 

foi mais longo e a taxa de mortalidade de perfilhos mais tardia 

para a cana-planta e soca de março e junho. Cabe ressaltar que 

houve diferença significativa entre as variedades quanto a pop~ 

liJ.çâo de colmos. 

BULL & GLAZIOUS (1978) citaram trabalhos de 

Gosnell (1968), na Ãfrica do Sul; Maclean et alii (1968) na 

Guiana; Borden (1946) no Hawai e BulI (n.p.) na Austrália, que 

verificaram que somente no estádio de fechamento da cultura há 

uma super produçâo de colmos; o máximo de colmos se dá aos tr~s 

a cinco meses de plantio, por~m, mais de 50 destes morrem e a 

p<..)pulação estável de colmos é a lC'::lllçadél an Lcs dos nove meses. 
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No Hawai, um novo pico na produç~o de colmas & alcançado entre 

1S e 17 meses, devido a variedade selecionada ser favorecida p~ 

lo crescimento continuo da cultura no segundo ano. 

MALI et alii (1982) na índia, observaram que 

o numero de perfilhas por planta aumentou continuadamente de 60 

a 120 dias, e posteriormente, decresceu gradualmente devido ao 

efeito de competição e sombreamento; contudo verificaram dife-

renças significativas para número de perfilhos por planta para 

as variedades testadas. 

ROCHA (1984) estudando o comportamento de 

três variedades de cana-de-açúcar quanto a emergência, perfilh~ 

mento e produç~o de colmos em função das epocas de plantio no 

estado de são Paulo, verificou que no plantio de cana de ano 

(inicio de setembro e final de outubro), há um rápido e intenso 

perfilhamento porque os per iodos ocorrem nas estações da prima-

vera e verao, onde s~o maiores a radiação solar, a luminosidade 

e a precipitação. O mesmo acontece com o plantio logo no ini-

cio da época de janeiro-março, cana-do-ano e meio, pois a esta-

çao e de final do verão e outono; contudo no plantio no final 

desta êpoca (30 de março) o perfilhamento ê menor o mais lento, 

pois coincide com as estações de final de outono e invorno. Con 

cluiu também, que para plantios cm setembro-outubro • r • 
C no :lnlClO 

ap6s o plantio são suficientes para produção final de colmos in 
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dustrializáveis, e que para o plantio no final de março, há um 

atraso na emiss~o dos perfilhos c apenas aos 4 e 5 meses apos 

o plantio, pr6ximo a estaçâo da primavera, os perfilhos obtidos 

sâo suficientes para a produção final de colmos industrializá-

vcis. 
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3. KATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local do experimento e solo 

° experimento foi instalado em 29 de abril de 

1~82 na Fazenda Tucumã, em área de canavial, localizada no munl 

cipio de Jaú, cujas coordenadas geográficas são 220 e 17' de la

titude sul e 480 e 34' de longitude oeste num solo classificado 

a nivel de grande grupo corno Latossol Roxo, cujo resultado da 

análise quimica realizada pelo Departamento de Solo, Geologia e 

Fertilizantes da E.S.A. "Luiz de Queiroz" consta da Tabela 1. 

Tabela 1. Análise quimica do solo. 

Profun pH C 3- K+ 2+ 2+ ~13+ H+ 
didade % 

p0
4 

Ca t1g 

(em) emg/100 9 de terra 

0-20 5,4 1 ,29 0,00 0,1 G L,20 O/~2 O I () 4 6 ,/) O 
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3.2. Delineamento experimental 

o delineamento experimental utilizado foi em 

blocos ao acaso com nove tratamentos e quatro repetições. Os 

tratamentos foram constituídos de três variedades de cana-de-

-aç~car: NA 56-79, IAC 52-150 e SP 70-1143; e três densidades 

de plantio, 2 (4 gemas) I 4 (8 gemas) e 6 (12 gemas) toletes por 

metro linear de sulco, com toletes padronizados de 2 gemas. 

Cada parcela era constituída de 6 linhas de 

12 m de comprimento espaçadús de 1,40 m, ocupando uma area to

tal de 100,80 m2
• Corno área ~til da parcela foram consideradas 

as 4 linhas centrais. Entre as parcelas foram deixados carrea

dores de 2,80 m de largura no sentido longitudinal e de 2,0 m 

no sentido transversal. 

O experimento ocupou urna arca total de 

3.3. Caracteristicas das variedades 

As variedades utilizadas NA 56-79, IAC 52-150 

c SP 70-1143, foram escolhidas em funçSo das suas capacidades 

de perfilhamento tanto na cana-planta corno nas socas. 

As principais caracterlsticas agronômicas des 

sas variedades estão na Tabela 2. 
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Tabela 2. Caracteristicas das varieda~es de cana-de-açúcar. 

Variedade Produ Brotação Perfilha Riqueza Eaturação 
çao Cana/planta mento em 

socas sacarose 

NA 56-79 Alta regular bom muito alta precoce 

IAC 52-150 Alta boa bom muito alta precoce 

SP 70-1143 Alta muito boa muito bom muito alta média 

De acordo com os parâmetros citados por SEGAL 

LA & TOKESHI (1981) uma produção alta, considerando solos de 

fertilidade média, sem irrigação e quatro cortes, corresponde 

a mais de 90 t/ha/ano de colmos; riqueza em sacarose muito al-

ta, acima de 16% de pol no colmo; maturação precoce: colheita 

no inicio da safra no estado de são Paulo (maio/junho) e matura 

ção média: colheita no meio de safra (julho/agosto). 

3.4. Mudas 

utilizou-se mudas de viveiros terciários com 

12 meses de idade, sendo os colmos cortados na base, rente ao 

solo e despontados na altura do palmito. Posteriormente os col 

mos foram despalhados manualmente e em seguida seccionados em 

toletes de duas gemas, eliminando-se o primeiro tolete do ápice 

t' o da Dilse do~; calmos, i.\!3Siln como o:; l.Cll('lc~~, dldcilclo:; pcI;:l 
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broca da cana-de-açficar (Diat4aea sp). 

3.5. Instalação do experimento 

° preparo do solo constou de duas gradagens, 

com a grade aradora de 14 discos de 26 polegadas, seção em V, 

seguida de uma subso~agem cruzada com subsolador de hastes par~ 

bólicas em nfimero de três espaçadas de 0,75 m e de nova grada

gem com a mesma grade utilizada anteriormente. Após a primeira 

gradagem, aplicou-se 1,6 t/ha de calcário dolomítico com as se

guintes características: PRNT = 69%; CaO = 25%; MgO = 20%; gra

nulometria: resíduo peneira 10 = 0%; resíduo peneira 50 ~ 45%. 

Após o solo estar ade~uadamente preparado, 

foram abertos os sulcos espaçados de 1,40 m e a uma profundida

de ao redor de 0,30 m; em seguida aplicou-se inseticida Aldrim a 

5% na dosagem de 22 kg/ha visando o controle de pragas do solo. 

A adubação mineral utilizada no sulco de plantio constou de 12 

kg N/ha, 120 kg p 20 5 /ha e 150 kg K20/ha sendo as fontes de adu

bos empregadas uréia, superfosfato simples e cloreto de potas-

sio respectivamente. Posteriormente aos 45 dias apos o plantio 

(14.06.82), realizou-se a adubação de cobertura, na dosagem de 

48 kg N/ha, utilizando-se como fonte a uréia. 

Os toletes foram distribuidos manualmente nos 
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metro linear. 

A seguir os toletes foram cobertos por uma ca 

mada de 0,08 a 0,10 m de terra. 

Os tratos culturais para a cana-planta resumi 

ram-se em capinas manuais com auxílio de enxada para a elimina

ção das plantas daninhas sendo realizadas três capinas, nos me

ses de abril, junho e setembro, subsequentes ao plantio. Quanto 

a cana-soca, 7 dias após a colheita realizou-se o cultivo das 

entre linhas com o cultivador de tríplice operação realizando a 

adubação lateralmente as soqueiras, e a uma profundidade ao re

dor de 0,10 a 0,15mna dosagem de 90 kg N/ha e 135 K20/ha, com 

uréia e cloreto de potássio, respectivamente. Quanto ao contro 

le de plantas daninhas, realizou-se apenas duas capinas manuais 

com auxílio da enxada nos meses de setembro e outubro, 

quentes a colheita. 

3.6. Dados coletados 

subse-

Os dados coletados para avaliação dos trata

mentos foram os seguintes: 
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3.6.1. Cana-planta 

3.6.1.1. Número de perfilhos por touceira 

Contagem do numero de brotos primários emergi 

dos em 5 m de cada uma das 2 linhas centrais das parcelas 

aos 15, 30 e 45 dias após o plantio. Aos 45 dias foram de

marcadas as touceiras com estacas para posterior acompanha

mento do perfilhamento de cada touceira para determinar o nu 

mero de perfilhos por touceira. 

3.6.1.2. Número de perfilhos formados durante 

o ciclo vegetativo 

Contagem do número de perfilhos nas 4 linhas 

centrais da parcela aos 15, 30 e 45 dias após o plantio em 

29.04.82. Posteriormente as contagens foram feitas a partir 

de setembro, com intervalos de 30 dias até o mês de março de 

1983. Na colheita (15.07.83) realizou-se a última contagem 

correspondente ao número de colmos industrializáveis. 

3.6.1.3. Produção de colmos industrializáveis 

por 12 metros 

No final do ciclo vegetativo, procedeu-se a 

colheita das 4 linhas centrais das parcelas, anotando-se o 

peso dos colmas por linha de 12 metros. 
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3.6.2. Cana-soca 

3.6.2.1. Número de perfilhos por touceira 

Contagem do numero de perfilhos nos 5 m das 2 

linhas centrais das parcelas a partir dos 30 dias apos o cor 

te (15.07.b3) com intervalos mensais até o mês de abril para 

calc~lar o numero de perfilhos por touceira, considerando-se 

o numero de brotos primários determinado na cana-planta. 

3.6.2.2. Número de perfilhos durante o ciclo 

vegect.ativo 

Contagem do numero de perfilhos nas 4 linhas 

centrais das parcelas a partir dos 30 dias após o corte a in 

tervalos mensais até o mês de abril de 1984. Na colheita 

(16.0í.b4) realizou-se a última contagem de perfilhos, cor

respondente ao número de colmos industrializáveis. 

3.6.2.3. Produção de colmos industrializáveis 

por 12 metros 

No final do ciclo vegetativo (16.07.04) foi 

feita a colheita das 4 linhas centrais das parcelas, anotan

do-se o peso dos colmos por linha. 
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3.7. Análises realizadas 

Tanto para cana-planta corno para .cana-sQ.Ca 

foi determinado o nfimero m~dio de perfilhos por touceira, em 

cada uma das contagens realizadas. 

o numero de perfilhos por parcela formados 

durante o ciclo vegetativo da cana-planta e da cana-soca, f~ 

ram transformados em perfilhos por metro linear de sulco. 

Os parâmetros, nfimero de colmos industrializávexs determina

dos por ocasião das colheitas dos colmos da cana-planta e da 

soca por linha de 12 metros, foram analisados estatísticamen 

te atrav~s do teste F. Para a comparação de médias utili

zou-se do teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Os dados analisados e o teste F sao apresent~ 

dos em apêndice. 

3.8. Dados climáticos 

Os dados climáticos referentes a temperaturas 

máxima, mínima e m~dias mensais do período de desenvolvime~ 

to do ensaio foram coletados no Posto Meteorológico do Instl: 

tuto Agronômico em JaG e as precipitações pluviais foram ob-

tidas no local do experimento. 

seguir na figura 1. 

Os dados s50 apresentados a 
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4 _ RESULTADOS 

4.1. Cana-planta 

4.1.1. Número de coLmos primários e perfilhos por 

touceira 

Na Tabela 3, sao apresentados os numeros me

dios de colmos primários em 5 m de sulco aos 15, 20 e 45 

dias após o plantio para cada variedade, bem como aporcent~ 

gem de emergência aos 45 dias. 

Os dados desta tabela mostram bem a evolução 

da brotação das variedades, nas diferentes densidades de 

plantio. 

Pode-se oDservar para as três variedades que 

pouca e a variação do n6mero de brotações dentro das densida 

des de 2 toletes/ml e 4 toletesjml aos 30 e 45 dias após o 

pl<ln tio, podcndo- se dizer (]UC praticamente a elTlercJênc ia de 

colmos primários se estabilizou aos 30 dias depois do plan

tio. 
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Variedades 

NA 56-7'9 

IAC 52-150 

SP 70-1143 

Densidades 

2 tol./ml (20 gemas) 

4 tol./ml (40 gemas) 

6 tol./ml (60 gemas) 

2 tol./ml (20 gemas) 

4 tol./ml (40 gemas) 

6 tol./ml (60 gemas) 

2 tol./ml (20 gemas) 

4 tol./ml (40 gemas) 

6 tol./ml (60 gemas) 

;-:'J): -; r ., 1- i \,1 ::.-~ "\t 

Colmos primários 

15 30 45 
dias após o plantio 

3,12 4,50 4,87 

5,25 7,37 8,62 

10,25 12,25 15,00 

8, ~n 11,37 12,25 

14,75 16,75 18,62 

12,25 15,75 18,12 

8,50 9,37 10,50 

14,25 15,50 1 6 j 1 2 

1 3 j 1 2 16,00 19,00 

% emergência 
aos 45 dias 

24,37 

21 ,55 

25,00 

61 ,25 

46,55 

30,20 

52,50 

40,30 

31 ,66 

N 
N 
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Por outro lado, também para as três varieda

des, verifica-se que houve incremento das brotações até 45 

dias ap6s o plantio. 

Destaca-se também a baixa % de emergência da 

variedade NA 56-79 em relaçâo as demais. Os resultados obti 

dos por número de perfilhos formados por touceira em determi 

nados periodos do ciclo vegetativo, para cada uma das três 

variedades sâo apresentadas a seguir nas Figuras 2, 3 e 4. 
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Vigura 4. Cana-planta - Número de perfilhos ['ormados portou 

cc ira para variedade SP 70-1143. 



· 27. 

4~1.2. Número de perfilhos formados por metro linear 

de sulco durante o ciclo vegetativo 

A m&dia do numero de perfilhas formados por 

metro linear de sulco nas diversas &pocas de avaliação sao 

apresentados nas Figuras 5, 6 e 7. 

Na colheita foi feita a última contagem de 

colmas em 12 metros correspondente ao numero de colmas in

dustrializáveis. Esses dados foralll submetidos a análise esta

tística apresentada na Tabela 4. Esta tabela mostra atrav&s 

do teste F, que houve significância para variedades e para 

densidades. As m&dias dos tratamentos para número de colmas 

industrializáveis na colheita, estão contidos na Tabela 5, 

bem como a diferença mínima significativa a 5% pelo teste de 

Tukey para comparação das m&dias. 

Verifica-se pela Tabela 4 que as três varied~ 

des apresentaram número de colmas indUstrializáveis diferen

tes significativamente, sendo a variedade NA 56-79 de menor 

numero de colmas e a SP 70-1143 a de maior número de colmas. 

Quanto a densidade embora o teste F tenha apresentado signi

ficância, a comparação entre médias pelo teste de 'l'ukcy nao 

mostrou diferenças significativas. 

Contudo observa-se que a menor m~dia para nu

mero de colmas foi obtida com a densidade de 2 toletes (4 g~ 

mas) por metro linear. 
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Tabela 4. Cana-planta - Análise de variãncia do numero de 

colmas industrializáveis em 12 metros. 

Causa de Variação G.L. S.Q. Q.H. F 

\!ariedades (V) 2 14.:>70,17 7.485,0850 131,68** 

Densidades (D) 2 1.955,52 977,7600 17,20** 

Interação V x LJ 4 465,39 116,3475 

Tratamentos 8 17.391,08 2.173,8850 38,24** 

[nacos 3 150 , 54 50,1800 o r,,.,ns ,ou 

F.esíduo 24 1.364,19 56,8412 

Total 35 18.905,&1 

cv = 6,11% 
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Tabela 5. Cana-planta - Número de colmos industrializáveis 

em 12 metros. 

-<~dades 

Densidades ___________ 
NA 56-79 IAC 52-150 SP 70-1143 Média 

L tolo (4 gemas)/m 84,31 112,75 143,69 113 , 58 

4 tolo (8 gemas) /m 102,75 120,56 153,12 125,48 

6 tolo ( 12 gemas)/m 111,50 131,12 151,25 131,29 

Hédia 121 ,48 149,35 123,45 

d.m.3. (Tukey) para variedades, densidades e interação = 

lb,13. 

4.1.3. Produção de colmos industrializáveis por li-

nha de 12 metros 

A análise estatística para a produção de col-

mos apresentada na Tabela 6, mostrou através do teste F, que 

houve significância estatística entre variedades, entre den-

sidades e para a interação variedades x densidades. O desdo 

bramento desta interação mostrou que para variedades dentro 

de densidades houve diferenças entre variedades dentro de ca 

da densidade estudada; quanto a densidade dentro de varieda-

dos somente houve diferenças entre densidades dentro de Và-

riedade NA 56-7Y. 



.33. 

'rabela 6. Cana-planta - Análise de variância para produção 

de colmos industrializáveis por linha de 12 me-

tros. 

Causa de Variação G.L. 

Variedades (V) 2 

Densidades (D) 2 

Interação V x D 4 

Tratamentos 8 

Blocos 3 

HesI.duo 24 

Total 35 

Variedades d. D1 2 

Variedades d. D2 2 

Variedades d. D3 2 

Densidades d. V1 2 

Densidades d. V2 2 

Densidades d. V3 2 

I...-:V - 6,15% 

S.Q. 

17.909,90 

3.832,04 

1.912,88 

23.654,82 

283,00 

3.3b3,20 

27.321,02 

12.532,69 

3.605,07 

3.685,01 

4.714,26 

913,72 

116,88 

Q.H. 

8.954,9500 

1.916,0200 

478,2200 

2.956,25 

94,3333 

140,9667 

6.266,3450 

1.802,5350 

1.842,5050 

2.357,1300 

456,8600 

58,4400 

F 

63,53** 

13,59** 

3,39* 

20,97** 

O 67 ns 
1 

44,45** 

12,78** 

13,07** 

16,72** 



Na Tabela 7 sao apresentadas as m~dias obti-

das por tratamento, bem como a diferença minima significati-

va a 5% pelo teste de Tukey para comparação das m~dias. 

'l'abela 7. Cana-planta - Produção de colmos industrializáveis 

por ~inha de 12 metros (kg). 

Variedades 
NA 56-79 IAC 52-150 SP 70-1143 N~dias 

Dénsidades 

2 tolo (4 gemas)/m 

4 tolo (8 gemas)/m 

6 tolo (12 g8mas) Im 

133,94 

173,00 

193,62 

202,87 

200,81 170,79 

214,06 196,64 

216,25 203,21 

-------------------------------------

H~dias 161,79 203,82 192,88 

d.m.s. (Tukey) a 5% para variedades, densidades e interação 

Variedades x densidades = 28,55 

Esta tabela mostra que as variedades IAC 52-

150 e SP 70-1143 se destacaram quanto a produção de colmos 

sendo significativamente superiores a NA 56-79. 

Quanto a densidade, embora o teste F tenho 

apresentado significância, a comparação entre as m~dias pelo 

teste de Tukey mOSL~C que não h5 diferenços significativas. 

Observa-se porém, que a menor média para den-
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sidades foi obtida com 2 toletes (4 gemas) por metro linear. 

Comparando-se as médias das três densidades de plantio den-

tro da variedade NA 56-79, constata-se que a menor densidade 

ou seja 2 toletes (4 gemas) por metro linear foi a de menor 

média, significativamente diferente das duas outras que nao 

diferiram entre si. 

4.2. Cana-soca 

4.2.1. Número de perfilhos por touceira 

Os resultados obtidos para numero de perfi-

lhos formados por touceiras em determinados periodos do ci-

cIo vegetativo, para cada variedade, são apresentados a se-

guir nas Figuras 8, 9 e 10. 
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Figura 10. Cana-soca - Número de perfilhos formados por tou 
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4.2.2. Número de perfi1hos formados durante o ciclo 

vegetativo 

o numero m~dio de perfi lhos formados por me-

tro linear de sulco nas diversas epocas de avaliação sao 

apresentados nas Figuras 11, 12 e 13. 

Da mes~a forma que para a cana-planta, por 

ocasi~oda colheita da :-:cana-soca realizada em 16.07.84: foi tam

bém realizada a última contagem de perfilhos que correspon

deu ao número final de colmos obtidos. 

A análise da variãncia desses dados está apr~ 

sentada na Tabela 8. 
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Figura 13. Cana-soca - Número de perfilhas formados durante 

o ciclo vegetativo para variedade SP 70-1143. 
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Tabela 8. Cana-soca - Análise da variâ11cia para numero de 

colmos industrializáveis em 12 metros. 

Causa de Variação G.L. S.Q. Q. H. F 

Variedades (V) 2 7.079,69 3.539,8450 65,51** 

Densidades (D) 2 329,64 164,8200 3 05ns , 

Interação V x D 4 337 1 51 84,3775 1 56ns 
I 

Tratamentos 8 7.746,84 968,3550 17,92*>< 

Blocos 3 2,1633 0,04* 

Resíduo 24 54,0370 

'rotal 35 9.050,2.2 

cv = 2 f 82% 

Verifica-se por esta tabela que houve signif~ 

cância estatística apenas para variedades. 

As m~dias dos tratamentos e diferença mínima 

significativa sao encontradas na Tabela 9. 
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Tabela 9. Cana-soca - Núrr,ero de colmos industrializáveis em 

12 metros. 

NA 56-79 IAC 52-150 SP 70-1143 Média 

2 tolo (4 gemas)/ml 

4 tolo (8 gemas)/ml 

6 tolo (12 gemas)/ml 

l'·'lédia 

112,94 

122,12 

123,94 

119,66 

119,06 

115,06 

127,50 

120,54 

d.m.s. (Tukey) para variedades# densidades 

= 17,68. 

cv = 2,82%. 

150,19 

147,00 

152,75 

149,98 

e 

127,39 

12&,06 

134,72 

130,06 

interação 

Em numero de colmos industrializáveis a va

riedade SP 70-1143 superou as outras duas variedades que nao 

foram diferentes entre si. 

Observa-se também nesta tabela que as três v~ 

riedades apresentam pequenas variações entre os valores me

dios para densidades de plantio. 

4.2.3. produção de colmos industrializáveis por li

nha de 12 metros 

A análise estatistica para a produção de col-
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mos apresentada na Tabela 10, mostra através do teste F, que 

houve significância estatística apenas para variedades. 

Tabela 10. Cana-soca - Análise de variância para produção de 

colmos industrializáveis por linha de 12 m. 

Causa da Variação G.L. 

Variedades (V) 2 

Densidades (D) 2 

Interação V x D 4 

Tratamentos 8 

Blocos 3 

Resíduo 24 

Total 35 

cv = 10,36% 

S.Q. 

9.238,84 

222,92 

846,22 

10.307,Y8 

613,07 

6.834,71 

17.755,56 

Q.M. 

4.619,4200 

111,4600 

211 , 5500 

1.288,4975 

204,3567 

284,7712 

F 

16,22** 

O 39ns , 

0,74ns 

4,52* 

O,71 ns 

Na Tabela 11, sao apresentadas as médias obt~ 

das para tratamentos, bem como a diferença mínima significa-

tiva a 5% pelo teste de Tukey para comparação de médias. 
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'l'abela 11. Cana-soca - Produção de colmas industrializáveis 

por linha de 12 metros (kg). 

NA 56-79 

2 tolo (4 gemas) /metro 156 ,31 

4 tolo (8 gemas)/metro 166,06 

6 tolo (12 gemas) /metro 171 ,31 

Médias 164,56 

d.m.s. (Tukey) a 5% 29,78 

IAC 52-150 

141. 50 

135,56 

150 I 12 

142,39 

SP 70-1143 

186,69 

180,37 

177,50 

1&1,52 

Média 

161 ,50 

160,66 

166,31 

162,83 

Verifica-se pela Tabela 11 que a produção da 

variedade IAC 52-150 foi significativamente diferente a da 

variedade SP 70-1143 e para os demais tratamentos não houve 

diferenças est.atísticas significativas, porem constata-se 

que a variedade IAC 52-150 apresentou a menor média de produ 

çao. 
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'5 _ DISCUJssKo 

5.1. Cana-p1anta 

5.1.1. Número de co1mos primários e perfi1hos por 

touceira 

o plantio da cana-de-açúcar foi realizado em 

2~ de abril de 1982, tardio para o estado de são Paulo, para 

o qual se recomenda como época mais favorável o período de 

janeiro a março. O plantio foi realizado com o solo com re

servas de umidade, conforme se verifica na Figura 1, pois as 

precipitações em março e abril foram respectivamente de 197 

e 111 rum. Já o mês de maio apresentou precipitação de 62 rum 

e o mes de junho precipitação de 106 rum, acima do normal pa-

ra este mes. Portanto as condições de precipitações foram 

boas para a emergência da cana-de-açúcar. Entretanto a bro-

tação inicialuente foi lenta, conforme se constata pelos re-

~3ul tLldos contidos na 'l'alJela 3, aos 15 cLlas após o planLLo. 

Esses resultados podem ser explicados pelas baixas temperat~ 

ras do mês de maio cuja m~dia mensal foi de 18,SoC. A temp~ 

ratura diária de 20°C ~ considerada limitante para uma boa 
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urotação, reduzindo-se a velocidade de emergência. Os nume

ros de colmos primários obtidos aos 30 e aos 45 dias também 

revelam a baixa brotação das variedades em razão desse perí~ 

do ocorrer no mês de junho, ainda com temperaturas baixas. 

Ainda na Tabela 3 verifica-se a baixa brota

çao da variedade NA 56-79 em qualquer das três densidades de 

plantio usadas, em relação as outras duas variedades. Com-

prova-se, portanto, que essa variedade é de baixa porcenta

gem de brotação, característica genética de fundamental im

portância na implantação da cultura. Fica caracterizada pa

ra essa variedade a necessidade do aumento da densidade de 

gemas no sulco, com maior gasto na quantidade de mudas para 

plantio. 

Aos 45 dias quando se considerou encerrada a 

emergência de colmos primários foi verificado através de an~ 

lise estatística que para a variedade NA 56-79 foram signif~ 

cativas as diferenças entre o número de colmos primários fo~ 

mados nas três densidades de plantio, obtendo-se maior emer

gência, com a densidade de 6 toletes por metro. Para as va

riedades IAC 52-150 e SP 70-1143 os colmos primários obtidos 

com 4 e 6 toletes por metro linear foram 

iguais. 

estatisticamente 

As Figuras 2, 3 e 4 mostram para cada uma das 

três variedades a evolução da formação dos perfilhos por tou 
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ceira com o decorrer do ciclo vegetativo das plantas, nas 

condições de clima prevalecentes no local do experimento. 

Feitas as contagens do numero de perfilhos 

por touceira inicialmente no mês de junho, verificou-se que, 

para as três variedades e para as três densidades de plan

tio, praticamente todos os colmos primários contavam apenas 

com um único perfilho. Este fato l pode ser justificado pela 

baixa temperatura nesse período, pois o perfilhamento da 

cana-de-açúcar é muito reduzido quando a temperatura média 

diária se encontra abaixo de 20°c. Dessa forma as contagens 

passaram a ser feitas mensalmente a partir do mês de setem

bro cuja média mensal de temperatura foi de 21,20 C. Traba

lho de ROCHA (19b4) destacou a influência da época de plan

tio no perfilhamento da cana-de-açúcar. ; Para as três varieda

ues testadas o autor verificou que no plantio realizado em 

30 de março no estado de são Paulo a emissão de perfilhos 

foi mais lenta e em menor número do que em plantios realiza

dos nos meses de setembro, outubro e janeiro. LONSDALE & 

GOSNELL (1976) também verificaram variações nas emissões de 

perfilhos influenciadas pelas estação do ano. 

Não somente as temperaturas influem no perfi

lilamento, mas também a umidade e a radiação solar são elemen 

l \)5 importantes a serem considerados. Quanto é1 umidade, po

\Ie-se verificar através da Figura 1 que o per iodo de desen

volvimento da cana-planta de setembro de 1982 a março de 
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1983 foi favorecido pelas altas precipitações ocorridas. 

Tambêm a radiação solar foi favorável pois esse per iodo cor -

responde as estações de primavera e verão no hemisfério sul. 

Nas Figuras 2, 3 e 4 observa-se que na co-

lheita realizada em julho de 1983, o número de colmos por 

touceira da variedade NA 56-79, dentro de cada uma das densl 

dades de plantio de 2, 4 e 6 toletes por metro de sulco, foi 

maior do que o das variedades IAC 52-150 e SP 70-1143. Ten-

do sido verificado que os colmos primários obtidos aos 45 

dias após o plantio apontou menor número de colmos para a va 

riedade NA 56-79 (Tabela 3) infere-se que esta variedade 

apresentou na colheita, maior número de perfilhos por toucel 

ra do que as duas outras variedades. 

Ainda nas Figuras 2 I 3 e 4 verifica-se que 

houve redução do número de colmos por touceira das varieda

des com o aumento da densidade de gemas por metro linear no 

plantio. Assim sendo f a um menor número de colmos pr imár ias 

armados por sulco obteve-se maior número de colmas induS-

\ lj;)liziivt~js por Loucci.ra, na (:cdhc:itZl lvaliztHL:l c'llIjul ho (1(' 

lld-de-açúcar desenvolver perfilhos até se estabelecer um 

<--)quilibrio entre as quantidades de luz recebida c o número 

de perfilhos formados; a partir do momento em que há o fecha 

mento da cultura mui to perf ilhos morrem. Dessa forma o núme 

ro de perfilhos que persiste por touceira ê proporcionalroen-
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~e maior, quanto menor e o numero de colmos primários prove-

nientes de baixas densidades de gemas utilizadas no plantio. 

Através das Figuras 2, 3 e 4 verifica-se que a variação do núme-

ro de colmos por touceira da variedade IAC 52-150 de acordo 

com as densidades de gemas utilizadas no plantio é bem menor 

do que as das variedades NA 56-79 e SP 70-1143. Observa-se 

também, para as três variedades, que a densidaã.e de 2 tole-

tes (4 gemas) por metro de sulco destaca-se pelo maior nume-

ro de colmos por touceira em relação as duas outras densida-

des de plantio. 

5.1.2. Número de perfilhos formados por metro linear 

de sulco durante o ciclo vegetativo 

Observa-se pelas Figuras 5, 6 e 7 a evolução 

da formação de perfilhas por metro linear, respectivamente 

para as variedades NA 56-79, IAC 52-150 e SP 70-1143. 

Para as três primeiras determinações quinze-

nais realizadas de lS de maio a 15 de junho de 1962 verifi-

ca-se que foi baixo o número de colmas formados. Conforme 

explicação anterior para numero de colmos por touceira, as 

condições de clima dessa época no estado de são Paulo -nao 

são favoráveis a um bom perfilhamento. 
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De setembro de 1982 em diante as figuras mos

tram um incremento constante dos perfilhos até atingirem um 

máximo praticamente em 19 de dezembro para a variedade NA 

56-79 (Figura 5); em 19 de novembro para a variedade IAC 52-

150 (Figura 6) e em 19 de outubro para a variedade SP 70-

1143 (Figura 7). A partir desses picos há um decréscimo 

constante no numero de perfilhas até 19 de março de 1983 pa

ra as três variedades. Dessa época até 15 de julho de 1983 

quando se fez a colheita, o decréscrimo é insignificante o 

que leva a consideração de que em 19 de março o numero de 

colmos por metro linear praticamente já havia se estabeleci-

do. 

Enquanto não há fechamento da cultura há urna 

grande proliferação de perfilhas, porém, com o crescimento 

dos primeiros colmos se observa que os perfilhos mais tar-

dios morrem pela competição e sombreamento dos primeiros. 

BULL & GLAZIOUS (1978) citaram alguns trabalhos da África do 

Sul, Guiana e Austrália que verificaram que somente na fase 

de fechamento da cultura há urna superprodução de colmos, que 

o numero máximo de colmas se dá entre três a cinco meses do 

plantio, e que mais de 50% destes morrem posteriormente. I1A

LI, PAWAR & BORULKAR (1982) na lndia citaram que o nfimero de 

perfilhos por planta aumentou continuamente de 60 a 120 dias 

para decrescer posteriormente. ROCHA (1984) no estado de 

são Paulo, também verificou os mesmos efeitos da variação do 
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n6mero de perfilhos, utilizando-se de quatro epocas de plan

tio. 

No presente trabalho a máxima produç50 de col 

mos foi obtida em êpocas diferentes para as tr~s variedades: 

cinco meses do plantio para a variedade SP 70-1143; seis me

ses do plantio para IAC 5L-15ú e sete meses do plantio para 

NA 56-79. Essas diferenças para mais encontradas em relação 

aos trabalhos citados são devidas as diversidade de epocas 

de plantio e condições climáticas dos locais. Por outro la

do as diferenças entre variedades encontradas no presente 

trabalho podem ser justifieadas pelas diferenças de brota

ções primárias e de perfilhos, já discutidas anteriormente. 

Assim sendo, a um maior numero de perfilhos, houve um fe~ha

mento mais rápido da cultura (caso da variedade SP 70-1143) 

e a um menor número de perfilhos, houve necessidade de um 

maior per iodo para fechamento da cultura (caso da variedade 

NA 56-7~). 

o conhecimento da capacidade de perfilhamento 

Jas variedades e de grande valia para o agricultor. O fecha 

mento mais cedo da cultura da cana-de-açúcar facilita o con

trole das plantas daninhas. Considere-se tambêm que a gran

lie capacidade de perfilhamento de urna variedade talvez possa 

ser um fator importante do impedimento da redução da produtJ:. 

vidade de uma variedade pelo ataque do carvão (Uhtilago hci-
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taminea) . 

Para as três variedades o pico da produção de 

perfilhos ocorreu nos meses de outubro a dezembro, na esta

ção da primavera sendo favorecida pela boa precipitação e 

altas temperaturas no período (Figura 1). Comparando-se os 

valores máximos obtidos para nfimero de perfilhos com o nfime

ro de colmos finais na colheita realizada em 15 de julho de 

19~3, constata-se que a redução de colmos para qualquer das 

densidades usadas foi de aproximadamente 40% para as varied~ 

des NA 56-79 e IAC 5~-150 (Figuras 5 e 6) e de 50% para a v~ 

riedade SP 70-1143 (Figura 7). Estes resultados concordam 

com os de BULL & GLAZIOUS /1978) que consideraram que morrem 

mais de 50% dos perfilhos formados. 

Considerando-se os numeros de colmos por me

tro linear na colheita obtidos para as três variedades veri

fica-se que para as variedades IAC 52-150 e SP 70-1143, o 

nfimero de perfilhos formados em 19 de setembro já eram sufi

cientes para a produção final de colmos e que, para varieda

de NA 56-79, esse numero se situou entre 19 de setembro e 

19 de outubro. Portanto, 5 a 6 meses após o plantio da ca-

!la-de-aç6car já estavam formados os perfilhos suficientes 

}Jara a produç~o final de colmos. Este resultado concorda 

I;om ROCHA (1984) que concluiu que para plantio da cana-de-

açGcar no final do mês de março no estado de 850 Paulo, 11fi 
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atraso na emiss~o de perfilhos e apenas aos quatro a cinco 

meses após o plantio, próximo a estaç~o da primavera, os peE 

filhos formados s~o suficientes para a produç~o final de 

colmos industrializáveis. 

o numero de colmos em 12 metros lineares de

terminado na colheita foi analisado estatísticamente tendo 

sido verificado diferença significativa para o tratamento 

variedades. Através das médias apresentadas na Tabela 5 ve

rificou-se que a variedade NA 56-79 foi a que apresentou me

nor numero de colmos e a SP 70-1143 a de maior. Estes resul 

tados eram esperados devido as características dessasvarieda 

des (Tabela 2). De acordo com a Tabela 5, n~o foi signific~ 

tiva a diferença para o tratamento densidades embora para as 

três variedades as menores médias obtidas tenham sido para 

a densidade de 2 toletes (4 gemas) por metro linear e a maio 

res,para a densidade de 6 toletes (12 gemas). Segundo TANG 

& HO (1965) que estudaram os efeitos da densidade de plantio 

empregando diferentes quantidades de toletes por área, o nú

mero de perfilhos inicialmente aumentou com o número de tole 

tcs mas aos seis meses as diferenças dcsaparQccram. 
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5.1.3. Produção de co~mos industria~izáveis por ~i

nha de 12 metros 

A análise estatística realizada revelou dife-

renças significativas entre variedades e através da Tabela 

7 verificou-se que a variedade NA 56-79 foi a menos produti

va. Transformando-se os valores dessa tabela, apresentados 

em kg/12 m, para t/ha, verifica-se que a NA 56-79 teve uma 

baixa produção para cana de ano e meio, da ordem de 96,26 

t/ha contra 121,27 t/ha da IAC 52-150 e 126,75 t/ha da SP 

70-1143. Conforme análise anteriormente realizada a varie

dade NA 56-79 produziu poucos perfilhos por metro linear, o 

que é uma característica reconhecida nessa variedade; dessa 

forma era de se esperar essa menor produção, em relação as 

outras 2 variedades. 

Pela análise das densidades de plantio empre

gadas constatou-se estatísticamente que para a variedade NA 

56-79 a utilização de 2 toletes ,(4 gemas) por metro linear 

foi prejudicial, tendo reduzido significativamente a produ-

ção por area em relação as outras 2 densidades. Para as va-

riedades IAC 52-150 e SP 70-1143 o teste de F mostrou signi

ficãncia estatística para densidades dentro dessas varieda

des, porém com a utilização do teste de Tukey mais rigoroso 

para comparaçao das ,médias, as diferenças não foram signifi

cativas. Besmo assim, pela análise das médias pode;.,.se cons·i 
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derar que Dara a var ieéiade Il\C 52-150 foi interessante o au 

menta da densidade de 4 para 12 gemas por metro pois esta 

densidade determinou maior valor m~dio para produçâo, da or

dem de 127,88 t/ha. Já para a variedade SP 70-1143 as me

dias obtidas demonstraram que tanto a densidade de 8 como a 

de 12 gemas por metro tiveram produções semelhantes, da or

dem respectivamente de 127,36 e 128,66 t/ha, superiores as 

124 t/ha obtidas para 4 gemas por metro. Conforme se verifi 

cou, a variedade SP 70-1143 tem uma grande capacidade de per 

filhamento, e os dados da Figura 7 mostraram praticamente ~o 

mesmo numero de colmos por metro, na colheita, para as dens! 

dades de 8 e de 12 gemas. Portanto, as caracteristicas va

rietais levam a diferentes produtividades com o emprego de 

diferentes densidades de gemas no plantio e o conhecimento 

da capacidade de perfilhamento das variedades e um fator de 

grande valia para o agricultor. 

vários sao os pesquisadores que estudaram os 

efeitos de diferentes quantidades de mudas utilizadas no 

plantio, ou seja, a densidade de gemas por metro linear de 

sulco relacionada a produçâo da cana-de-açficar. Os resulta

dos apresentados são variáveis; por5m, todos aqueles que ut! 

} i:z.aram baixas densidades comprovar,::u11 Ullla reduç00 da produ-

çao por are a das variedades utilizadas. Na revisão da lite-

ratura estão relacionados alguns dos resultados dessas pes

quisas. MORA & URGEL (1966) nas Filipinas, que para diferen 
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tes epocas de plantio indicaram espaçamentos diferentes com 

densidades diferentes de tolete; PARANHOS (1972) no Brasil 

que considerou que plantios com 6 e 9 gemas por metro linear 

foram insuficientes para garantia de produç6es mãximas; BAR

BIERI et alii (19B1) no Brasil que utilizando cinco varieda

des, um finico espaçamento entre sulcos (1,50 m) e densidades 

de 6, 12, 18 e 21 gemas por metro veri~icaram que nao houve 

variações significativas na produção e que as diferenças en

contradas for~m devidas as caracteristicas varietais; BERTO 

(1986) na Zona da Mata Mineira, Brasil que não encontrou di

ferenças significativas na produção para densidades de 9, 

11, 12 e 14 gemas por metro de sulco. 

No presente trabalho ficou evidenciado a im

portância do caráter varietal para a determinação da densid~ 

de de plantio. Comprovou-se que para as três variedades tes 

tadas não se deve utilizar 2 toletes (4 gemas) por metro de 

sulco; que para as variedades NA 56-79 e SP 70-1143 a utili

zação de 4 ou 6 toletes 18 ou 12 gemas) por metro foi indi

ferente, pois as produç6es foram praticamente as mesmas den

tro de cada variedade e que, para a variedade IAC 52-150, se 

ria interessante a utilizaç50 de G toleLes (12 genlas) por me 

tro. 
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5.2. Cana-soca 

5.2.1. Número de perfilhos por touceira 

As estacas que demarcaram os colmas primários 

para a determinaç~o da formaç~o das touceiras na cana-planta 

permitiram que fossem determinados, na primeira soca, os pe~ 

filhos constituintes das novas touceiras. As Figuras 8, 9 e 

10 mostram a evoluç~o dessa formaç~o a partir do corte da 

cana-planta em julho de 1983, até o final do ciclo vegetati

vo da soca cuja colheita foi realizada em julho de 1984. 

Conforme se verifica pelos dados da Figura 1, 

as condições climáticas nesse per iodo foram muito favoráveis 

ao bom desenvolvimento da cultura. As temperaturas médias 

mensais altas a partir de setembro e as excelentes precipita

ções ocorridas em oito meses, de setembro a abril foram de-

terminantes de um bom perfilhamento e crescimento dos 

mos. 

col-

Analisando-se as Figuras 8 , 9 c 10 verifica

-se que para as tr~s variedades o máximo de perfilhamento fui 

atingido no mês de dezembro. A partir desse mês houve redu

çao no nGmero de perfilhas até praticamente se estabilizar 

no mes de abril. Considerando-se que o máximo de perfilha

menta ocorre no fechamento da cultura e que, para o caso do 

perfilhamento na cana-p12nta, esses per iodos foram diferen-
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tes para as variedades deduz-se que, na soca, pelo fato da 

touceira já ser constituida de várias cepas remanescentes do 

corte anterio~ o perfilhamento é mais rápido e mais uniforme 

no tempo, havendo menor diferença de idade entre perfilhos 

na soca do que os da cana-planta. Analisando-se os efeitos 

das densidades de plantio na primeira soca (Figuras 8, 9 e 

10) e comparando-se com os das densidades de plantio da cana 

-planta (Figuras 2, 3 e 4) verifica-se que na contagem final 

de colmos os resultados obtidos foram semelhantes ou seja, 

também na soca, para cada variedade a menor densidade de 

plantio, de 2 toletes (4 gemas) por metro linear, foi a que 

produziu touceira com maior número de colmos, e a densidade 

de 6 toletes (12) gemas por metro foi a que produziu menos. 

Este resultado é o efeito de compensação da cana-de-açúcar I 

adaptando o número final de colmos por area ao espaçamento 

entre sulcos e à densidade de plantio. 

Comparando-se os dados das Figuras 2 e 8, res 

pectivamente, perfilhos da cana-planta e da soca da varieda

de NA 56-79, fica evidenciada essa compensação pois para 

essa variedade a menor densidade de plantio (2 toletes/m) a

presentou número elevado de colmos por touceira na colheita 

(10,18 colmos em mêdia). 



5.2.2. Número de perfi1hos formados durante 

elo vegetativo 
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o ei-

As Figuras 11, 12 e 13 mostram a evolução da 

produção de perfilhos para as socas das três variedades. Con 

forme já foi verificado para perfilhos por touceira, o máxi

mo perfilhamento ocorreu em dezembro de 1984, o que era es

perado. Destaca-se através das Figuras 11, 12 e 13, para ca 

da variedade, a3 pequenas variações existentes entre as três 

densidades de plantio na evolução do desenvolvimento de per

filhos até a população final de colmos por touceira na co

lheita, constituidas de 9,5 a 10,5 colmos por metro para as 

variedades NA 56-79 e IAC 52-150 e de aproximadamente, 12,5 

colmos por met~o para a variedade SP 70-1143. Estes resulta 

dos concordam com os de TANG & HO (1965) e MORA & URGEL 

(1966) que utilizando diversas densidades nao encontraram 

diferenças significativas na brotação das soqueiras. 

As médias de 9,5 e 10,5 colmos por metro cor-

respondem respectivamente a aproximadamente 67800 e 75000 

colmos por hectares; a média de "12,5 colmos por metro a apr~ 

:d.lll'H.l.:.\mente 89000 colmos por hccLan.'. 

Ainda pela observaç5o das Figuras 11, 12 e 13 

verifica-se que a variedade SP 70-1143 tem alto pcrfilhamen

to na soca, acima das variedades IAC 52-150 e NA 56-79. Os 

dados da Figura 11 comprovam que a NA 56-79 tem um Dom perf~ 

lhamento na soqueira, melhor do que na cana-planta (Figura 

5) .• 
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Considerando-se o numero de colmos por metro 

obtidos nas soqueiras constata-se que a variedade NA 56-79 

possuia em outubro de 1983 numero suficiente de perfilhos p~ 

ra a produçâo final; a IAC 52-150, em novembro de 1983 e a 

SP 70-1143, entre setembro e outubro de 1983. 

A análise estatística realizada para colmos 

industrializáveis em 12 m revelou haver diferença significa

tiva apenas para variedades e as m~dias dos tratamentos na 

Tabela 9 revelam a maior produtividade da variedade SP 70-

-1'43 em relaçâo as outras duas variedades. Já foi salien

tado anteriormente que o perfilhamento ê uma característica 

varietal e que o conhecimento do comportamento de uma varie

dade ê muito importante para a determinação da quantidade de 

mudas a ser utilizada no plantio. 

5.2.3. Produção de colmos industrializáve_is por 11-

mIa de 12 metros 

A análise estatística realizada revelou haver 

diferença significativa apenas para variedades e atravês da 

Tabela 11 verificou-se que a variedade SP 70-1143 apresentou 

maior mêdia de produção, correspondente a 100,00 t/ha siqn1-

11cnt.:lval1ltH1tu difc:renLe di..! vur1cdadc~ 11\L: :.J~~_IJA) CUjd I1ltêc~1a de 

produçâo correspondeu a 84,72 tjha. Nâo houve diferença si9 

nificativa para densidades nem para as interaç6es variedades 
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x densidades. Porém, pela análise das médias verifica-se 

que dentro da variedade NA 56-79 a menor média foi para a 

densidade de 2 toletes (4 gemas) por metro revelando uma ten 

dência de menor produção com a menor densidade. Conforme se 

verificou para a cana-planta (Tabela 5) esta menor densidade 

determinou significativa redução na produção dessa variedade. 

o número de colmosindustrializáveis obtidos 

em 12 metros apresentados na Tabela 9, revela praticamente 

uma igualdade entre as variedades NA 56-79 e IAC 52-150 po

rém a variedade IAC-52-150 apresentou menor valor médio para 

produção (Tabela 11). Calculando-se os pesos médios dos col 

mos verifica-se que os colmos da variedade NA 56-79 pesaram 

em média 1,38 kg e os colmos da variedade IAC 52-150, 1,18 

kg. 

Os pesos dos colmos das variedades, calcula

dos para cada densidade (Tabelas 9 e 11), mostraram que ape

nas a variedade SP 70-1143, de maior perfilhamento, apresen

tou variação com as densidades sendo de 1,24 kg para a densl 

da de de 2 toletes (4 gemas) por metro, 1,23 kg para a densi

dade de 4 toletes (8 gemas) e 1,17 kg para a densidade de 6 

toletes (12 gemas). Da mesma forma calculando-se os pesos 

do colmo para cada densidade na cana-planta (Tabelas 5 e 7), 

constata-se que tanto a SP 70-1143 como a IAC 52-150 tivc-

ram redução nos pesos com o aumento da densidade de plantio. 

Estes resultados concordam com os de PARANHOS (1972) que con 
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cluiu que as densidades de plantio afetaram basicamente as 

características da população reduzindo o peso médio dos col

mas para as maiores densidades utilizadas. 

Comparando-se as produções médias da cana-

-planta com a da soca (Tabelas 7 e 11) constata-se que a va

riedade NA 56-79 teve uma produção na soca praticamente i

gual a da cana-planta; a variedade IAC 52-150 apresentou uma 

redução de produção da ordem de 30% e a variedade SP 70-1143 

uma redução da ordem de 15%. 
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6~ CONCLUSÕES 

As análises dos resultados do presente traba

lho, para plantio da cana-de-açúcar no final do mês de abril 

na região de JaÚ 1 estado de são Paulo, permitem concluir que: 

1. A emissão de brotos primários para formação da touceira 

na cana-planta é uma caracteristica varietal. A varieda

de NA 56-79 tem baixa brotação, inferior a das variedades 

IAC 52-150 e SP 70-1143. 

2. Quanto menor é a quantidade de colmos primários por areal 

maior e o perfilhamento e as touceiras formadas tem maior 

número de colmos na colheita da cana-planta. 

3. Na cana-planta, o máximo perfilhamento ocorre em per iodos 

diferentes, de acordo com a variedade. Para a Na 56-79, 

no inIcio de dezembro; para IAC 52-150 no inicio de novem 

bro e para SP 70-1143 no inicio de outubro. Na primeira 

soca, ap6s o corte da cana-planta realizado em julho, o 

m5ximo perfilhamento ocorre no m6s de dezembro para as 

três variedades. 
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4. Na cana-planta sao significativas as diferenças de perfi

lhamento e de produção das variedades com a utilização no 

plantio de dois (4 gemas) I quatro (8 gemas) ou seis (12 

gemas) toletes por metro de sulco. Para as variedades NA 

56-79 e IAC 52-150 devem ser utilizadas como densidades 6 

toletes (12 gemas) por metro; para a variedade SP 70-1143 

pode ser utilizada a densidade de 4 toletes (8 gemas) por 

metro. Na primeira soca as diferenças para perfilhamento 

e para produção n~o s~o significativas. 

5. O peso mêdio do colmo das variedades varia de acordo com 

a densidade de plantio utilizada. Para a variedade SP 

70-1 "143 I com o aumento da densidade há reduç~o do peso do 

colmo tanto na cana-planta como na primeira soca; para a 

variedade IAC 52-150 essa reduç50 se verifica apenas na 

cana-planta e para a variedade NA 56-79 n~o há redução. 

6. Hã diferenças de produção das variedades com relação a ca 

na-planta e a primeira soca. Para as variedades IAC 52-

-150 e SP 70-1143, verifica-se redução da produção da or-

dem de 30% e 15% respectivamente. 

56-79 não há redução. 

Para a variedade 

7. Das três variedades estudadas, SP 70-1143 é a de 

NA 

maior 

produtividade; boa Lrotação inicial, maior numero de col

mas industrializaveis por metro de sulco u maior produção 

por Srca, t<lnto na cand~planl.él como Ih1 primeira !:;OCê.l. 
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