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RESUMO 
 

O planejamento de colheita na cultura da cana-de-açúcar busca 

otimizar o retorno econômico, baseado no conceito de que a cana tem uma 

época, durante o ano, onde ocorre máxima concentração de sacarose nos 

colmos. Realizaram-se neste trabalho estudos enfocando as influências dos 

fatores edafo-climáticos sobre o rendimento e açúcares totais recuperáveis. 

Foram testadas as hipóteses de que há interação entre as épocas de plantio e 

corte, bem como a hipótese de que há interação do tratamento muda inteira e 

picada com cada época de plantio. Utilizaram-se dados de pesquisa conduzida, 

no Campo de experimentação da COPERSUCAR – Piracicaba/SP, num solo 

Latossol Vermelho Eutrófico. O delineamento utilizado foi blocos ao acaso, com 

parcelas subdivididas em faixas e sub-subparcelas dentro das faixas. Os 

tratamentos foram épocas de plantio (Novembro, Janeiro, Março, Maio), as 

faixas foram épocas de corte (Maio, julho, Setembro, Novembro), e os sub-

subtratamentos foram mudas picada e inteira. Mediram-se as variáveis: 

toneladas de colmos (TCH) e toneladas de açúcar por hectare (TAH), e açúcar 

total recuperável (ATR). A soqueira foi avaliada da mesma forma que o 1º corte, 

aos (12) meses de idade. Foram instalados três experimentos, cada um com 

uma variedade, SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406. Os experimentos foram 

instalados e repetidos em três anos-safra, 1983/84, 1984/85 e 1985/86, com 
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colheitas nas safras dos anos de 1985 até 1988, obtendo-se assim, 

rendimentos de estágios iguais em anos diferentes e estágios diferentes no 

mesmo ano. Concluiu-se que as épocas de plantio afetaram TCH, ATR e TAH 

do 1º corte; épocas de plantio interagiram com os tipos de mudas na cana 

planta; épocas de corte afetaram TCH, ATR e TAH nas canas planta e 

soqueiras; ATR sempre evoluiu do início para o final da safra, com os picos nos 

meses de setembro e novembro; plantios tardios atrasam a maturação; os 

valores de TAH acompanham as curvas de ATR sendo influenciados por TCH. 

Para a variedade SP 70-1143 no primeiro corte o clima influenciou os 

resultados de épocas de plantio e de tipos de mudas; os menores valores de 

TCH foram obtidos nas épocas de plantio Maio com mudas de cana picada e 

nas demais épocas de plantio não houve diferenças, indicando que se podem 

plantar mudas de cana inteiras em qualquer época; nos dois cortes estudados, 

os maiores valores de ATR foram obtidos na colheita de Setembro e os 

menores valores foram obtidos na época de plantio de Maio indicando que o 

pico de maturação ocorre no mês de setembro. Para a variedade NA 56-79 os 

valores de TCH das mudas picadas e inteiras não mostraram diferenças 

indicando que se pode plantar cana inteira; os maiores valores de ATR e TAH 

foram obtidos a partir das colheitas de Julho. Para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte, houve superioridade para mudas picadas sendo o melhor 

manejo, os menores valores de TCH foram obtidos no plantio de Maio e o maior 

valor de ATR foi obtido na colheita de Novembro; nos dois cortes os valores de 

TAH e de ATR indicaram que a colheita deve ser feita partir de setembro. 
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ABSTRACT 
 

Harvest planning in sugarcane attempts to optimize the crop's 

economic return based on the concept that sugarcane presents, along the 

cropping season, a period during which the maximum concentration of sucrose 

occurs in the stalks. This work consisted of studies that focused on the 

influences of edaphic-climatic factors on yield and total recoverable sugars. The 

hypothesis was tested that an interaction exists between the planting and 

harvesting seasons, as well as the hypothesis that an interaction exists between 

the whole-stalk and the bud seedling treatments with each planting season. 

Data from a research conducted at COPERSUCAR’s Experimental Field – 

Piracicaba/SP, in a Red Eutrophic Latosol, were used. A random blocks design 

with strip split-plots was used, where sub-subplots were allocated within strips. 

Treatments were planting seasons (November, January, March, May), with 

harvesting seasons represented by strips (May, July, September, November), 

while sub-subtreatments consisted of bud and whole-stalk seedlings. The 

variables measured were: tons of sugarcane stalks (TSS) and tons of sugar per 

hectare (TSH), and total recoverable sugar (TRS). The ratoon (second cut) was 

evaluated in the same manner as the 1st cut, when sugarcane was 12 months 

old. Three experiments were installed, each consisting of one variety: SP 70-

1143, NA 56-79, and SP 71-1406. The experiments were installed and 
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replicated in three cropping years: 1983/84, 1984/85, and 1985/86, with harvests 

in the cropping seasons from 1985 through 1988; therefore, yields for the same 

stage in different years, and yields for different stages in the same year were 

obtained. It was concluded that planting seasons affected TSS, TRS, and TSH 

in the 1st cut; planting seasons interacted with seedling types in one-year-old 

sugarcane; harvesting seasons affected TSS, TRS, and TSH in one-year-old 

and ratoon sugarcane; TRS always progressed from the beginning to the end of 

the cropping season, with peaks in the months of September and November; 

late plantings delayed maturation; TSH values followed the TRS curves, and 

were influenced by TSS. In the first cut of variety SP 70-1143, climate influenced 

the planting season and seedling type results; the smallest TSS values were 

obtained in the May planting seasons with bud seedlings, while no differences 

were observed in the other planting seasons, indicating that whole-stalk 

seedlings can be planted in any season; in both cuts under study, the highest 

TRS values were obtained for the September harvesting, and the smallest 

values were obtained for the May planting season, indicating that peak maturity 

occurs in the month of September. In variety NA 56-79, the TSS values for bud 

and whole-stalk seedlings did not show differences, indicating that whole-stalk 

cane can be planted; the highest TRS and TSH values were obtained from 

harvests made in July. In the first cut of variety SP 71-1406, the best 

management consisted of bud seedlings, which were superior; the smallest TSS 

values were obtained for the May planting and the highest TRS value was 

obtained for the November harvesting; in both cuts, the TSH and TRS values 

indicated that harvesting should be done beginning in September. 

 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O planejamento de colheita na cultura da cana-de-açúcar busca 

otimizar o retorno econômico da cultura, baseado no conceito de que a cana 

tem uma época, durante o ano, onde ocorre máxima concentração de sacarose 

nos colmos, mais propícia para colheita. Segundo a Cooperativa Central dos 

Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (COPERSUCAR) 

(1982) o objetivo primordial da agroindústria sucro-alcooleira é a recuperação 

máxima da sacarose da cana-de-açúcar ao menor custo possível. Para se 

atingir este objetivo, depende-se diretamente da produtividade e da qualidade 

tecnológica da matéria prima a ser processada, aliada às características e à 

eficiência da unidade industrial. 

O acúmulo de sacarose ao longo da safra, descrito em termos de 

quilogramas de açúcar por tonelada de cana, é um processo bastante 

detalhado em diversos trabalhos relacionados ao manejo de variedades e da 

cultura em geral, e sofre também, efeito do clima, à semelhança do rendimento 

agrícola (Van Dillewijn, 1952; Humbert, 1968; Alexander, 1973; Nascif et al., 

1981; Ahmed & Mariotti, 1983; Orlando Filho, 1983; COPERSUCAR, 1983; 

Beauclair & Penteado, 1984; Paranhos, 1987). 

Os estímulos ambientais promovem diferentes resultados nas plantas 

de acordo com o estádio fenológico em que se encontram; assim, a suficiente 

disponibilidade de água na fase de perfilhamento das plantas de cana-de-

açúcar vai resultar em abundante perfilhamento e a mesma situação na fase de 

maturação fisiológica vai desencadear processos de inversão da sacarose o 

que não seria interessante em época de colheita (Van Dillewijn, 1952; Humbert, 

1968; Alexander, 1973). 



 2 

Diversos fatores podem interferir na produtividade e na qualidade 

tecnológica da cana-de-açúcar, que no final representa a integração das 

diferentes condições a que ficou submetida à cultura (Orlando Filho, 1983; 

COPERSUCAR, 1983). 

O ciclo de desenvolvimento da cana-de-açúcar varia desde 10 meses 

na Luisiana, até 2 anos no Hawai, Peru e África do Sul. Nos demais países 

produtores é de 14 a 18 meses para cana planta e 12 meses para soca 

(Humbert, 1968). A cada ciclo, a cultura é submetida durante o seu 

desenvolvimento, a diferentes condições ambientais (clima, solo), sendo o 

rendimento agrícola afetado diretamente por estas condições, como também, 

pelo manejo empregado em relação à época de plantio, variedade, tipo de 

muda, época de corte e estágio de desenvolvimento da cultura (Humbert, 

1968). Em função de todas estas causas de variação ao longo do ciclo, surge a 

necessidade de se prever as respostas da cultura aos diferentes estímulos para 

fins de planejamento. 

Beauclair & Penteado (1984) estabelecem a programação do corte de 

uma lavoura de cana-de-açúcar como uma atividade fundamental na 

rentabilidade do empreendimento, pois pode aumentá-la praticamente sem 

custo adicional. Ressaltam porém, que existem poucos trabalhos que tratam o 

assunto do ponto de vista gerencial com o objetivo de auxiliar a tomada de 

decisões sobre o cronograma de corte das áreas próprias, de forma a produzir 

o máximo de sacarose. Os mesmos autores citam, ainda, que trabalhos 

realizados na Austrália permitiram que o planejamento de corte durante a safra 

fosse alterado, maximizando a rentabilidade da cultura. Nestes trabalhos, a 

diferença varietal apesar de evidente, não se traduziu em mudanças nas 

respostas ao ambiente, ao se variar épocas de plantio e de corte, ou seja, 

ocorreram semelhanças no comportamento das variedades, mesmo com ciclos 

de maturação distintos, apenas diferenciando-se quanto à intensidade dos 

eventos. 
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A prática da picação das mudas é comum em todo Estado de São 

Paulo, mas não vem sendo utilizada em outros locais do mundo, como Taiwan 

e U.S.A (Louisiana). Existe a crença em nosso meio, de que as mudas vergam 

mais ou menos de acordo com as condições de umidade e a época de plantio. 

Esta prática, que também possui poucas referências nas condições do Estado 

de São Paulo, foi testada neste trabalho em diferentes épocas. 

Experimentos realizados pela COPERSUCAR em Piracicaba no 

Centro de Tecnologia de Piracicaba (CTEP), indicaram os meses de 

janeiro/fevereiro como os mais favoráveis para o plantio, mas estes resultados 

são comumente contestados por técnicos de outras regiões. Mesmo levando-se 

em consideração que as dificuldades operacionais do plantio em grandes áreas, 

normalmente provocam o alongamento das épocas de plantio, pretendeu-se 

com este estudo, gerar informações que justificassem uma possível ênfase nas 

operações de plantio nas épocas favoráveis, e possibilitassem com o manejo da 

época de corte, determinar as práticas mais rentáveis. Estudos que elevem os 

índices de produtividade agrícola sem aumento dos custos de produção tornam-

se necessários e indispensáveis. Assim, este trabalho justificou–se por existir 

grande polêmica quanto ao assunto, com poucas referências técnicas. 

Neste trabalho estudaram-se aspectos do sistema de produção de 

cana-de-açúcar, com o objetivo de determinar as épocas de plantio e corte mais 

adequados para cana de ano e meio na região de Piracicaba, Estado de São 

Paulo. O enfoque foi o estudo das influências dos fatores edafo-climáticos sobre 

o rendimento e ATR (açúcares totais recuperáveis, calculado a partir de dados 

de pol da cana e açúcares redutores da cana) da cultura da cana, que, em 

resumo, são os dados que definem seu valor comercial e industrial. 

Este trabalho se realizou baseado nas hipóteses de que há interação 

entre as épocas de plantio ou brotação e corte, que sofrem influência dos 

fatores ambientais e seus estímulos, assim cada época de plantio poderia como 

conseqüência influenciar os resultados de TCH (toneladas de cana por ha) e 

cada época de corte poderia influenciar os resultados de ATR (açúcar total 
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recuperável por tonelada de cana), bem como a hipótese de que há interação 

dos tratamentos com mudas de cana inteira e picada com cada época de 

plantio. 

Dessa forma, espera-se através da coleta dos dados relativos ao 

desempenho da cana-de-açúcar, determinar as épocas de plantio e colheita 

mais adequadas, e também o melhor manejo das mudas. 

 



 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Desde o ano de 1900, a cana-de-açúcar é um dos maiores cultivos 

em 69 países dos trópicos e o açúcar, artigo principal do comércio internacional 

para esses países (Humbert, 1968). 

Segundo Doorembos & Kassam (1979), a cana-de-açúcar tem como 

origem a Ásia, provavelmente a nova Guiné. A maior parte da cana-de-açúcar 

comercial é produzida entre as latitudes 35º N e 35º S. A temperatura ótima 

para o brotamento das mudas é de 32 a 38 ºC. Para um ótimo crescimento o 

ambiente deve apresentar médias de temperaturas diurnas entre 22 e 30 ºC, 

abaixo de 20 ºC diminui a taxa de crescimento, porém para a maturação e 

colheita, se faz necessário a redução da temperatura para 10 a 20 ºC com isso, 

ocorre diminuição na taxa de crescimento e maior acúmulo de sacarose, 

produto mais nobre da cana e objetivo da indústria sucro-alcooleira. 

Magalhães (1987), cita que a cana-de-açúcar é cultivada numa ampla 

faixa de latitudes, desde aproximadamente 35º N a 30º S, e em altitudes que 

variam desde o nível do março até mil metros. É cultivada em 79 países em 

uma área de cerca de 12 milhões de hectares. 

Há países que avaliam o rendimento da cana pela massa de colmos 

produzida por unidade de área, que gira em torno de 60 t ha-1 na média mundial 

(Production Yearbook, 1994), há outros que a avaliam pela quantidade de 

sacarose obtida por unidade de área, sendo que os colmos possuem em média 

7 a 13% de sacarose e 11 a 16 % de fibra, (Magalhães, 1987). 

Para a economia do Brasil e particularmente do Estado de São Paulo, 

a cultura da cana-de-açúcar é de suma importância, uma vez que foi a primeira 

lavoura introduzida e explorada no país e, atualmente é uma das principais 
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culturas exploradas no Estado de São Paulo (Orlando Filho, 1983;  

COPERSUCAR, 1983). 

O Brasil produziu no ano de 1999, segundo estatística do Agrianual 

(1999), 335.857 mil toneladas de colmos de cana-de-açúcar, ocupando a 

primeira posição mundial em termos de produção de açúcar. No Estado de São 

Paulo, em 1999, a produção de colmos de cana-de-açúcar foi de 199.451 mil 

toneladas, representando 59,4 % da produção nacional. 

Certas áreas, segundo Barbieri & Villa Nova (1977), possuem clima 

ideal para a cultura da cana-de-açúcar, sem restrição alguma, ao passo que 

outras apresentam restrições térmicas e/ou hídricas moderadas, que permitem 

a produção econômica da cultura sem exigir recursos e técnicas especiais. 

Entretanto, há aquelas, em que as restrições são limitantes, onde somente o 

cultivo das variedades selecionadas e o emprego de recursos especiais, podem 

corrigir deficiências hídricas, ou a adoção de técnicas culturais adequadas 

previne os efeitos do frio, permitindo a lavoura canavieira econômica. 

Em sua publicação da Coordenadoria Regional-Sul, para 

caracterização da área canavieira, Barbieri & Villa Nova (1977), cita que a 

cana–de–açúcar é cultivada em quase todos os 21 estados do Brasil, mas as 

grandes zonas canavieiras restringem-se principalmente à área costeira, entre 

as latitudes 8º e 23º S. A temperatura média anual é de 20º C na região Centro 

– Sul e 26º C na região Norte – Nordeste. A precipitação média anual é de 

1.250 a 1.750mm no centro – Sul, de 750 a 1.250mm no Nordeste e de 1.750 a 

2.500mm no extremo norte. Cita ainda que, como se observa no quadro 1, a 

região Centro–Sul apresenta boas condições climáticas para o desenvolvimento 

e maturação da cana–de–açúcar. Nessa região, o principal problema climático é 

a ocorrência de geadas, principalmente nas áreas situadas entre os meridianos 

49º 40’ W e 52º 00’ W e paralelos 22º e 24º S, (Sul do Estado de São Paulo e 

norte do Estado do Paraná), situadas no Vale do rio Paranapanema. Essas 

geadas são causadas por invasões de massas de ar frio proveniente do Sul do 
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continente que às vezes atingem grandes extensões mesmo acima do paralelo 

22º S. 

 
REGIÃO 

CANAVIEIRA 
TIPO 

CLIMÁTICO 
(KOEPPEN) 

CARACTERÍSTICAS 
REGIONAIS DO CLIMA 

MATO   
GROSSO 

Aw Clima tropical, com seca nos meses de Jun. Jul. Ago. Meses 
mais chuvosos Jan. Fev. Mar. Precipitação anual em torno de 
1.500 mm. Temperatura média anual em torno de 24º C. 

GOIÁS Aw Clima tropical com seca nos meses de Jun. Jul. Ago. Meses 
mais chuvosos Dez. Jan. Fev. Precipitação anual em torno de 
1.500 mm. Temperatura média anual em torno de 22º C. 

Cwa Clima subtropical, seco no inverno (meses de Jun. Jul. Ago.), e 
verão chuvoso (meses Nov. Dez. Jan.). Precipitação anual de 
1.250 mm a 1.750 mm. Temperatura do mês mais quente 
superior a 22º C. 

MINAS       
GERAIS 

Cwbl Clima temperado, seco no inverno (meses de Jun. Jul. Ago.). 
Verão chuvoso Nov. Dez. Jan. Precipitação anual em torno de 
1.500 – 1.750 mm. Temperatura do mês mais quente inferior a 
22º C. 

SÃO PAULO Cwa Clima subtropical com seca no inverno (meses de Jun. Jul. 
Ago.) e verão chuvoso (meses Nov. Dez. Jan.). Temperatura 
do mês mais quente superior a 22º C. Precipitação anual entre 
1.250 mm e 1.500 mm. Temperatura média anual entre 20º e 
22º C. 

PARANÁ Cfa Clima subtropical sempre úmido. Temperatura do mês mais 
quente superior a 22º C. Meses mais secos  Jun. Jul. Ago., e 
meses mais chuvosos Dez. Jan. e Fev. Precipitação anual em 
torno de 1.250 mm. Temperatura média anual em torno de 20º 
C. 

SANTA       
CATARINA 

Cfa Clima subtropical sempre úmido. Temperatura do mês mais 
quente superior a 22º C. Meses mais secos  Jun. Jul. Ago., e 
meses mais chuvosos Dez. Jan. e Fev. Precipitação anual 
entre de 1.500 e 2.000 mm. Temperatura média anual entre 
18º e 20º C. 

RIO GRANDE 
DO SUL 

Cfb Clima subtropical sempre úmido. Temperatura do mês mais 
quente inferior a 22º C. Meses mais secos Nov. Dez. Jan., e 
meses mais chuvosos Ago. Set. Out. Precipitação anual em 
torno de 1.500 mm. Temperatura média anual entre 18º e 20º 
C. 

 
Quadro 1 - Clima da Região Canavieira Centro-Sul do Brasil 

Fonte:  Barbieri & Villa Nova, 1977 

 

A temperatura, a insolação e a umidade são fatores determinantes do 

clima para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, planta tropical que se 

desenvolve melhor em lugares quentes e ensolarados. O clima é o fator que 
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mais influencia na produtividade da cana-de-açúcar (Humbert, 1968; Alexander, 

1973; Ometo, 1978, 1981; Ide & Banchi, 1984; Ide & Oliveira, 1986; Barbieri, 

1993), os modelos que não particularizam este efeito podem, no máximo, 

representar uma fração da variação total (Beauclair, 1994). Segundo Barbieri 

(1993), de uma ou de outra forma, estes modelos pretendem correlacionar os 

efeitos dos dados meteorológicos com a produção e rendimento das culturas. 

Porém, em alguns trabalhos o clima foi isolado e estudou-se o efeito de outros 

fatores, como atributos do solo em Beauclair (1991 e 1994), medidas de 

crescimento e análises da planta com relação a determinar níveis adequados 

da cada nutriente para a cultura (Zambello Júnior & Orlando Filho, 1980; 

Beaufils, 1973). 

Magalhães (1987) cita que dos fatores ambientais é a temperatura, 

provavelmente, o de maior significância para o desempenho da cana. 

Temperaturas altas, geralmente, são bem toleradas pela cultura, desde que 

haja irrigação, ou umidade no solo. Porém, nas temperaturas baixas (menores 

que 21º C) a cultura sofre diminuição na taxa de alongamento dos colmos e 

acúmulo de sacarose. 

Castro (1999), afirma que a maturação é considerada um dos 

aspectos mais importantes na produção da cana-de-açúcar, e que as 

características varietais são fator de importância no processo de acúmulo de 

sacarose, que é executado às custas de energia no carregamento ativo da 

sacarose no vacúolo celular. 

Alexander (1973) citando Clements, descreve maturação como a 

culminação das fases dos processos fisiológicos. A primeira fase termina 

quando a folha velha se separar de seu internódio; a segunda fase inclui todos 

os eventos subseqüentes relativos à acumulação de açúcar nos internódios 

completamente expandidos. Deve-se sempre considerar que o processo de 

maturação completa está intimamente ligado aos fatores varietais, culturais e 

ecológicos que influenciaram períodos iniciais da vida da planta 



 9

Gheller (1999), citando Arias (1986) e Alexander (1973) escreve que 

os canavicultores perceberam que para o acúmulo de mais açúcar, as plantas 

de cana-de-açúcar deveriam retardar seu ritmo de crescimento, o que 

geralmente ocorria em condições naturais específicas de combinação de 

temperatura ambiente e umidade do solo. E, descreve que o processo de 

maturação fisiológica da cana-de-açúcar consiste em frear a taxa de 

desenvolvimento vegetativo, sem porém afetar significativamente o processo 

fotossintético, de maneira que haja maior saldo de produtos fotossintetizados e 

transformados em açúcares para armazenamento nos tecidos da planta. 

Gemente et al. (1986) definem o clima como determinante principal 

das restrições impostas pelo ambiente físico, constituído pela interação dos 

componentes clima, solo e planta, que influenciam respectivamente, a época de 

colheita, o número programado de cortes e a eleição de variedades. 

De acordo com Pinazza (1985), a elevação dos índices de 

produtividade agrícola é beneficiada ou prejudicada pela ação de quatro fatores 

básicos: físicos, estruturais, institucionais e de desenvolvimento. Os fatores 

físicos representam as condições edafo-climáticas de uma determinada região 

e a aptidão para a exploração deste ou daquele produto agrícola, enquanto os 

institucionais envolvem a ação governamental através das políticas agrícolas 

implantadas (preço, crédito, comercialização, contingenciamento, incentivos, 

etc.). Já o fator de desenvolvimento manifesta-se através do sistema de 

pesquisa, face à capacidade dos conhecimentos gerados possibilitarem 

incrementos na produtividade. O fator estrutural, é o sistema gerencial adotado, 

e influi decisivamente no desempenho operacional e estratégico de uma 

empresa. 
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2.1 Clima, crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar no Brasil 
 

2.1.1 Ecofisiologia da cana-de-açúcar 
 

Segundo Magalhães (1987), a cana-de-açúcar é uma gramínea 

perene que perfilha abundantemente na sua fase inicial de desenvolvimento. 

Quando se estabelece como uma cultura, a competição intra-específica por luz 

(auto-sombreamento) induz uma inibição no perfilhamento e uma aceleração do 

crescimento do colmo principal. Este crescimento em altura continua até a 

ocorrência de temperaturas baixas, ou ainda devido ao florescimento. Em 

culturas comerciais, o florescimento é uma ocorrência indesejável. 

Informações referentes ao comportamento futuro da cultura da cana-

de-açúcar em termos de maturação (acúmulo de sacarose), podem definir o 

manejo de variedades e até a época ideal de colheita. A colheita da cana tem 

como diretriz a retirada do campo de cultivo de colmos com o maior conteúdo 

possível de sacarose, em maturação fisiológica completa ou bastante avançada 

(COPERSUCAR, 1983). Segundo Gheller (1999), a capacidade de acumulação 

de açúcar nos colmos, em condições naturais, depende da associação de 

alguns fatores que induzirão às plantas a acumular sacarose nos colmos. 

Individualmente, os fatores são: 

 

a. Umidade do solo, que proporciona a absorção dos nutrientes do 

solo, fundamentais para o desenvolvimento das plantas e em última instância 

produção de açúcar. A diminuição da umidade no solo, ou uma seca moderada, 

reduz o crescimento dos entrenós mais jovens e favorece o acúmulo de 

açúcares nos colmos. Alexander (1973), cita que em 1939, Hartt fez o seguinte 

comentário sobre os resultados de seu trabalho com água e a maturação da 

cana: "As plantas de cana providas com água definitivamente eram melhores 

produtoras de açúcar que as plantas privadas de água, as folhas das primeiras 

continham dez vezes mais sacarose que as folhas das posteriores, as folhas 
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verdes das canas supridas em água continham uma grande quantia de 

sacarose enquanto as outras perderam sacarose, e o suco extraído das folhas 

secas de cana das anteriores teve uma relação de qualidade melhor que das 

posteriores". E subseqüentemente: "O terceiro estudo de água e maturação da 

cana confirma as conclusões dos primeiros dois estudos: uma provisão 

abundante de água é essencial para a formação de sacarose nas folhas, para 

seu transporte para o talo, e para a expressão de açúcar no caldo"; 

 

b. Temperatura, que alguns autores (Humbert, 1968; Alexander, 

1973; Ometo, 1978, 1981; Ide & Banchi, 1984; Ide & Oliveira, 1986; Barbieri, 

1993) definem como fator de maior importância para a maturação fisiológica da 

cana, porque além de afetar a absorção de água e nutrientes através do fluxo 

transpiratório, é um condicionante não controlável. Para que ocorram os 

maiores acúmulos de açúcar pela cana-de-açúcar são necessárias oscilações 

de temperaturas associadas a período de seca moderada; 

 

c. Luminosidade, diretamente ligada ao processo de síntese 

fotossintética e cuja fonte de energia é a radiação solar; a redução na 

luminosidade determina menor armazenamento de açúcares e acumulação de 

amido nas folhas, portanto altera todo o processo de síntese, prejudicando a 

eficiência das plantas de cana (Humbert, 1968; Alexander, 1973; Ometto, 1978, 

1981; Ide & Banchi, 1984; Ide & Oliveira, 1986; Barbieri, 1993); 

 

d. Nutrientes minerais, influenciam a maturação da cana de acordo 

com a época em que estão disponíveis às plantas. assim, as ofertas tardias de 

nitrogênio favorecem o desenvolvimento vegetativo ao invés do acúmulo de 

sacarose desejado para esta fase da cultura. Segundo Orlando Filho (1983), o 

nitrogênio para a cana-de-açúcar é crucial no período de formação da cultura, 

ou seja, no estágio que se inicia imediatamente após a germinação e termina 

no fechamento do canavial, o que normalmente ocorre em torno de 3 a 5 
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meses. É nessa época que se dá a formação dos perfilhos e, para tanto, é 

necessária suficiente disponibilidade de nitrogênio no solo. Aproximadamente a 

partir do fechamento do canavial, a cultura entra num período de crescimento 

acelerado, desde que haja boas condições de temperatura e umidade. Se o 

nível de nitrogênio no solo e, conseqüentemente, na cultura, durante o estágio 

de formação, é baixo, o número de perfilhos que participará do crescimento 

acelerado também será baixo. Posteriormente, mesmo que haja formação de 

outros perfilhos, estes não terão condições de serem aproveitados para a 

moagem na época da colheita; 

 

e. Floração, a transformação da gema apical de vegetativa para 

reprodutiva, em resposta aos fatores ambientais, interrompe a formação de 

novos entrenós, impede parcialmente o crescimento da planta, e proporciona 

condições para o acúmulo de sacarose (Gheller, 1999). 

 

 

2.2 Manejo dos canaviais 
 

Segundo Doorembos & Kassam (1979), a cana-de-açúcar tem como 

origem a Ásia, provavelmente a nova Guiné. A maior parte da cana-de-açúcar 

comercial é produzida entre as latitudes 35º N e 35º S. A temperatura ótima 

para o brotamento das mudas é de 32 a 38 ºC. Para um ótimo crescimento o 

ambiente deve apresentar médias de temperaturas diurnas entre 22 e 30 ºC, 

abaixo de 20 ºC diminui a taxa de crescimento, porém para a maturação e 

colheita, se faz necessário à redução da temperatura para 10 a 20 ºC com isso, 

ocorre diminuição na taxa de crescimento e maior acúmulo de sacarose, 

produto mais nobre da cana e objetivo da indústria sucro-alcooleira. 

Castro (1999), descreve que a curva que caracteriza o crescimento da 

cana-de-açúcar de primeiro corte é simétrica para cana de ano, mostrando-se 

bimodal em cana de ano e meio (figura 1). 
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Plantio Cana 
de ano e meio 

perfilhamento 

emergência 
Máximo 

Desenvolvimento
Maturação colheitaDesenvolvimento

lento 
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Desenvolvimento

perfilhamento 
Maturação colheita

Plantio
Cana de ano 

Mar Jan Fev Abr Mai Jun  Jul Ago Set OutNov Dez Jan FevMar Abr Jun Jul Ago Set Out Nov DezMai

Temperatura 

emergência Pluviosidade

Figura 1 - Ciclos da cana-de-açúcar e variações na temperatura e pluviosidade 
da região centro-sul do Brasil 
Fonte: Castro, 1999 

 

Durante os meses iniciais de crescimento e desenvolvimento da cana-

de-açúcar, os processos de armazenamento de açúcar operam em tecidos 

imaturos e nos colmos com pequeno número de nós com internódios 

completamente desenvolvidos perto da base do talo. Nessa fase, é o 

crescimento, ao invés de armazenamento de açúcar, a preocupação primária 

da planta. Na planta, foi criado previamente um potencial para acumulação de 

açúcar no tecido de armazenamento já formado. O estabelecimento deste 

potencial é descrito comumente como processo de maturação. Em condições 

fisiológicas, o processo de envelhecimento, maturação e amadurecimento não 

são sinônimos embora possam parecer ao observador casual. Maturidade tem 

significados diferentes as diferentes pessoas envolvidas com cana-de-açúcar. O 

significado mais correto pertence à conclusão botânica: colmos aptos a produzir 

novas plântulas a cada nó (Alexander, 1973). 
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A cultura procedente da cana planta, por via de regra, vem seguida de 

duas a quatro culturas de rebrota (cana soca), podendo em certos casos 

ultrapassar os oito ciclos. No início o crescimento é lento, aumentando 

gradualmente até atingir uma taxa máxima de crescimento, após a qual diminui 

à medida que a cana começa a amadurecer devido ao frio e/ou seca, ou 

mesmo devido à floração (Doorembos & Kassam, 1979). 
O acúmulo de matéria seca apresenta a forma sigmóide (figura 1), 

podendo ser dividido em três fases: I) fase inicial, na qual o crescimento é lento; 

II) fase de rápido crescimento, onde 70 a 80% de toda matéria seca é 

acumulada, e; III) fase final, em que o crescimento é novamente lento, 

acumulando cerca de 10% da matéria seca total (Machado, 1987). Segundo 

Küpper, citado por Doorembos & Kassam (1979), para a cana-de-açúcar, 

podem ser distinguidas quatro grandes fases de crescimento, conforme pode 

ser apreciado na figura 2, a seguir. 

 
Figura 2 - Períodos de desenvolvimento da cana-de-açúcar 

Fonte: Doorembos & Kassam, 1979 
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Outro aspecto importante desta cultura, diz respeito ao sistema 

radicular. Cada perfilho apresenta um sistema radicular próprio, de forma que, 

enquanto houver emissão de perfilhos, ocorre aumento no volume de raízes. 

Esse volume tende a se estabilizar, havendo posteriormente apenas uma 

renovação das raízes velhas, que vão morrendo. Após o corte da cana-de-

açúcar, o sistema radicular antigo mantém-se ainda em atividade por algum 

tempo, quando tem início a sua substituição pelas raízes dos novos perfilhos da 

soqueira. Essa substituição é lenta e gradual, ocorrendo um período onde o 

form

egundo Evans, citado por Van Dillewijn (1952), parece haver 

evidência

nto à disponibilidade de água no solo, em razão de 

que as raízes nascem e crescem gradualmente acompanhando o 

 

2.3 Fatores ecológicos que atuam direta ou indiretamente sobre o 
crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar 

 

egundo Barbieri & Villa Nova (1977), o crescimento da cana-de-

açúcar é governado pelas potencialidades genéticas de origem hereditária e 

pelo meio ambiente. Para a cana-de-açúcar, as condições de todas as estações 

do ano afetam o desenvolvimento da planta e o sucesso da cultura, uma vez 

que se colhem colmos, e não frutos ou sementes, todo o período vegetativo no 

sistema radicular antigo atua concomitantemente com o novo sistema em 

ação (Bacchi In: Orlando Filho, 1983). 

S

s que as raízes mais profundas atuam por períodos mais longos de 

tempo do que as superficiais. As raízes das soqueiras normalmente são mais 

superficiais que as da cana-planta, pelo fato de que os perfilhos das soqueiras 

brotam mais próximos da superfície do que os da cana-planta. Pelo mesmo 

fato, quanto maior o número de cortes, mais superficial torna-se o sistema 

radicular das soqueiras. Esta característica faz com que a cana seja tratada 

como uma cultura anual, qua

desenvolvimento da parte aérea da cultura (Camargo, 1976). 

 

S
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decorrer do ciclo está dependente de condições ambientais favoráveis para o 

seu pleno desenvolvimento. 

astro (1999), Classifica os fatores de produção vegetal que afetam 

direta e indiretamente os processos fisiológicos das plantas de acordo com o 

esquema demonstrado na figura 3, a seguir. 

processamento industrial de cana-de-açúcar pode ser dirigido para a produção 

C

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Classificação dos fatores de produção vegetal que afetam direta e 
indiretamente os processos fisiológicos das plantas. Linhas cheias 
correspondem a uma ação mais efetiva do que as linhas 
interrompidas 
Fonte: Castro, 1999 

 

Magalhães (1987), cita que o rendimento econômico da cana-de-

açúcar refere-se à produção de sacarose, o mais valioso componente, além de 

açúcares redutores que contribuem para a formação do melaço, e também a 

fibra, que pode ser utilizada como combustível alternativo na própria usina. O 
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de combustível líquido para motores de combustão interna, fato que atualmente 

é rotina para os proprietários de carros movidos a álcool. 

e adequadas para o seu pleno desenvolvimento na fase vegetativa, 

seguida 

m sacarose na época do corte. O ambiente ideal é aquele 

onde a irrigação ou a precipitação é bem distribuída durante o período de 

crescimento da planta, seguido de um período relativamente seco antes da 

colheita, com bastante luminosidade durante toda a estação, pois, segundo os 

mesmos autores, há correlação entre a incidência luminosa e a produção de 

açúcar. 

Para evitar invernos muito rigorosos, onde pode ocorrer período de 

hibernação longo, afetando a fase vegetativa, a cultura situa-se nas faixas 

intertropicais, com poucas incursões na faixa de latitudes mais elevadas da 

zona subtropical, onde ocorrem temperaturas abaixo de 15º C, forçando um 

manejo com variedades precoces e resistentes ao frio, (Barbieri & Villa Nova, 

1977). 

A figura 4, a seguir, mostra o regime hídrico e o desenvolvimento da 

cana-de-açúcar. 

As exigências climáticas da lavoura canavieira, como afirmam Barbieri 

& Villa Nova (1977), podem diferir bastante segundo a finalidade: açúcar, 

aguardente ou forragem. Normalmente, as lavouras com a finalidade de 

extração de açúcar são mais exigentes em clima. Como há necessidade de alta 

produção de sacarose, a planta precisa encontrar condições de temperatura e 

umidad

de certa restrição hídrica e/ou térmica, para forçar o repouso e 

enriquecimento e
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Figura 4 - Regime hídrico e desenvolvimento da cana-de-açúcar 

Fonte: Barbieri & Villa Nova, 1977 
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2.3.1 Influência da temperatura 
 

Os bons rendimentos em açúcar só são observados com o processo 

de maturação completo da cana-de-açúcar antes do corte. A primeira condição 

é retardar o crescimento e os agentes mais efetivos são: as baixas 

temperaturas e a seca moderada. A temperatura é talvez o fator mais efetivo 

para a cana-de-açúcar acumular sacarose. O tempo frio retarda o 

desenvolvimento e melhora o teor de sacarose. Ocorrendo o aumento de 

temperatura, o crescimento recomeça e o processo de acúmulo de sacarose 

cessa (Humbert, 1968). 

A temperatura noturna influi mais no crescimento que a diurna. 

Quando as noites são frias, o desenvolvimento é lento e há maior concentração 

de sacarose. O crescimento da cana-de-açúcar está relacionado com a 

temperatura ambiente, segundo Fauconier & Bassereau (1975), a temperatura 

de crescimento máximo para a cana está entre 30 e 34 ºC, enquanto que 

abaixo de 25 ºC e acima de 38 ºC o crescimento é muito lento. Barbieri et al. 

(1979), estabelecem a temperatura basal para cana em torno de 20 ºC, e 

escrevem que nas várias fases fenológicas, a temperatura assume grande 

importância, assim para germinação, segundo vários autores, a temperatura 

ótima é de 32 ºC e a basal de 21 ºC. O florescimento da cana está diretamente 

ligado à temperatura, comprimento do dia, umidade do solo e variedade. 

Quando ocorrem temperaturas noturnas acima de 18 ºC, baixa umidade e 

comprimento do dia próximo há 12 horas, há, na maioria dos casos e 

dependendo da variedade exposta, estímulo do florescimento. 

Para Alexander (1973), virtualmente, sob condições satisfatórias todas 

plantas de cana-de-açúcar produzirão flores, o “estímulo” ao florescimento se 

origina nas folhas e é definido pelo ambiente. 

Paliatseas & Chilton, citados por Alexander (1973), sugerem em 

pesquisa executada antes de 1956 que o controle do florescimento estava em 

efeito apontando para o controle da indução. Estes autores mostram que o 
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florescimento é uma sucessão de processos fisiológicos distintos, e os fatores 

ambientais têm efeitos diferentes nas várias fases. Foram reconhecidas quatro 

fases distintas: (a) iniciação dos primórdios florais; (b) organização floral; (c) 

maturação floral e (d) aparecimento de borla. A iniciação floral geralmente é 

considerada a fase mais importante 

Segundo Castro (1999), a florescência da cana-de-açúcar é 

controlada por um complexo de fatores, envolvendo principalmente o 

fotoperíodo e a temperatura, além da umidade e da radiação solar, assim, 

observou-se que cinco noites com temperatura abaixo de 18 ºC não afetam a 

florescência mas dez noites a prejudicam, e mais de dez noites a inibem. O 

processo de florescência é bastante complexo, envolvendo fitocromos, 

processos metabólicos, hormônios, ácidos nucléicos e fatores diversos (Figura 

5). 

 LUZ / ESCURO

FOLHAS E COTILÉDONES

ALTO NÍVEL DE FITOCROMO ATIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RA
 

TEMPERATURA 

PROCESSOS METABÓLICOS E NÍVEIS HORMONAIS

SÍNTESE OU ATIVAÇÃO DE COMPLEXO TRANSLOCÁVEL AO ÁPICE 
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VERNALIZAÇÃO 

 INICIAÇÃO DE PRIMÓRDIO FLORAL NO ÁPICE
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NOVO DNA EM 

ALTO NÍVEL 
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Figura 5 - Representação esquemática da seqüência de eventos que levam ao 
processo de florescimento 
Fonte: Castro, 1999 
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Bacchi (in Orlando Filho, 1983) escreve que artificialmente o 

florescimento pode ser controlado através do manejo de água e de nutriente, 

bem como através de variações na época de plantio e de corte. 
Villa Nova et al. (1972), citam que o melhor método para correlacionar 

o desenvolvimento dos vegetais e a temperatura é o método dos Graus-dia 

(área compreendida entre a temperatura base, abaixo da qual o 

desenvolvimento é considerado nulo, e a curva da temperatura diária). Já, 

Barbieri et al. (1979), propuseram a seguinte fórmula para o cálculo de Graus-

dia: 

 

Para TM>TB>Tm 
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ara TB<Tm 
 

GDC

 

P

f
Tm) -2(TM
25)-(TM  

2
Tm-TMTB-Tm  GDC

2

++=
 (2) 

endo: 

 

 
 
S

22

24
 f ⎟⎟

⎠
⎜⎜
⎝

−= NN  ⎞⎛

 (3) 

 

N =  comprimento do dia em horas; 
 
TM = Temperatura máxima média mensal (ºC) 
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Tm = Temperatura mínima média mensal (ºC) 
 
TB = Temperatura Base (ºC)  

 aproximadamente a 7 vezes à área de solo ocupada. Essa 

caracterís

a cana está entre as 

espécies

e de água e nutrientes e temperatura. A 

fotossínte

gia 

solar apr

 

2.3.2 Influência da luz 
 

Segundo Fauconnier & Basserau (1975), a cana-de-açúcar, no seu 

estágio de máximo desenvolvimento, apresenta uma área foliar que 

corresponde

tica confere à cultura grande capacidade fotossintética e grande 

capacidade de troca de substâncias (água, gases e nutrientes) com a 

atmosfera. 

Segundo Barbieri et al. (1979), o comprimento dos internódios da 

cana-de-açúcar, em geral, aumenta com o comprimento do dia (N), até um 

máximo que para algumas variedades pode ser de 16 a 18 horas, onde o 

crescimento é reduzido. Por ser espécie do grupo C4, 

 de maior eficiência fotossintética, cujo ponto de saturação lumínica é 

um dos mais altos, assim, quanto maior for a intensidade luminosa, maior será 

a fotossíntese e o crescimento, até os limites da cultura. 

Os parâmetros ambientais que afetam de maneira mais marcante a 

bioconversão de energia na cana-de-açúcar são: luz (intensidade e qualidade), 

concentração de CO2, disponibilidad

se em cana-de-açúcar eleva-se linearmente com o aumento da 

irradiância, entre 0,2 a 0,6 cal.cm-2.min-1, ocorrendo à saturação acima de 0,9 

cal.cm-2.min-1 (Waldron et al., 1967). 

A cana-de-açúcar, é a planta mais eficiente para armazenar a ener

oveitando ao máximo sua potencialidade. E para isso, requer-se que a 

relação solo-planta, assim como os demais fatores que intervêm no 

desenvolvimento da cana-de-açúcar, se integrem ao ótimo (Humbert, 1968). 
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Magalhães (1987), confirma tal fato, ao escrever que a cana-de-

açúcar é uma planta considerada de alta eficiência na conversão de energia 

radiante em energia química, com taxas fotossintéticas calculadas em até 100 

mg de CO2 fixado por dm2 de área foliar por hora. Entretanto, alta eficiência 

fotossintética não está diretamente associada com a elevada produtividade de 

biomassa. As evidências experimentais indicam que a grande capacidade da 

cana-de-açúcar para a produção de matéria orgânica reside na alta taxa de 

fotossínte

 de Hatch durante o processo evolutivo no melhoramento da cana, a 

arquitetura com folhas mais eretas e a força de dreno de sacarose no colmo, 

sã ssas c c

2). 

PARTE DA 
PLANTA 

CARACTERÍSTICA           
DE L E

se por unidade de terreno, que é influenciada pelo índice de área 

foliar (IAF). Por outro lado, o longo ciclo de crescimento da planta resulta em 

elevadas produções acumuladas de matéria seca. 

Castro (1999) cita uma série de características genéticas, fisiológicas 

e morfológicas associadas à produtividade da cana-de-açúcar. A aquisição do 

ciclo

o algumas de aracterísticas relacionadas om altas produções (Quadro 

 

SEJÁVE
EFEITO NA FOTOSSÍNTESE  

 NA PRODUÇÃO 
Perfilhos Vertical 

Grande quantidade 
Desenvolvimento rápido do IAF

Melhor penetração de luz 
Substituição de plantas mortas 

Folha Espessa 
Curta e pequena Di e 

IAF maiores 
Ereta Aumento na área iluminada com 

Hábito mais ereto 
stribuição mais uniform

Colmos no de sacarose
Firmes 

Alta produtividade 
Previne acamamento 

Alta força de dre

Quadro 2 - Características morfológicas associadas à produtividade da cana-de-
açúcar 
Fonte: Castro, 1999 
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2.3.3 Infl

anspiração. A radiação líquida disponível ao 

meio, resultante do balanço energético, é a variável mais utilizada para 

2.3.4 Infl

do a isto, há a perda de água que foi utilizada para manter 

os proces

uência da radiação solar 
 

Ortolani & Paes de Camargo (1987), comentam que a distribuição da 

intensidade estacional da energia solar sobre o globo constitui a causa principal 

de todos os fenômenos meteorológicos, pois intervém parcial ou totalmente na 

origem e no desenvolvimento dos demais fatores do meio. A radiação solar 

intervém diretamente sobre o crescimento e o desenvolvimento da planta e 

indiretamente pelos efeitos no regime térmico, sendo fundamental à produção 

de biomassa. É igualmente importante no condicionamento da evaporação e da 

evapotranspiração. Em regiões úmidas a radiação solar global pode apresentar 

estreita relação com a evapotr

estimativa da demanda hídrica. 

 

uência da umidade do solo 
 

Menos de um por cento da água absorvida por uma planta é utilizado 

quimicamente em fotossíntese. Porém, os déficits internos de água das plantas 

que envolvem porcentagens muito maiores, também afetam a fotossíntese 

através de meios indiretos. Estes efeitos são normalmente associados com o 

fechamento dos estômatos, hidratação reduzida do protoplasma do 

clorênquima, e resistência na difusão de CO2 entre a atmosfera e os 

cloroplastos. Soma

sos de translocação, que transportam os solutos pelo tecido condutor 

(Alexander, 1973) 

A retirada da água pelo sistema radicular da planta pressupõe que no 

equilíbrio hídrico do sistema solo-raiz reside um dos problemas fundamentais 

da agricultura. A água em excesso no solo altera processos químicos e 

biológicos, limitando a quantidade de oxigênio e acelerando a formação de 

compostos tóxicos á raiz. Por outro lado, a percolação intensa da água provoca 
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remoção de nutrientes e inibição do crescimento normal da planta. Embora 

importantes, os excedentes hídricos não apresentam a mesma ordem de 

grandeza de problemas, quando comparados à seca. A deficiência hídrica, que 

se carac

 a safra ou até dois meses antes da época de 

maturaçã

ndo 

os mesm

.200 a 1.500 mm de chuva bem distribuída por ano, 

teriza por diferentes formas e intensidades, corresponde à causa 

principal de decréscimos de produtividade (Ortolani & Paes de Camargo, 1987). 

Barbieri & Villa Nova (1977), citam que a cana requer boa quantidade 

de umidade no solo somente o período de crescimento, uma vez que a água 

tem papel fundamental na turgescência, translocação e na pressão de 

crescimento e de turgor, porém durante o período de maturação o ideal é que 

haja redução na água disponível, não drasticamente, mas o suficiente para 

reduzir o crescimento e induzir a maior concentração de açúcar nos colmos. 

Alguns autores citam que durante

o a produção de sacarose é inversamente proporcional a quantidade 

de chuva que ocorreu na região. 

Barbieri & Villa Nova, (1977), afirmam que no início do crescimento a 

evapotranspiração da cultura de cana-de-açúcar está em torno de 40 a 60% do 

tanque classe “A”, aumentando até aproximadamente 90%, quando a cana 

cobriu totalmente o terreno (cana com 6 meses de idade). Citam, ainda, que 

Leme et al., estudando o consumo de água pela cana-de-açúcar e analisando 

de forma geral o comportamento do coeficiente kc (relação entre a 

evapotranspiração da cultura e a de um gramado) nos três ciclos da cultura, 

observou uma variação entre 0,36 a 1,17 com valor médio de 0,88. E, segu

os autores, resultados semelhantes foram encontrados por Campbell 

et al. e Cox et al. no Havaí, que determinaram um kc variando de 0,4 a 1,1. 

A disponibilidade da água é evidenciada por Ometto (1980) citando os 

resultado de Hartt que verificou que folhas de cana supridas com água 

sintetizam dez vezes mais sacarose que folhas desprovidas de água e que a 

atividade fotossintética não cessa no ponto de murchamento ou abaixo dele 

mas permanece em razão extremamente baixa. O mesmo autor cita que em 

média a cana necessita de 1
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sendo ideal que durante a época de maturação a precipitação seja menor que 

2.3.5 Infl

mento da cana-de-açúcar, e representa o substrato onde as plantas vão 

desenvol

cessidades de nutrientes 

entre var

no período de crescimento. 

 

uência da fertilidade dos solos 
 

A fertilidade dos solos, é um dos fatores que atuam diretamente sobre 

o cresci

ver-se e dele retirar os nutrientes que necessitam (Orlando Filho, 

1983). 

Orlando Filho (1983) cita, também, que a extração dos nutrientes do 

solo pela cultura da cana-de-açúcar é influenciada por fatores como: idade das 
plantas - uma vez que durante o ciclo evolutivo da cultura as exigências 

nutricionais apresentam-se bastante variáveis; tipo de solo – que afeta a 

absorção, principalmente através da maior ou menor disponibilidade dos 

nutrientes; variedades – as exigências nutricionais são controladas 

geneticamente, ocorrendo, portanto, variação nas ne

iedades. E, a ordem de extração de macronutrientes tanto para cana-

planta como para cana-soca é: K > N > Ca > Mg > P. 

Segundo Orlando Filho (1983), a necessidade de nitrogênio pela 

cana-de-açúcar é crucial no período de formação da cultura, ou seja, no estágio 

que se inicia imediatamente após a germinação e termina no fechamento do 

canavial, o que normalmente ocorre em torno de 3 a 5 meses. É nessa época 

que se dá à formação dos perfilhos e, para tanto, é necessária suficiente 

disponibilidade de nitrogênio no solo. Aproximadamente a partir do fechamento 

do canavial, a cultura entra num período de crescimento acelerado, desde que 

haja boas condições de temperatura e umidade. Se o nível de nitrogênio no 

solo e, conseqüentemente, na cultura, durante o estágio de formação, é baixo, 

o número de perfilhos que participará do crescimento acelerado também será 

baixo. Posteriormente, mesmo que haja formação de outros perfilhos, estes não 

terão condições de serem aproveitados para a moagem na época da colheita. 
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Está comprovado que a produtividade da cana aumenta com o incremento de 

doses de nitrogênio, porém essas canas apresentam maior conteúdo de 

umidade. Ocorre marcante correlação positiva entre a absorção de nitrogênio e 

a umidade, de modo que as canas com bom suprimento de água e nitrogênio, 

sendo os

nuição da síntese e translocação de 

proteínas

alina do citoplasma, faz parte da parede celular dando estrutura 

às célula

r Beauclair (1994), o magnésio é 

compone

ser constituinte das proteínas que entram na 

 demais fatores favoráveis, terão maior crescimento e, até certo ponto, 

maior rendimento. 

Orlando Filho (1983), cita que Hartt & Burr verificaram para cana-de-

açúcar que a deficiência em fósforo aos dois meses de idade diminui a 

atividade fotossintética mais que o nitrogênio ou o potássio. O fósforo tem 

importante participação na formação da sacarose. Hartt também verificou que 

em plantas deficientes em potássio ocorre aumento na porcentagem de 

açúcares redutores e diminuição na sacarose; que existem aumentos na 

atividade da invertase e amilase; que há aumento na taxa de respiração foliar; 

que ocorre diminuição da fotossíntese; que há redução no movimento da 

sacarose das folhas para os tecidos e dimi

, causando ainda necrose do floema. Teores adequados do nutriente 

aumentam a sacarose na cana-de-açúcar. 

Quanto ao cálcio, Orlando Filho (1983), cita é fundamental na 

composição s

s e facilitando a absorção de água por sua elevada função 

plasmolítica. 

Segundo Álvares, citado po

nte da molécula de clorofila, sendo entretanto encontrado em maior 

quantidade nos pontos de crescimento. 

Beauclair (1994), cita que o enxofre foi encontrado em numerosos 

compostos das plantas, sendo as proteínas os mais importantes. Faz parte dos 

aminoácidos, tais como metionina (21 % de S) e cistina (27 % de S), de 

reguladores de crescimento (tiamina, biotina e glutamina), que participam de 

reações de oxi-redução. Por 
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composiç

do o movimento da água através da parede celular, causando aumento 

de economia de água pela planta através da diminuição da taxa de transpiração 

2.3.6 Infl

a evapotranspiração que 

normalme

do solo, condicionada exclusivamente 

pela disp

sa e dependendo ainda de elementos meteorológicos 

menos freqüentemente observados, torna-se, na sua forma original, um método 

de aplicação restrita. 

ão do protoplasma das plantas, a deficiência de enxofre provoca 

retardamento no crescimento. 

Embora o silício não seja essencial às plantas, diversas funções são 

atribuídas a ele, Beauclair (1991) cita que Cheong et al., verificaram que, em 

folhas de canas ricas em silício, este preencheria os espaços interfibrilares, 

reduzin

foliar. 

 

uência da evapotranspiração 
 

Thornthwaite et al., citados por Camargo (1962), introduziram o 

conceito de evapotranspiração potencial para definir 

nte se verifica em um solo inteiramente vegetado, livremente exposto 

à atmosfera e às condições de capacidade de campo. 

Somente a evapotranspiração realizada livremente, sem qualquer 

restrição pela deficiência de umidade 

onibilidade de energia solar na superfície do solo, é que pode ser 

considerada potencial (Camargo,1962). 

Pennman (1948) desenvolveu um método para estimar a 

evapotranspiração de superfícies vegetadas baseado em modelo 

aeroenergético, ou seja, apoiado em uma combinação do método do balanço 

de energia radiante e aerodinâmico. Situa-se entre os métodos de estimativa de 

evapotranspiração mais precisos. Entretanto, por ser a fórmula bastante 

complexa e trabalho

 

 

 



 29

2.3.7 Bal

elo princípio da conservação de massa num volume de solo com 

vegetação, a equação do ba

anço hídrico 
 

P

lanço hídrico é: 

 

EDM ++∆  (4) IP =+

 

Onde: 

P = precipitação pluviométrica 
I = irrigação 

∆M = variação no armazenamento 

D =  drenagem profunda 
E = evapotranspiração 
 

Segundo Ortolani & Paes de Camargo (1987), o processo de 

contabilidade hídrica no solo mais utilizado para fins climatológicos é o método 

do balanço hídrico de Thornthwaite & Mather (1955), que consiste no cotejo 

entre a precipitação pluviométrica e a evapotranspiração, considerando-se uma 

determinada capacidade de retenção de água no solo, segundo as 

caracterís

midade, e 

as fases de reposição e retirada de água do solo, que representem a variação 

no armazenamento superficial, (Ortolani & Paes de Camargo, 1987). 

ticas físicas dos solos, bem como em função do tipo de cobertura 

vegetal. 

Além da evapotranspiração potencial, o balanço hídrico de 

Thornthwaite & Mather (1955), possibilita estimar a evapotranspiração real, o 

excedente hídrico, que é a água que excede a capacidade máxima de retenção, 

sujeita à percolação e ao escoamento superficial, a deficiência hídrica, que é a 

quantidade de água que deixa de ser evapotranspirada pela falta de u
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2.4 Trato

te – Nordeste, que 

começa e

A figura 6  a seguir, mostra as épocas em que são executadas as 

principais operações agrícolas no cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. 

s Culturais 
 

No Brasil, pela grande extensão do seu território, encontram-se as 

mais variadas condições climáticas para a lavoura canavieira. Possuindo duas 

estações diferentes e distintas durante o ano, o Brasil é possivelmente o único 

país no mundo com duas colheitas anuais: uma do Nor

m setembro e continua até abril, e a outra na Região Centro – Sul, 

que vai de junho a dezembro (Barbieri & Villa Nova, 1977). 

,

 

 
Figura 6 - Época das operações agrícolas para a cana-de-açúcar 

Fonte: Barbieri & Villa Nova, 1977 
 

 

2.4.1 Plantio 
 

A multiplicação de cana-de-açúcar, devido ao fenômeno da 

dominância apical, é normalmente feita através de toletes, que são pedaços de 
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colmos contendo duas ou três gemas no estado latente, que encontrando 

condições favoráveis, passam ao estado ativo de crescimento e 

desenvolvimento, devido às mudanças das reservas nutritivas pela atividade de 

(Van Dillewijn, 1952). O processo de 

brotação das gemas nos toletes de cana-de-açúcar depende de fatores 

endógeno

inclui-se entre as 

plantas q

m no mesmo, 

reveste-s

 é um dos processos que 

requer m

favoráveis a um máximo perfilhamento e a formação de touceiras vigorosas que 

enzimas e reguladores de crescimento 

s e exógenos descritos entre outros por Van Dillewijn (1952), Humbert 

(1968) e Fauconnier & Bassereau (1975). 

Quintela (1996), afirma que a cana-de-açúcar 

ue são propagadas vegetativamente, portanto, o conhecimento do 

processo de brotação, bem como dos fenômenos que interfere

e de grande importância para o sucesso da cultura, pelo fato de que o 

canavial deverá ser explorado por um período médio de cinco anos. Um 

canavial implantado sem os conhecimentos básicos de plantio, poderá ter 

reduzida a sua longevidade, determinando como conseqüência, elevação dos 

custos de produção. 

 

2.4.2 Influência das épocas de plantio 
 

A brotação das gemas na cana-de-açúcar

aior atenção nesta cultura, pois dele dependerá, em grande medida, a 

futura população de plantas no campo, (Plana et al., 1987). 

Ricaud & Cochran (1980), afirmaram que são as datas de plantio que 

determinam a baixa produção de colmos/ha em cana-de-açúcar. 

O clima no Estado de São Paulo permite o plantio da cana-de-açúcar 

num largo período do ano. Normalmente, são recomendadas duas épocas de 

plantio. Uma menos ampla, ao início da primavera, e outra, mais longa, no 

verão, quando principalmente as condições de temperatura e umidade são 

favoráveis à boa e rápida emergência dos colmos. Sendo importante também 

considerar que, após a emergência dos colmos primários deve haver condições 
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vão fornecer quantidade maior de colmos por área e possivelmente permitindo 

maior número de cortes econômicos (Rocha, 1984). 

cal, mas geralmente adota-se um regime de 3 a 4 cortes, 

ou seja, 

lantada de 

agosto a 

Barbieri & Villa Nova (1977), descrevem que o plantio da cana-de-

açúcar na região Centro-Sul, é feito em duas épocas, conhecidas como “plantio 

de cana de ano” e “plantio de cana de ano e meio”. O plantio feito em outubro, 

permite a colheita da cana com aproximadamente 12 meses (Set.–Out. do ano 

seguinte) e conhecida como “cana de ano”. O plantio feito em Janeiro - 

fevereiro, permite a colheita da cana com 18 meses (Set.–Out. do ano seguinte) 

e é conhecida como “cana de ano e meio”. O número de ciclos vegetativos úteis 

varia de local para lo

faz-se à renovação do canavial após o corte da segunda ou terceira 

soca. Nesse sistema, o agricultor reforma anualmente cerca de 25% a 33% da 

sua área cultivada, sendo necessário aproximadamente 1 ha de área de 

viveiros para cada 10 ha renovados. 

Nas usinas do Estado de São Paulo, distinguem-se três tipos de 

sistema de produção, baseados no ciclo da cana: cana planta de ano, cana 

planta de ano e meio e soqueiras. A caracterização da cana planta de ano, nas 

condições do nosso Estado, em termos práticos, é aquela cana p

novembro e cuja colheita se efetua de onze e quatorze meses após o 

plantio. A cana de ano e meio é plantada de janeiro a março - às vezes 

prolongando-se até maio - e a colheita sendo feita de 15 a 20 meses após, 

(Calça et al., 1983). 

Na figura 4 (Regime hídrico e desenvolvimento da cana-de-açúcar), 

se pode observar que a cana de ano, plantada em setembro – outubro, tem seu 

máximo desenvolvimento de novembro a abril, diminuindo em seguida, devido 

às condições climáticas adversas, podendo ser colhida, dependendo do cultivar, 

a partir de julho. A cana de ano e meio, plantada em janeiro – abril, tem taxa de 

crescimento restrita, em função do clima, de maio a setembro, desencadeando 

o maior desenvolvimento de outubro a abril, principalmente a partir de 

dezembro, sob condições favoráveis de precipitação (Castro, 1999). 
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Rocha (1984), estudando o comportamento de 3 variedades de cana-

de-açúcar (NA 56-79, CB 41-76 e IAC 51/205), através de plantios efetuados 

nas épocas a saber: cana-de-açúcar de ano, plantio em 11 de setembro e 05 de 

outubro de 1978; cana-de-açúcar de ano e meio, plantio em 05 de janeiro e 30 

de março de 1979; analisando-se a emergência das plantas, a capacidade e o 

modo de perfilhamento, a produção de colmos industrializáveis por touceira e a 

influência das condições ambientais nessas características. Estas datas foram 

estabelecidas a fim de comparar plantios nos limites extremos de cada uma das 

épocas recomendadas. Os resultados obtidos permitiram as seguintes 

conclusões: As variedades responderam diferentemente às condições 

ambientais para emergência. Em idênticas condições de temperatura e 

umidade 

imavera e verão, quando são maiores a 

radiação 

 meio, em janeiro-

março, p

, são 

influenciados pela data de plantio. Desde que o perfilhamento inicial é 

do solo, a emergência da variedade NA 56-79 deu-se posteriormente a 

das variedades CB 41-76 e IAC 51/205; Na época de plantio da cana de ano, 

em setembro-outubro, houve um rápido e intenso perfilhamento porque os 

períodos ocorreram nas estações da pr

solar, a luminosidade e a precipitação. Quando se fez o plantio logo no 

início da época de janeiro-março, para a cana-de-ano e meio, período que 

coincide com as estações de final de outono e início de inverno, o perfilhamento 

foi menor e mais lento; Houve diferenças no modo de perfilhamento das 

variedades; Culturas originadas de plantios de cana-de-ano e

roduzem na 1º colheita colmos maiores, de maior diâmetro e mais 

pesados do que culturas de ano cujos plantios se efetuam em setembro-

outubro. 

Rocha (1984), cita ainda que o perfilhamento é influenciado pelas 

condições do solo, de cultivo e pelos elementos meteorológicos e dentre estes 

devem ser destacados os efeitos da radiação solar e temperatura que sofrem 

variações durante as estações do ano. 

Van Dillewijn (1952), registrou que a tendência do processo de 

perfilhamento, bem como o número final de colmos industrializáveis
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grandem

nas tropicais grossas usualmente têm 

um siste

lham precoce e profusamente, 

porém, o

a vez que em função destas ocorrem 

diferentes condições de temperatura e umidade. 

ente afetado pelo calor e luz, a influência da época de plantio seria 

mais marcante em regiões com maiores variações sazonais. 

O plantio sazonal da cana-de-açúcar em Punjab (Índia) foi estudado 

por Singh & Singh (1956), os quais observaram que, a fase de emergência da 

variedade de cana-de-açúcar Co 312, no caso dos plantios de outono e 

primavera, se completava em cerca de seis semanas, enquanto que no caso do 

plantio no início do verão era completado em 4 a 5 semanas. As gemas, no 

caso do plantio de inverno, permaneceram dormentes por cerca de 6 a 8 

semanas. Registraram, ainda, que a temperatura do solo desempenha um 

importante papel na germinação das gemas. Uma faixa de temperatura do solo 

de 16,8º C a 30,2º C foi considerada ótima para a emergência de gemas. 

Segundo Barnes (1964), as ca

ma de perfilhamento simples, descrito como brotos primários a, 

secundários b, terciários c e assim por diante. Barber (1919), citado pelo autor, 

achou uma espécie de Saccharum spontaneum, na Índia com a fórmula 

a+8b+23c+31d+3e, representando um total de 66 perfilhos. A extensão do 

perfilhamento e a sobrevivência dos perfilhos até a maturidade são de certa 

forma uma medida de caráter varietal, mas, é influenciada pelo clima, solo e 

condições nutricionais. Algumas variedades perfi

s perfilhos são tardios em elongação, enquanto outros se desenvolvem 

e formam colmos mais facilmente com uma menor produção de perfilhos. A 

fase de perfilhamento em grande parte determina a produtividade da cultura, 

mas nem todos os perfilhos sobrevivem. 

Plana et al. (1987), verificaram interação entre as datas de plantio e 

as variedades em seu estudo sobre a influência das datas de plantio sobre a 

brotação de algumas variedades de cana, indicando que nem as variedades 

nem as datas de plantio separadamente provocaram um aumento na 

porcentagem de brotação. Os autores afirmam ainda, que em relação às datas 

de plantio, são lógicas as diferenças, um
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Chen & Tse (1969), em Taiwan, trabalhando com a variedade F 151, 

estudaram o efeito da época de plantio e densidade de plantio sobre o 

rendimento de cana-planta e soca, plantada no outono. O ensaio foi executado 

em 3 datas de plantio: 15 de julho, 30 de agosto e 15 de outubro. Dos 

resultados analisados concluíram: considerando a produção de diferentes datas 

de plantio, ambas, cana-planta e soca, tinham revelado diferenças 

significativas. As maiores produções foram achadas na cana-planta. Afirmaram 

que a emergência e perfilhamento da cana-de-açúcar são grandemente 

afetados pela temperatura e radiação solar, sua extensão diferindo conforme a 

data do plantio e característica varietal. 

Panje et al. (1962), efetuaram estudos sobre a emergência da cana-

de-açúcar, a fim de determinar os gradientes e interações na emergência de 

gemas ao Norte da Índia, utilizando toletes de 3 gemas da variedade Co 951. 

Conduziram os estudos pelo plantio em outubro e fevereiro. Constataram, que a 

média de emergência para os 2 plantios foi de 56,8%. Observaram, ainda, que 

em geral a emergência da gema foi melhor em toletes derivados de canas 

jovens em outubro, com 58,8% do que daqueles derivados de cana 4 meses 

mais velhas, em fevereiro, com 54,7%. Notaram, que a gema mediana ou 

intermediária tinha apresentado a mais alta emergência nas duas épocas de 

plantio, o que consideraram ser devido ao fato dessa gema ter os entre-nos 

intactos em ambos os lados da gema e conseqüentemente maior taxa de 

umidade, sendo sua perda menor do que das outras duas gemas. A 

porcentagem de emergência da gema apical é distintamente mais elevada do 

que da gema basal do tolete em ambas épocas de plantio, isto pode ser 

atribuído à dominância apical. Constataram, no plantio de fevereiro, que a 

associação entre a gema do topo  e a mediana e, entre a gema mediana e a 

gema basal foram ambas negativas e altamente significativas. Isto significa que 

quando qualquer uma das duas adjacentes germinam, há uma tendência para a 

outra não germinar. Tal associação, entretanto, não existe entre a gema apical 

e a basal. 



 36 

Crescimento e qualidade de 4 variedades de cana-de-açúcar NCo 

376, NCo 310, CP 29-116 e Co 462, influenciadas pela idade e estação, foram 

investigados por Lonsdale & Gosnell (1976), na Rodésia. O plantio foi iniciado 

em novembro de 1967 e 18 parcelas das 4 variedades foram plantadas nos 

meses consecutivos de tal modo que a primeira parcela tinha 18 meses de 

idade quando a última foi plantada. Medições de altura, contagens de colmos e 

de folhas oram feitas semanalmente. A cada semana efetuavam contagens de 

Nos estádios iniciais de crescimento, a 

população foi influenciada principalmente pela estação. A população de colmos 

aumentou

rtalidade de perfilhos mais tardia na cana-planta e 

soca de 

e CO2, tamanho das células foliares, taxa 

de transp

m cana-de-açúcar (Gascho & Shih, 1983; Chang et al., 1968), 

sendo os

 f

colmos para cada mês de plantio. 

 rapidamente quando a cana foi plantada ou sua rebrota se deu na 

primavera e verão (setembro-dezembro), mostrando-se relativamente lenta com 

cana-planta e soca de março e junho. Inversamente, a população se manteve 

por mais tempo e com mo

março e junho. Houve uma significativa diferença entre as variedades 

em população de colmos. A NCo 376 mostrou consideravelmente mais colmos 

que as demais, seguida pela NCo 310, Co 462 e CP 29-116. 

 

2.4.2.1 Efeitos do estresse hídrico 
 

Os efeitos do estresse hídrico nas plantas incluem, além de outros, 

redução nas taxas de assimilação d

iração, potencial de água na planta, taxa de crescimento e abertura 

estomática (Hsiao, 1973). 

Além da sua interferência no florescimento, as relações hídricas 

desempenham um papel importante na elongação dos perfilhos e altura final 

dos colmos e

 tecidos de alongamento e meristemáticos encontrados em maior grau 

nos internódios em expansão, os mais severamente afetados (Hartt, 1967). 
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A disponibilidade de água também afeta a taxa de fotossíntese, sendo 

que próximo ao ponto de murchamento permanente, essa redução pode atingir 

de 30% a 50% (Hartt & Burr, 1967). 

m e a fase do ciclo 

fenológic

. 

ia hídrica 

em cana 

o 11º meses; 

As maio

tico de 

deficiênci

Os períodos de déficit hídrico podem ocorrer durante todo o ciclo da 

cultura, mas seu efeito sobre a produtividade de cana-de-açúcar varia muito em 

função da interação entre a época do ano em que ocorre

o da cultura (Shaw & Innes, 1965; Thompsom, 1976; Doorembos & 

Pruitt, 1975). 

Vazquez (1970), estudando época de irrigação em Porto Rico, 

concluiu que para as condições de variedade e climas do estudo seria possível 

economizar até 250 mm/ano suspendendo a irrigação 5 meses antes da 

colheita, sem redução significativa na produção. 

Já, autores como Doorembos & Pruitt (1975), citam como épocas 

mais críticas apenas os períodos de perfilhamento e início de elongação dos 

colmos

Van Dillewijn, citado por Mongelard & Nickell (1971), observou serem 

conhecidos os efeitos benéficos proporcionados por um adequado suprimento 

de água no início do crescimento e perfilhamento da cana. 

Rosenfeld (1984), estudando o período crítico de deficiênc

planta, concluiu que o início do estágio de máximo desenvolvimento 

da cana planta foi o período mais sensível a déficit hídrico; Para cana plantada 

em fevereiro e junho, o período mais crítico foi do 4º ao 8º meses de idade; 

Para canas plantadas em outubro, o período mais critico foi do 8º a

res reduções de produção foram provocadas por períodos secos 

durante o verão em canas com idade de 4 a 8 meses; O período crí

a hídrica para o crescimento da cana planta foi do 4º ao 8º meses de 

idade. 

A redução de produção de açúcar na cana com deficiência hídrica 

pode resultar do alto conteúdo de fibra, em decorrência da restrição no 
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comprimento dos entrenós, da maior transpiração, e do crescimento atrofiado 

dos colmos (Madrazo, 1968; citado por Naqvi & Qayyum, 1973). 

Segundo Tabayoyong et al. (1959), citado por Naqvi & Qayyum 

(1973), o caldo de colmos que sofreram um período de seca prolongado 

apresentou menor conteúdo de sacarose e maior brix, e, conseqüentemente, 

menor pureza, alem da dificuldade de extração e processamento. 

 perda de peso dos colmos por deficiência de água disponível foi 

68) e Thompson (1976). 

arlucci & Ramos (1989), testando a deficiência de água no solo após 

a indução

uve uma diminuição na pol, brix e 

pureza d

 de aumentar o custo da mão de obra, pode afetar a 

brotação 

A

mencionada por Nickell (1968), Chang et al. (19

C

 floral observaram que não houve alteração no número de entrenós 

formados, mas sim em seu crescimento, diminuindo, conseqüentemente, o 

comprimento final dos colmos; O peso dos colmos foi mais afetado nos terços 

médio e superior, principalmente quando a restrição hídrica ocorreu durante a 

iniciação floral; Nas parcelas tratadas ho

o caldo extraído, assim como no açúcar teórico recuperável, porém 

essa tendência foi marcante quando a falta de água ocorreu durante a iniciação 

floral; Em resumo, a deficiência de água no solo após a indução floral é uma 

pratica não recomendável na produção comercial da cana, pelas reduções que 

traz ao seu crescimento e produção de açúcar. 

 

2.4.3 Plantio convencional e de cana inteira 
 

Segundo observações de Wood (1976), o seccionamento dos colmos 

no sulco de plantio, além

devido à podridão que se instala a partir das superfícies de corte. Em 

condições de ambiente quente e úmido, os colmos seccionados deterioram 

mais rapidamente que os colmos inteiros.  

A secção é realizada visando garantir uma boa percentagem de 

brotação, uma vez que toletes com maior número de gemas tem percentagem 

de brotação diminuída em decorrência da dominância apical. Assim que ocorre 
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a brotação, esta induz a formação de auxina, fazendo com que as demais 

gemas não brotem ou o façam com atraso, o que resulta numa menor 

percentagem de brotação, quando comparada com o uso de toletes com menor 

número de gemas, Van Dillewijn (1952), Malavolta (1964). 

O corte da cana em toletes, seja antes do plantio (Região Nordeste) 

ou no sulco (Região Centro-Sul), é uma prática tradicional na cultura canavieira, 

Lee et al. (1984 e 1986). 

Recentemente, o plantio de canas inteiras tornou-se comum em 

Taiwan, devido à falta de mão-de-obra, Hsu & Kao, (1981). Esta técnica 

também 

dos depois 

das aval

rte em toletes no plantio é prática onerosa, que 

demanda

réscimo na germinação da cana picada, Lee et al. (1984). 

foi testada em vários locais, como a Louisiana (Arcenaux, 1948) e 

Rodésia (Lonsdale, 1978), mas os resultados foram variáveis. No Brasil, o 

plantio deste tipo foi testado algumas vezes pelos departamentos técnicos de 

usinas, mas apenas em caráter exploratório, sem a preocupação de se 

correlacionar o estado fisiológico da muda e as condições de campo, com os 

resultados obtidos. Além disto, geralmente os testes foram abandona

iações de germinação, sem se esperar os resultados finais de 

produtividade. Como um canavial plantado seguindo esta técnica apresenta, 

quando não apropriadamente realizada, mais falhas e maior índice de 

levantamento de pontas, esta prática não tem sido utilizada. Entretanto, 

pequenos fornecedores algumas vezes têm obtido “stands” considerados 

igualmente satisfatórios em canaviais onde este método foi empregado (Lee, 

1984). 

A operação de co

 muita mão-de-obra. Além disto, quando se pica a cana dentro do 

sulco, uma grande quantidade de gemas é danificada, sendo necessário 

colocar mais gemas por metro para compensar esta perda. Ainda, o corte dos 

toletes facilita muito a ação dos agentes patogênicos, que também contribuem 

para o dec

Van Dillewijn (1952), abordando o tema das influências do tamanho 

do tolete na brotação das gemas, relatou o uso de toletes com uma, duas ou no 
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máximo três gemas para plantios realizados comumente em diversos países; 

entretanto, independente de associação com podridões dos toletes, considerou 

que em condições de plantio menos favoráveis, o comprimento dos toletes deve 

ser adequadamente aumentado, destacando que sob condições favoráveis de 

de menores comprimentos. 

e acordo com Camargo (1968), o comprimento do material a ser 

propagad

ção das características mencionadas, utilizar estacas 

maiores. 

 o plantio 

de cana p

to, sinalizam para a oportunidade de utilizarem-se toletes maiores 

(Lonsdale

crescimento, é preferível plantar toletes de cana-de-açúcar com 4 a 6 gemas e 

D

o é ditado pela qualidade da cana-muda, pelo crescimento dos colmos 

e pela idade da muda. Segundo o autor, embora o normal seja toletes com três 

gemas, pode-se em fun

 

O Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), juntamente com várias usinas, 

desde 1982 vem instalando diversos experimentos para estudar a possibilidade 

de se plantar cana inteira. Os resultados até agora obtidos, demonstraram que 

esta técnica tem produzido resultados iguais ou até melhores do que

icada, Lee et al. (1984). 

 

2.4.3.1 Influência do comprimento dos toletes no plantio de cana-de-
açúcar 
 

Lonsdale (1978) considerou que agricultores rodesianos, num esforço 

de economizar mão-de-obra, plantaram canas em colmos inteiros, obtendo 

boas brotações iniciais. 

Nota-se que a grande tendência na conclusão dos trabalhos sobre a 

brotação inicial da cana-de-açúcar, é considerar-se preferível o seccionamento 

do colmo em toletes não maiores que 3 gemas. Algumas informações, 

entretan

, 1978; Chow, 1949; Arceneaux, 1948; Van Dillewijn, 1952). 

O seccionamento dos colmos em toletes de 3 gemas foi 

recomendação e aplicação tradicional no Brasil, como também em todo o 
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mundo canavieiro, fundamentado no efeito da dominância apical existente entre 

as gemas distribuídas ao longo do colmo da cana, (Gheller, 1995). Van Dillewijn 

(1952), abordou as questões da brotação inicial nos toletes, citando que quando 

se planta

ana inteira. 

m toletes de mais de uma gema, entra em jogo um fator adicional na 

forma da dominância apical. Tal fator é ativo nos colmos inteiros e em qualquer 

secção de colmo com mais de uma gema, casos em que a gema apical mais 

jovem brotará rapidamente e ao mesmo tempo retardará, e até inibirá, o 

desenvolvimento das gemas inferiores, dando como resultado uma 

porcentagem de brotação média menor quando comparado com toletes mais 

curtos. 

Arceneaux (1948), em ensaio conduzidos na Louisiana (USA), 

comprovou que toletes de 5 gemas são os que melhores rendimentos de 

produção proporcionaram no plantio de outono. Estas afirmações foram 

confirmadas por Chow (1949) em Formosa, onde observou que em caso de 

severas condições de crescimento, toletes de 4 a 6 gemas são preferíveis 

àqueles mais curtos. 

Ainda, Van Dillewijn (1952), comentou ser o comprimento mínimo dos 

toletes determinado principalmente pela qualidade da muda e pelas condições 

de crescimento. Em Java onde tais fatores são favoráveis, utilizam-se toletes 

com duas ou apenas uma gema desenvolvida. Em regiões com condições 

menos favoráveis, o comprimento dos toletes tem que ser aumentado 

adequadamente, como nos plantios de outono nas regiões temperadas, onde 

as condições de brotação são ruins. 

Lee (1984), também notou que quando ocorre um período de déficit 

hídrico, o plantio de cana inteira em comparação com toletes de três gemas, 

apresenta falhas menores e o “stand” final melhor. No caso estudado, 

ocorreram 30 dias de seca após o plantio, acrescido de altas temperaturas, 

nestas condições, a perda de umidade em toletes de três gemas é bem maior 

do que em c
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Gheller (1995), estudando técnicas culturais para o controle da 

podridão abacaxi em cana-de-açúcar, concluiu que a podridão-abacaxi, em 

condições de clima favoráveis à sua ocorrência, infecciona severamente os 

toletes de cana-de-açúcar plantados, caso tenham sido seccionados à maneira 

convencional (3 gemas), diminuindo sua intensidade (%) de infecção à medida 

que se aumenta o tamanho do tolete plantado, de valores próximos a 100% 

(toletes d

, Kanwar et al. (1975), conduziram um ensaio por dois anos, 

no qual 

e 3 gemas) para valores ao redor de 38% (cana plantada inteira). O 

efeito da doença foi maior na cana planta, e os maiores rendimentos agrícolas 

ocorreram nos tratamentos com menor número de seccionamentos dos colmos 

plantados, isto é, procedendo-se a apenas um seccionamento, ou nenhum, em 

colmos de no máximo 12 meses de idade, houve, além de ganhos no 

rendimento agrícola (t/ha), melhor qualidade de plantio, comparado ao sistema 

tradicional. 

Santos (1983), desenvolveu um trabalho sobre brotação e 

desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, influenciados pelo ambiente, tempo 

de armazenamento e tamanho das estacas. Foi observado que a resistência 

das mudas ao armazenamento aumentou com o tamanho da estaca, enquanto 

a eficiência da germinação foi reduzida em razão do tempo em que 

permaneceram armazenadas. 

Na Índia

estudaram o efeito do tamanho de toletes e do tratamento com 

fungicida, sobre a germinação e produção de cana-de-açúcar. Os resultados 

mostraram que toletes com duas, três, quatro ou cinco gemas deram maior 

percentagem de brotação e perfilhamento que toletes com seis gemas e colmo 

inteiro, mas as diferenças na população de colmos e na produção não foram 

significativas. 

Tomer (1969), citando Thakor & Jaiswal, reportou que ambos 

conduziram ensaio em Pusa (Índia) para estudar a produção por área e teores 

de sacarose da BO 32 em relação a diferentes tamanhos de toletes na época 

de plantio, foram usados toletes de 1, 3 e 6 gemas e colmos inteiros. Os toletes 
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de 3 gemas deram o rendimento máximo por área, o qual foi 45,0%, 6% e 

22,0% maior do que aqueles obtidos de 1 gema, 6 gemas e colmos inteiros, 

respectivamente. 

Em Taiwan, Chow (1949), investigando a porcentagem de 

emergência, taxa de crescimento e rendimento de colmos, verificou: a) maior 

porcentagem de emergência (84,1%) em toletes de 1 gema e a mais baixa 

(66,6%) em toletes de 6 gemas. Em geral a porcentagem de emergência se 

revelou negativamente correlacionada com o número de gemas por toletes; b) 

constatou que a maior porcentagem de brotos primários (mãe) mortos (17,2%) 

foi observada em toletes de 1 gema; os toletes de 2 gemas apresentaram 8,4%, 

os toletes de 3 gemas 13,4%, os toletes de 4 gemas 13,9% e os de 6 gemas 

13,55%; c) o mais alto número de colmos sobreviventes por parcela no estádio 

inicial de

 mais gemas do que em 

toletes co

ção e mais do que 

ela, o de

 crescimento foi verificado no tratamento toletes de 1 gema e o mais 

baixo em toletes de 6 gemas; d) constatou que o comprimento médio dos 

colmos é significativamente mais alto em toletes com

m menos gemas. 

Em Taiwan, Pao & Shiah (1962), observaram maior porcentagem de 

brotação e velocidade de emergência em estacas com uma gema, quando 

comparadas com aquela de duas ou quatro gemas, embora o crescimento 

subseqüente da planta tenha sido menos vigoroso. Também Worden (1962), 

nas Filipinas, verificou que toletes de uma gema embora aumentando a 

brotação, proporcionaram plantas de menor perfilhamento, afetando a 

produtividade de cana-de-açúcar. A percentagem de brota

senvolvimento inicial da planta, depende da reserva contida nos 

toletes. 

Yang et al. (1981), não encontraram diferença significativa no número 

de colmos e comprimentos dos colmos, entre plantas crescidas a partir de 

plantio de canas inteiras e em toletes de duas gemas. 

Ma (1980), sugeriu que o uso de colmos inteiros ao invés de toletes 

com duas gemas, tem as seguintes vantagens: economia de mão-de-obra; 
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redução da deficiente “germinação” induzida por alta precipitação e alto nível de 

umidade no solo; perfilhamento precoce com benefício para o crescimento da 

planta em estágio posterior; aumento no número de colmos industrializáveis; 

redução dos custos de plantio. Entretanto, cuidados devem ser tomados para a 

qualidade das mudas, tais como: controle fitossanitário; é mais aplicável para 

canas ere

imento da cana-de-açúcar a partir de mudas de cana inteira, de sete 

a oito me

 rendimento final observado, situando-se tais falhas entre 8 

tas e com 8-10 meses e 10-12 gemas por colmo. 

Quintela (1996), avaliando o plantio convencional e de cana inteira, 

com e sem desponte, e a compactação pós-cobertura, em duas variedades de 

cana-de-açúcar, concluiu que para as duas variedades estudadas, a 

percentagem de brotação e a velocidade de emergência, foram maiores no 

plantio de toletes com três gemas do que no plantio de cana inteira com ou sem 

desponte; O plantio de cana inteira, com desponte, proporcionou um maior 

arqueamento de mudas do que o plantio de cana inteira sem desponte e o 

plantio de toletes com três gemas; Como as características químico-

tecnológicas da cana, assim como os rendimentos de colmos das duas 

variedades não foram influenciados pelo plantio de cana inteira com ou sem 

desponte, e nem pela compactação das mudas pós-plantio, pode-se fazer o 

plantio de cana inteira sem desponte. 

Lee (1984), conduziu um experimento onde testou a viabilidade do 

plantio de cana inteira da variedade NA 56-79, plantio de cana de ano, onde 

estudou comparativamente a brotação, o crescimento e o rendimento de colmos 

provenientes de plantio convencional de toletes com três gemas, picadas no 

sulco de plantio, com o plantio de cana inteira com e sem pontas e com e sem 

cartucho foliar, realizado no mês de setembro; concluiu-se que a brotação e o 

desenvolv

ses de idade, foram iguais ou melhores do que as mudas com três 

gemas picadas no sulco, e que os rendimentos de cana-de-açúcar também 

foram semelhantes nos dois métodos. A percentagem de falhas foi maior nas 

parcelas de cana inteira (plantadas na razão de 12 gemas por metro linear), 

porém sem afetar o
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a 9,6% para canas inteiras contra 3,4% para o tratamento convencional de 3 

gemas, e

aumentan a, 

que o arq as de 

cana inte rtucho 

foliar, vis ento de 

mudas nã atos 

culturais. 

classificado por Stolf (1983) como de excelente qualidade de plantio. Stolf 

(1983; 1986 alidade do 

plantio em relação às falhas em cana planta e socas, da forma como mostra o 

quadro 3,

ntretanto, segundo o autor, este problema pode ser amenizado 

do para 15 ou 20 gemas por metro linear de sulco. Observou aind

ueamento de mudas foi mais numeroso quando se utilizou mud

ira, recomendando, entretanto o plantio de cana inteira com o ca

ando diminuir este problema. Também verificou que o arqueam

o oferece impedimento quando da realização dos subseqüentes tr

O índice de falhas inferior a 10% (das falhas maiores que 50 cm) é 

) e Stolf et al. (1986 e 1991), propôs a avaliação da qu

a seguir: 

 

% FALHA > 0,5m    Avaliação do Plantio  

 0 – 10       Excelente* 
 11 – 20      Bom** 
 21 – 35      médio 
 36 – 50      Ruim 
 > 50       Péssimo 
 

Quadro 3 - Avaliação da qualidade do plantio da cultura da cana-de-açúcar em 
relação às falhas no plantio 
Fonte: Stolf, 1983 
(*) Para 15 gemas por metro e condições excepcionais de brotação 
(**) normal – tipo mais encontrado 

 

Em outros experimentos conduzidos em diversas localidades do 

Estado de São Paulo, Lee et al. (1986) confrontaram o plantio convencional de 

cana picada com o plantio de canas inteiras e recomendaram o seguinte 

procedimento para a utilização da cana inteira no plantio: utilizar mudas com 8-

10 meses de idade para cana plantada, e no máximo 9 meses caso utilizar-se 
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de cana soca; não descartar o palmito da muda, mantendo-se todas as bainhas 

das folhas do palmito, para evitar-se o levantamento de pontas; plantar as 

canas com pé e ponta bem cruzados; evitar a cobertura da cana com muita 

terra, sendo 5cm a quantidade ideal; utilizar variedades que se apresentem 

eretas quando da coleta de mudas. 

Lee & Silva (1987), conduziram um experimento com o objetivo de 

verificar se o pré-tratamento de mudas para plantio de cana inteira, aumentaria 

a taxa de

s canas no campo, por um período de 4 a 6 dias, 

houve um

 a partir do topo e que 

decresce

olocadas em posição lateral, a emergência é 

considera

 brotação de cana com mais de 11 meses de idade. Foram utilizadas 

mudas da variedade NA 56-79, com 11,5 meses de idade, os colmos foram 

cortados, despalhados e despontados e deixados no campo em montes por um 

período de 1 a 9 dias. Depois desse período essas canas e outras recém 

cortadas foram plantadas numa densidade de 15 gemas por metro de sulco, 

utilizando-se tanto o sistema de plantio de cana inteira como o de toletes com 

três gemas. Concluíram os referidos autores que, utilizando-se mudas com 

mais de 11 meses de idade para o plantio de cana inteira, em pré-tratamento 

constituído pelo repouso da

 aumento na brotação na ordem 30 a 35%. Entretanto, o repouso 

muito longo pode resultar num efeito negativo, devido a constante perda de 

água sofrida pelas canas e a ocorrência de brotação lateral acentuada durante 

o pré-tratamento. 

Clements (1940), trabalhando com toletes de 1 e 5 gemas, verificou 

que a melhor emergência se deu com os que tinham 1 gema. No tocante ao 

comportamento de toletes de 1 gema, advindos de colmos inteiros, constatou 

que a melhor emergência ocorreu no terceiro nó

u desse ponto para a base do colmo, havendo, portanto, um gradiente 

de emergência que decresce do topo para a base do colmo, fato esse 

confirmado posteriormente por Van Dillewijn (1952). Observou, ainda, que 

quando as gemas são c

velmente melhor. 
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Arceneaux (1948), na Louisiana, EUA, em experimentos plantados no 

inicio de outubro, admitiu que a taxa de emergência poderia ser aumentada 

substancialmente pela redução do tamanho dos toletes. Na média de todos os 

testes, toletes de 5 gemas registraram os mais altos rendimentos de cana-de-

açúcar por área. O uso de toletes menores, embora aumentasse a taxa de 

emergência, resultou numa queda em rendimento de cana-de-açúcar, quando 

comparada com toletes maiores. O aumento da exposição de partes pequenas 

de colmos a podridão teria sido um importante fator. 

Mourão (1991), estudando a influência do número de gemas por 

toletes na produção de cana-de-açúcar, verificou não haver diferença entre 

toletes com quatro ou duas gemas, utilizando-se mudas da variedade NA 56-79, 

com doze meses de idade. 

Brito (1988), estudando o plantio convencional (3-4 gemas/tolete) com 

sistemas de meia cana com e sem desponte e cana inteira com e sem 

desponte, nas variedades NA 56-79 e CB 45-3 em plantio feito em março, 

concluiu que não foram afetados o rendimento agrícola e as características 

tecnológicas da cana-de-açúcar, nos sistemas analisados. Também, observou 

que houve diferenças significativas para os parâmetros número de colmos 

colhidos por hectare, peso médio dos colmos, diâmetro médio dos colmos, 

arqueamento das mudas e % de área falhada nos diferentes sistemas de 

plantio, q

e de plantio com 

ue entretanto, não influenciaram a produção de cana por área (t/ha) e 

açúcar por área (t açúcar/ha). Informou com tais observações, ser possível 

sugerir-se a utilização de colmos inteiros no plantio da cana-de-açúcar. No 

mesmo trabalho, o autor observou que a qualidade de plantio foi considerada 

excelente para o sistema convencional, e média para os sistemas com meia 

cana e canas inteiras despontadas ou não. Para a análise de porcentagem de 

falhas, observou-se pela metodologia proposta por Stolf et al. (1986) que houve 

falhas ao redor de 2,6% para o sistema convencional contra 20 a 31% para os 

demais sistemas de plantio estudados. Estes dados divergem um pouco 

daqueles de Lee (1984), que encontrou qualidade excelent
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canas inteiras, porém em plantio de canas de ano, com falhas na ordem de 

 em ambos os trabalhos, utilizaram-se 

números de gemas plantadas por metro linear de sulco inferiores aos plantios 

comercia

rqueamento das mudas plantadas. Estas conclusões 

estão em

, Bonnet, 1962; 

Alexande

10% apenas. Deve-se considerar que

is (20 a 25 gemas/metro), o que ajudaria a minimizar o fato. 

Quanto ao arqueamento das mudas e conseqüente levantamento das 

pontas, Brito (1988) concluiu não haver diferença significativa entre o sistema 

convencional (3 a 4 gemas) e os sistemas de meia cana e cana inteira sem 

desponte. Analisou-se que a presença da gema apical mais o efeito mecânico 

das folhas deva ter contribuído para reduzir o arqueamento. Nos sistemas de 

meia cana e cana inteira com desponte, houve diferenças significativas para os 

demais tratamentos no a

 acordo com as observações de Lee (1984); ambos autores definiram 

não ter havido comprometimento dos rendimentos agrícola e industrial pelo fato 

terem ocorrido diferentes níveis de arqueamento das mudas. 

 

2.4.4 Efeitos das épocas de colheita 
 

O período de safra da cana-de-açúcar no Brasil atinge cerca de 150 

dias (Brieger & Paranhos, 1964). Tal período é determinado em função de 

diversos fatores, destacando-se, entre eles, os teores de sacarose e os de 

açúcar redutores, contidos no caldo (Van Dillewjn, 1952

r, 1973; Brieger & Paranhos, 1964; Brás, 1982). Por essa razão, não 

se recomenda iniciar a colheita para a produção de açúcar, enquanto as canas 

não atingirem os padrões tecnológicos mínimos para a sua industrialização, 

(COPERSUCAR, 1980). 

Silva et al. (1986) citando dados dos censos agropecuários da 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) (1979), em São Paulo observa que o 

plantio de cana-de-açúcar acontece nos meses de janeiro, fevereiro e março 

para a cana de ano e meio, e em outubro para a cana de ano; esses plantios 
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serão colhidos no ano subseqüente, com a colheita concentrando-se nos meses 

de junho, julho, agosto e setembro. 

Entre as inúmeras medidas de manejo que podem permitir reais 

ganhos de produtividade da lavoura canavieira, a época de colheita tem 

merecido especial atenção por influir diretamente neste aspecto (Segalla et al., 

1981; Segalla & Tokeshi, 1981; Nunes & Schouchana, 1984). 

Segundo o esquema de Tuler (1979), o rendimento da cana-de-açúcar 

seria afetado pelo regime pluviométrico de 27 meses consecutivos. Um 1º 

período, de outubro a maio, correspondendo à fase de preparo do solo e plantio 

de novos

paro e plantio. O 2º período se estenderia de 

junho a d

 do fenômeno mas também de acordo com idade do canavial e 

 canaviais que responderiam por mais de 30% das canas moídas em 

cada safra; seriam necessárias nessa fase chuvas normais, com excessos 

prejudicando as operações de pre

ezembro, compreendendo o processamento de canas plantadas no 

ano anterior, que dariam origem à soca da safra subseqüente; também aqui são 

necessárias chuvas normais para o desenvolvimento das canas plantadas e 

das socas, com excesso prejudicando o processo de colheita, ocasionando 

maior compactação do solo e prejudicando o rendimento. Um 3º período 

cobriria os meses de janeiro a maio, coincidindo com o maior desenvolvimento 

cultural, época em que deficiências de chuvas causariam grandes prejuízos. A 

partir de junho, até dezembro, estender-se-ia o 4º período que cobriria 

basicamente a colheita, onde poucas chuvas seriam ideais, com excessos 

dificultando a colheita e estimulando a continuação do crescimento, atrasando o 

amadurecimento e induzindo o perfilhamento, o que se refletiria em menores 

rendimentos culturais. 

Durante o ciclo da cultura, considera-se que 850 mm anuais de 

evapotranspiração real é o mínimo valor compatível com um bom 

desenvolvimento (Bacchi, 1978). 

A ocorrência de geadas tem sido relatada como potencialmente 

prejudicial à cana-de-açúcar, porém os danos variam não apenas pela 

intensidade
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variedade

junho), meio (agosto) e fim  

de safra 

sto 

e outubr

s utilizadas (Fernandes & Furco, 1983; Bastos et al., 1983; Mendonça 

et al., 1983; COPERSURCAR, 1976). Em canas que serão colhidas no ano em 

que ocorram geadas, o efeito danoso do fenômeno pode ser minorado com a 

antecipação da colheita, já que a deterioração das plantas atingidas se inicia 

algum tempo depois da gema – entre 20 e 75 dias – dependendo da variedade 

e das condições de tempo posteriores (Ferrari et al., 1984; Lee et al., 1983). 

Nos canaviais mais novos atingidos por geadas,as recomendações variam de 

acordo com a idade das plantas, indo desde quebrar, cortar ou queimar, até não 

adotar nenhum procedimento (Bacchi, 1982; Lee, 1983). 

Mendes et al. (1987), estudando a viabilidade de ampliação do 

período de safra da cana-de-açúcar para a produção de etanol, concluíram que 

para as condições em que foram conduzidos os ensaios, é possível, técnica e 

economicamente, iniciar-se a colheita das canas, para a produção de etanol 

antes do inicio do período de safra normalmente estabelecido para a produção 

de açúcar. 

Lima et al. (1990), pesquisando o comportamento das socas de 

quinze variedades de cana-de-açúcar, entre elas NA 56-79, SP 70-1143 e SP 

71-1406, oriundas de um ensaio de competição de variedades, onde a cana-

plantada foi colhida em três épocas: inicio de safra (

(outubro), no município de Dumont-SP, em relação à ocorrência de 

déficits hídricos no período de desenvolvimento, observaram diferenças 

significativas entre variedades, épocas e interações entre ambas, em relação à 

produção de açúcar; para a cana-planta cortada nas três épocas (junho, ago

o). Concluíram que a produção de açúcar por área das socas, foi 

afetada significativamente pelas diferenças que ocorreram entre variedades, 

épocas de corte e interação variedades versus época de corte; 

Independentemente da época de corte da cana-planta, de um modo geral, 

todas as socas das variedades atingiram o máximo de rendimento industrial no 

mês de setembro; Sem levar em consideração o rendimento agrícola, 

detectaram queda de rendimento industrial em socas oriundas da cana-planta 



 51

cortadas no início de safra (junho) e que passaram por longo período com baixa 

precipitação; Os meses de outubro, dezembro e maio apareceram como os de 

maior influência sobre o rendimento da cana-de-açúcar e não se detectaram 

efeito sig

o sucesso 

de sua u

nificativo de geadas sobre a produtividade. 

Silva et al. (1986), ao estudarem os efeitos das condições do tempo 

sobre a produtividade da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo concluíram 

que nas condições médias do estado de São Paulo, outubro, dezembro e maio 

apareceram como os meses do ano-safra que mais influenciaram a cultura. 

Mendonça et al. (1984), estudando diferentes épocas de corte em 

cana-de-açúcar, onde foram comparadas as curvas de ganho de massa verde e 

sacarose ao longo do ano em 19 variedades em 8 diferentes épocas e em duas 

safras, observaram importantes diferenças tanto entre variedades quanto entre 

épocas de corte, apontando comportamentos contrastantes entre variedades 

floríferas e não floríferas e grandes e fracas produtoras de colmos, com reflexos 

nas reais curvas de ganho de sacarose por unidade de área. Ressaltaram a 

importância de avaliar pontos ótimos de colheita sempre de maneira relativa, 

considerando o conjunto de variedades disponíveis na lavoura e não apenas 

curvas isoladas de maturação. 

Mendonça et al. (1984) afirmam ainda, que do correto manejo do 

crescente número de variedades que vão se incorporando à lavoura, cada qual 

com características próprias de crescimento e maturação, depende 

tilização, particularmente agora que o pagamento da cana é baseado 

em seu conteúdo de sacarose e não mais apenas por seu peso. De modo geral, 

as variedades apresentam a mesma tendência de progressivo acúmulo de 

sacarose de abril a novembro, em termos de ATR (kg/t), com picos de agosto 

(35%), setembro (30%), outubro (25%) e novembro (10%). Analisando-se as 

curvas de maturação, as canas altamente produtivas como a variedade SP 70-

1143, que são grandes produtoras de massa verde, apresentam curvas de 

toneladas de açúcar por hectare (TAH), em geral acentuadamente mais 

inclinadas que as de açúcar total recuperável (ATR), tanto na fase ascendente 
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quanto na descendente, por este motivo nem sempre ocorre à coincidência dos 

respectivos pontos de máxima destas curvas, já que os fatores ambientais que 

determina

 destas variedades. 

ltimas épocas sobre a primeira em 

açúcar/ha, assim como no teor de sacarose. Mostrando que houve uma 

vantagem em se colher a variedade RB 72 454 florescida na última das três 

épocas estudadas, pois além de não prejudicar a produção de açúcar/ha 

m o crescimento vegetativo da cana-de-açúcar agem de maneira 

aproximadamente inversa em relação à marcha de acúmulo de sacarose nos 

colmos. Observa-se uma tendência de antecipação do ponto ótimo de colheita 

(TAH) destas variedades em relação ao indicado pela curva de ATR. 

Mendonça et al. (1984), citam também que, quando a variedade se 

destaca tanto pela sua riqueza em sacarose quanto por sua produção agrícola 

e não floresce, sua curva de ATR mostra sua real maturação do ponto de vista 

prático. Se florescer, entretanto, deve haver uma antecipação de sua colheita 

em relação a seu pico de ATR por um período variável em cada caso, não 

sendo entretanto, necessário colher tão logo ocorra o florescimento. Toda 

medida que vise à liberação de talhões para corte deve ser baseada na 

comparação conjunta de todas as variedades de cana-de-açúcar disponíveis 

para tanto, avaliadas tanto para seu conteúdo de sacarose como para sua 

tonelagem de colmos por unidade de área e não na observação de curvas 

isoladas de maturação

A influência da época de colheita na qualidade da variedade de cana-

de-açúcar RB 72454 florescida, foi estudada por Pires et al. (1987). Nas 

análises os autores consideraram tanto os colmos como suas brotações 

laterais. Os resultados mostraram que nas três épocas de corte estudadas os 

colmos colhidos sem as brotações laterais não apresentaram diferenças 

significativas na produtividade agrícola e nem na produção de açúcar/ha, 

embora tenha havido um aumento no teor de sacarose nas duas últimas 

épocas. Quando os colmos foram colhidos com suas brotações laterais, 

também não houve diferenças significativas na produtividade agrícola, mas 

houve uma superioridade das duas ú
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provocou uma diminuição na probabilidade de ocorrência de florescimento nas 

socas subseqüentes. 

Beauclair & Penteado (1984), afirmam que o procedimento usual para 

determinar a época ideal de corte para as áreas cultivadas, consiste 

inicialmente na seleção de áreas a serem amostradas para análise tecnológica, 

nas quais os parâmetros de maturação são considerados. Em seguida 

escolhem-se para o corte, os locais com os maiores valores de açúcar 

teoricamente recuperável (ATR). Também consideram que a maior 

preocupação é a conseqüência da época de corte sobre a produtividade da 

cana na safra seguinte, sendo, para o cronograma de corte, considerado o 

dimensionamento da frota, bem como as variedades, idade, estágio, solo, clima, 

adubação, tratos culturais, entre outros. 



 

 



 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

li u dados de pesquisa conduzida, no CTEP - 

Campo de experimentação da COPERSUCAR localizado na rodovia SP 127, 

em Piracicaba - SP. 

ado foi o Latossol Vermelho Eutrófico (EMBRAPA, 

1999) que não possuía graves problemas de erosão, já que limitaria o plantio 

nos me

 

O

subdivididas. Foram instalados três experimentos, cada um com uma 

v xperimento teve cinco repetições. O experimento foi 

conduzid 986/87 para a soqueira da 

safra de 1985/86. 

tico utilizado na análise, obtido por dedução, foi: 

 

 

Este trabalho uti zo

O tipo de solo utiliz

ses de maior precipitação. 

 

3.1 Delineamento experimental e modelo matemático utilizados 

 delineamento utilizado foi blocos ao acaso, em faixas com parcelas 

ariedade. Cada e

o nas safras 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1

O modelo matemá

ikljiklkliliklkjkijijiklj eacdcdadacdcbcababy ++++++++++=  (5) 

Valor observado na parcela da i-ésima época de colheita na k-ésima 

época de plantio no l-ésimo tratamento e j-ésimo bloco; 

Efeito aleatório do j-ésimo bloco, 

onde: 

=ikljy

=jb ( )2,0~ b

iid

jb δΝ ; 

Efeito da i-ésima época de colheita; ia =
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=ijab Efeito aleatório da interação entre a i-ésima época de colheita e o j-ésimo 

bloco, (resíduo “a”), ( )2,0~ ab

iid

ijab δΝ ; 

Efeito da k-ésima época de plantio; 

Efeito aleatório da interação entre a k-ésima época de plantio e o j-ésimo 

bloco, (resíduo “b”), 

=kc

=kjcb

( )2,0~ cb

iid

kjcb δΝ ; 

Efeito do l-ésimo tratamento; 

Efeito da interação entre a i-ésima época de colheita e a k-ésima época 

Efeito da interação entre a i-ésima época de colheita e o l-ésimo 

tra

cd entre a k-ésima época de plantio e o l-ésimo 

tratamento; 

; 

3.2 Varie
 

Experimento 1 – SP 70-1143 

=ld

=ikac

plantio; 

=ilad

tamento; 

=kl Efeito da interação 

=iklacd Efeito da interação entre a i-ésima época de colheita com a k-ésima 

época de plantio e o l-ésimo tratamento; 

=iklje
erro experimental; 

=iid  independente e identicamente distribuído

 

dades utilizadas 

NA 56-79 Experimento 2 – 
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Experimento 3 – SP 71-1406 

 

3.3 Trata

 - Janeiro 

arcelas em faixas - Épocas de corte 

io 

 - julho 

4 - Novembro 

s parcelas tiveram oito ruas de 50 m, divididas em 4 subparcelas 

com 10 m de comprimento, separadas por 2 m de cana, inclusive no início e no 

final da parcela. 

mentos 
 

3.3.1 Parcelas - Épocas de plantio 
 

1 - Novembro 

2

3 - Março 

4 - Maio 

 

3.3.2 Subp
 

1 - Ma

2

3 - Setembro 

 

3.3.3. Sub- subparcelas – picação das mudas 
 

1 – Muda picada 

2 – Muda inteira 

 

3.4 Dimensões do ensaio 
 

A



 58 

Por sua vez, as subparcelas foram divididas em duas sub-

subparcelas, cada uma com quatro ruas. Em toda extensão da parcela, a 1a e 

8a linhas foram bordaduras nas avaliações finais. 

 

Tamanho da parcela: 

Tamanho de 1 experimento: 

256050418 mmmm =×× ,  

ha121
00010

54560 ,
.

=
××

 
 

Área do conjunto de três experimentos: haha 3633121 ,, =×  

 

Obs.: número de ruas de 50 m por experimento: 160 ruas 

 

o de plantio, com uma densidade mínima de 12 

gemas/m. 

comendada. 

3.5.2 Épocas de plantio e corte 

mínimo 12 meses de ciclo e no máximo 24 meses. 

 

3.5 Instalação e demais procedimentos 

3.5.1 Preparo do solo, sulcação, adubação e plantio 
 

Foi feito preparo de solo convencional. A sulcação só foi realizada 

momentos antes do plantio. Na distribuição das mudas colocaram-se sempre 

dois colmos corridos no sulc

A adubação foi feita normalmente junto com a sulcação, na dosagem 

re

 

 

O ano safra inicia-se no mês de maio e finaliza-se no mês de abril do 

ano subseqüente, dessa forma os plantios realizaram-se numa safra e foram 

colhidos após um ano safra em formação, buscando caracterizar canas com no 
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As épocas de plantio utilizadas foram programadas para cobrir todo o 

período de plantio da cana-de-açúcar usado no Estado de São Paulo, assim, 

houve plantios para cada ano de repetição do experimento, como mostram o 

quadro 4 e a figura 7 a seguir: 

1985 Novembro 1986

1986
1986

an  safra 1983/84 ano safra 1985/86
meses após)

ano safra 1986/87

M

 

 

Plantio 1º corte 2º corte (12 

Mês Ano Mês Ano Mês Ano
o

Maio 1985 Maio 1986
Julho 1985 Julho 1986
Setembro 1985 Setembro 1986
Novembro

Novembro 1983

Maio 1985 Maio 1986
Julho 1985 Julho 1986
Setembro 1985 Setembro 1986
Novembro 1985 Novembro 1986

1984Janeiro

Maio 1985 Maio 1986
Julho 1985 Julho 1986
Setembro 1985 Setembro 1986
Novembro 1985 Novembro 1986
Maio 1985 Maio
Julho 1985 Julho

1984Março

Setembro 1985 Setembro 1986
Novembro 1985 Novembro 1986

1984aio

 
Quadro 4 - Épocas de plantio e corte utilizadas 

 

 

 1985/86, com a 

instalação

tes estágios dentro do mesmo ano-

safra. 

Este procedimento foi repetido no ano safra 1984/85 e

 de ovos experimentos idênticos visando a repetição de estágios 

iguais em anos-safra diferentes e diferen
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Figura 7 - Épocas de plantio e corte utilizadas 
 
 
3.5.3 Tratos culturais 

 

Os tratos culturais foram normais, com aplicação de herbicida após 

plantio e cultivo mecânico com complementação de 50 Kg N/ha no fechamento 

da cultura, conforme resultado obtido no programa COPI (COPERSUCAR, 

1982; Maia & Beauclair, 1984). Desta forma, as parcelas receberam 

complementação nitrogenada em épocas distintas, aproximadamente aos 3 

meses de idade. 
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3.6 Avaliações 

3.6.1 Avaliação de produtividades agrícola e industrial 

em avaliadas são: efeito do ano, 

variedade, época de plantio, época de corte, tipo de muda e repetição (blocos), 

para cada uma das variáveis av

aliada individualmente por subparcela sendo três ruas de 10 m para 

cada uma. Foram calculados então os r

a e estimativa 

de rendimento industrial. A massa das amostras foi acrescentada à massa das 

subparcelas. 

Para a análise tecnológica e estimativa de rendimento industrial 

utilizaram-se os procedimentos segundo CONSECANA (2002). 

Conhecidos a pol da cana (PC) e os açúcares redutores da cana 

(ARC), o ATR foi calculado pela equação: 

endimentos equivalentes em toneladas 

de cana por hectare (TCH), e utilizadas nas análises de variância. 

Na ocasião da colheita, em cada subparcela foram retiradas três 

amostras de 10 canas seguidas no sulco, para análise tecnológic

aliadas. 

Foram medidas as variáveis de produção: toneladas de colmos por ha 

(TCH), açúcar total recuperável (ATR), e toneladas de açúcar por ha (TAH). 

As parcelas ao serem cortadas, tiveram a massa das seis ruas 

centrais av

 Onde: 

 10 * PC = pol por tonelada de cana 

 1,0526 = coeficiente estequiométrico para a conversão de pol em 

açúcares redutores 

 0,88 = coeficiente de recuperação, para uma perda industrial de 

12% (doze por cento) 

 

88,0**1088,0*0526,1**10 ARCPCATR +=  (6) 

 

As causas de variação a ser
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A soqueira das subparcelas foi avaliada da mesma forma que o 1º 

corte, aos (12) meses de idade. 

 

3.6.2 Informações meteorológicas 
 

Foram utilizados os dados do posto meteorológico da estação 

experimental para estudo de seus efeitos sobre as avaliações obtidas com os 

diversos tratamentos e elaboração do balanço hídrico nos anos equivalentes ao 

estudo. 

Através da repetição dos procedimentos por três anos seguidos no 

mesmo local, foram feitas inferências dos efeitos climáticos sobre cada ciclo e 

estágio. 

 

10 * ARC = açúcares redutores por tonelada de cana. 



 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores de TCH, ATR e TAH gerados para as épocas  plantio e 

de colheita nos tratamentos com muda de cana picada e inteira no sulco de 

plantio, em cada ano e estágio para as três variedades utiliz

submetidos à análise de variância e suas médias comparadas pelo teste de 

Tukey. 

Os dados climáticos são apresentados a seguir nas figuras 08 e 09, 

em forma de gráfico, representando o balanço hídrico segundo Thornthwaite & 

Mather (1955) para o período de Julho/1983 até Dezembro/1989, e 

temperaturas médias mensais, para o mesmo período. 

Como se pode observar na figura 08 o 1º semestre de 1984 foi seco, 

com déficit a partir de fevereiro de 1984 até agosto. O ano de 198 sentou 

boa quantidade de chuva no 1º semestre e grande déficit em outubro (2º 

semestre). Em 1986 ocorreu pouco déficit no 2º semestre. O ano de 1987 foi 

um relativamente chuvoso. Em 1988 ocorreu déficit durante a safra (colheita) e 

1989 se apresentou praticamente sem déficit hídrico. 

Na figura 09 se pode observar eu os anos de 1985 e 1988 

apresentaram as mais baixas temperaturas nos meses de julho favorecendo a 
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4. 1 Va

e cana e 

(TAH) ton

 1986 e 1987, em várias 
as de plantio e de colheita e sob os tratamentos 

C Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov M Picada 94,45 131,69 12,40 84,31 123,35 10,42 145,19 122,65 17,81
Nov M Inteira 94,50 124,44 11,74 91,26 123,92 11,31 153,43 121,35 18,61
Nov Picada 95,24 152,31 14,51 100,67 150,77 15,18 142,29 157,51 22,42
Nov Inteira 95,57 150,46 14,38 94,26 143,03 13,37 133,15 155,87 20,71
Nov 23,72
Nov 23,66
Nov Nov Picada 20,55
Nov Nov Inteira 21,19
Jan Mai Picada 91 17,17
Jan Mai Inteira 20 17,51
Jan Jul Picada 101,03 153,02 15,44 101,17 146,35 14,80 124,67 153,77 19,19
Jan Jul 8,31 93,81 14 ,57 151,28 20,97
Jan Set 1,45 99,43 15 ,43 161,88 22,94
Jan Set In 87,98 97,14 153, 9 146,34 163,94 24,00
Jan Nov Pi 93,86 94,62 138, 0 7,96 152,43 22,58
Jan Nov In 98,17 88,34 133, 7 4,15 149,53 20,05
Mar Mai Pi 96,62 84,69 95, 0 48 107,97 13,47
Mar Mai Int 95,95 87,76 97,99 5 15 107,63 13,03
Mar Jul Pi 105,22 94,45 133,49 6 62 145,70 17,41
Mar Jul Int 106,69 92,41 137,93 7 67 144,75 18,76
Mar Set Pic 90,10 93,72 161,68 1 05 159,76 21,07
Mar Set Int 89,64 93,95 161,65 1 53 155,64 20,94
Mar Nov Pi 113,31 89,29 145,39 9 38 148,02 17,67
Mar Nov In 111,05 85,67 144,47 3 53 151,03 18,03
Mai Mai Pi 85,24 71,31 80,20 7 86 90,02 8,99
Mai Mai In 97,00 81,62 81,23 6 90,84 9,29
Mai Jul Pi 92,93 79,60 129,73 3 138,00 13,90
Mai 7 13,44
Mai S 8 17,98
Mai S Inteira 96,05 146,95 14,14 87,05 160,55 13,97 109,86 144,40 15,86
Mai N Picada 75,88 164,27 12,46 81,91 148,11 12,12 122,62 150,26 18,43
Mai N Inteira 93,17 158,20 14,73 87,91 146,72 12,87 100,38 152,18 15,31

Safra 1985 - corte 1
SP 70-1143

Safra 1986 - corte 1 Safra 1987 - corte 1

riedade SP 70-1143 – 1º corte 
 

São apresentados na tabela 1, a seguir, os resultados obtidos no 

primeiro corte nas safras de 1985, 1986 e 1987, para toneladas de cana por ha 

(TCH), açúcar total recuperável (ATR) em kg de açúcar por tonelada d

eladas de açúcar por ha, para a variedade SP 70-1143. 
 

Tabela 1. Valores obtidos de TCH, ATR e TAH para a variedade SP 70-1143, 
no primeiro corte e nas safras de 1985,
combinações de époc
muda picada e inteira no sulco de plantio 

 

Ep
Pl

Ep
olh
ai
ai

Jul
Jul
Set Picada 79,07 158,12 12,45 93,05 159,23 14,82 146,15 162,52
Set Inteira 79,33 158,15 12,53 95,67 155,11 14,80 143,81 164,48

87,69 162,10 14,21 101,05 147,67 14,93 134,91 152,82
84,57 162,65 13,76 89,24 145,47 12,98 138,15 153,48
93,45 127,53 11,91 94,62 115,75 10,95 137,96 124,
97,91 127,04 12,43 87,72 113,51 9,96 142,43 123,

Inteira 10
Picada 9

151,29 16,35
158,73 14,46

8,28 13,91 138
5,51 15,44 141

teira
cada

162,64 14,32
160,87 15,03

93 14,
45 13,

7
4 14
6 13teira

cada
159,63 15,66
114,56 11,03

02 11,
32 8, 6 124,

9 121,eira
c

114,21 10,96 8,
ada
eira

147,57 15,48
148,36 15,84

12,
12,

2 119,
6 129,

ada
eira

158,07 14,26
155,31 13,90

15,
15,

4 132,
9 134,

cada
teira

160,10 18,15
160,66 17,85

12,
12,

8 119,
7 119,

cada
t

88,47 7,49 5, 2 99,
eira

cada
84,81 8,20

128,20 11,91
6,

10,
3 102,10
1 100,67

Jul Inteira 109,38 128,81 14,04 89,72 129,53 11,62 102,81 130,8
et Picada 87,10 155,67 13,53 82,48 159,41 13,15 121,05 148,8
et
ov
ov  
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Tabela 2. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 
a variedade SP 70-
1983/84, em relação

1143, no primeiro corte com plantio no ano de 
 às variáveis dependentes TCH, ATR e TAH em 

várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 1346,212** 17970,263** 159,991**
Resíduo (a) 12 282,879 108,966 3,959 
EPPLA 3 1139,216** 2925,482** 58,395**
Resíduo (b) 12 276,676 36,448 5,354 
TRAT 1 613,207* 119,491 5,860 
EPCOL*EPPLA 9 356,786* 742,263** 
EPCOL*TRAT 3 42,855 9,738 

15,665**
1,307 

EPPLA*TRAT 3 448,411* 42,196 5,937 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 20,760 28,149 0,573 
Resíduo (c) 100 154,960 31,809 3,595 
Total 159 --     --  -- 

 

 

A tabela 2, apresentada, mostra os valores da análise de variância, 

para as variáveis ATR, TCH e TAH, da variedade SP 70-1143, no primeiro corte 

e ano de plantio 1983/84. Como se pode observar, para as variáveis TCH, ATR 

e TAH houve efeito significativo de época de corte e época de plantio. O 

tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio apresentou efeito 

significativo apenas para a variável TCH. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as três variáveis estudadas, indicando efeito significativo das épocas de 

plantio sobre cada época de colheita. Para TCH houve, ainda, interação de 

tratamentos (muda picada e inteira no sulco de plantio) dentro de épocas de 

plantio, indicando efeito significativo do tipo de muda sobre cada época de 

plantio. 
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Tabela 3. Valores médios de TCH para a variedade SP 70-1143 
nas interações de épocas de plantio dentro de época 
de colheita, no ano de 1983/84, no 1º corte 
 

EPPLA EPCOL TCH MÉDIA 
Mar Nov 112,18 a 
Mar Jul 105,95 ab 
Jan Jul 104,67 ab 
Mai Jul 101,16 abc 
Mar Mai  96,29 abcd 
Jan Nov  96,01 abcd 
Jan Mai  95,68 abcd 
Nov Jul  95,41 abcd 
Nov Mai  94,48 abcd 
Mai Set  91,57  bcd 
Mai Mai  91,12  bcd 
Mar Set  89,87  bcd 

Mai Nov 
Nov Set  79,20    d 

Jan Set  89,72  bcd 
Nov Nov  86,13   cd 

 84,53   cd 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

a tab 70-1143, plantada 

em 1983/84 e no primeiro corte, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita. 

A época de plantio Março com colheita em Novembro, obteve melhor 

rendimento que as épocas de plantio Novembro com colheita em Novembro, 

Maio com colheita em Novembro e Novembro com colheita em Setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ela 3, observa-se que para a variedade SP N
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Tabela 4. Valores médios de TCH para a variedade SP 70-
1143 nas interações de Tratamentos dentro de 
épocas de plantio, no ano de 1983/84, no 1º corte 

 
EPPLA Tratamento TCH MÉDIA 

Mar Muda Picada 101,31 a 
Mar Muda Inteira 100,83 ab 
Mai Muda Inteira 98,90 abc 
Jan Muda Inteira 98,09 abc 
Jan Muda Picada 94,95 abc 
Nov Muda Picada 89,12  bc 
Nov Muda Inteira 88,50   c 
Mai Muda Picada 85,29    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre 
si. 
 

a 

em 1983/84 e no primeiro corte, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio 

dentro das épocas de plantio. 

s 

épocas d  plan  Maio com muda de 

cana s de 

plantio Março, nte 

significativa ent  mas para a época de 

tratamento ativamente 

superior o desempenho da cana plantada inteira. As figuras 10, 11, 12 e 13, a 

seguir, mostram a evolução de TCH para cada época n nde se pode 

verificar o ef as épocas de ita sobre os valor s. 

A figura 08 mostra que a partir do mês de abril até julho ocorreram 

baixas precipitações e queda na peratura (figura 0 s o que Maio 

é uma época de plantio com condições climáticas men ara a cana, 

caracterizada por declínio na temperatura e déficit hídrico, estes resultados 

sugerem que nesta época dev  plantar a cana inteira. Lee et al. (1984), 

Na tabela 4, observa-se que para a variedade SP 70-1143, plantad

A época de plantio Março obteve melhor rendimento de cana que a

tio Novembro e Maio. A época de plantioe

picada apresentou o menor valor de TCH. Ainda, para as época

Janeiro e Novembro, não houve diferença estatisticame

re os tratamentos muda picada e inteira,

plantio Maio houve diferença entre os s, sendo signific

 de pla tio o

eito d colhe es observado

 tem 9), con iderand

os favoráveis p

a-se
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também notaram que quando ocorre um período de déficit hídrico, o plantio de 

cana inteira em comparação com toletes de três gemas apresenta falhas 

menores e o nd” final melho  caso estudado, o a e seca 

após  

 

terminado 

principalm  

 

adequadamente, como nos 

plantios d  

 “sta r. No correr m 30 dias d

o plantio, acrescido de altas temperaturas, nestas condições, a perda de

umidade em toletes de três gemas é bem maior do que em cana inteira. Van

Dillewijn (1952), comentou ser o comprimento mínimo dos toletes de

ente pela qualidade da muda e pelas condições de crescimento. Em

regiões com condições favoráveis, utilizam-se toletes com duas ou apenas uma

gema desenvolvida. Em regiões com condições menos favoráveis, o 

comprimento dos toletes tem que ser aumentado 

e outono nas regiões temperadas, onde as condições de brotação são

ruins. 

 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 10 – Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º corte e época de plantio Novembro 
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Resultados de TCH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 11 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º corte e época de plantio Janeiro 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 12 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º corte e época de plantio Março 
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Resultados de TCH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 13 - Resultados de TCH ra a varied P 1143 na safra 

85, no 1º corte e a de plantio  
 

Tabela lores médios de  para a variedade SP 70-1143 nas 
erações de épocas de plantio dentro de épocas de 
lheita, no ano de /84, no 1º c

 
EPPLA EPCOL (MÉDIA) 

 pa ade S  70-
19  époc  Maio

5. Va ATR
int
co  3198 orte 

ATR 
N No ,ov v 162 38 a 
M No ,
J Se ,
M No ,
J No ,

ai Jul 128,51     e 

    g 

ai v 161 24 a 
an t 160 69 ab 
ar v 160 38 ab 

an v 160 25 ab 
Nov Set 158,13 abc 
Mar Set 156,69 abcd 
Jan Jul 152,16  bcd 
Nov Jul 151,38   cd 
Mai Set 151,31   cd 
Mar Jul 147,97    d 
M
Nov Mai 128,07     e 
Jan Mai 127,28     e 
Mar Mai 114,38      f 
Mai Mai  86,64   

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 5, observa-se que para a variedade SP 70-1143, plantada 

em 1983/84 e no primeiro corte, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita. 

s resultados mostram que em relação à variável ATR para qualquer 

época de plantio, a época de colheita Novembro apresentou os maiores valores 

seguidos pela época de colheita Setembro. A época de plantio Maio com 

colheita em Maio apresentou o menor valor de ATR. 

As figuras 14, 15, 16 e 17, a seguir, mostram a evolução de ATR para 

cada época de plantio, verifica-se que as épocas de colheita afetam os valores 

observados; os valores de ATR sempre se mostram crescentes do início para o 

final da safra, o que coincide com os resultados de Lima et al. (1990), 

Mendonça et al. (1984), Pires et al. (1987). Nota-se uma redução dos valores 

iniciais de ATR da época de plantio Novembro para Janeiro e Março com os 

menores valores observados para a época Maio. O tipo de muda (inteira ou 

picada) apresentou variações pequenas ou nulas nos resultados de ATR. 

 

O

 

Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 14 – Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º corte e época de plantio Novembro 
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Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 15 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º corte e época de plantio Janeiro 
 

 

Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Março

120,00

Mai Jul

Époc

ATR (k
130,00

140,00
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Resultados de afra 19
co  - época  plantio Maio

Épocas de colhei ta

ATR (k

 ATR - S 85
rte 1  de

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

Mai Jul Set Nov

g/t)
130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

Picada

Inteira

 

1985, no 1º corte e época de plantio Maio 
 

Tabela 6. Valores médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, no ano de 1983/84, no 1º corte 

 
EPPLA 

Figura 17 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

EPCOL TAH MÉDIA 
Mar Nov 18,00 a 
Jan Jul 15,89 ab 
Mar Jul 15,66 ab 
Jan Nov 15,34

14,45
abc 

Nov Jul  bcd 
14,39
14,0
13,9
13,8
13,6
12,9
12,4
12,1
12,0
10,9

Jan Set  bcd 
Mar Set 8  bcd 
Nov Nov 9  bcd 
Mai Set 4  bcde 
Mai Nov 0  bcde 
Mai 
Nov 

Jul 
Set 

8  bcde 
9   cd
7

e 
Jan Mai    d

7
e 

Nov Mai    d
9     

e 
e Mar Mai 

Mai Mai 7,84      f 
Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 6, observa-se que para a variedade SP 70-1143, plantada 

em 1983/84 e no primeiro corte, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita para a 

variável TAH. 

As épocas de plantio Janeiro e Março com colheita em Novembro e 

Julho, obtiveram os maiores resultados que as épocas de plantio Maio, Março, 

Novembro e Janeiro combinados com a época de colheita Maio. 

As figuras 18, 19, 20 e 21, a seguir, mostram a evolução de TAH para 

cada época de plantio evidenciando o efeito das épocas de colheita sobre os 

valores observados. 
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Figura 18 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º corte e época de plantio Novembro 
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Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 19 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º corte e época de plantio Janeiro 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 20 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 
1985, no 1º corte e época de plantio Março
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Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 21 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1985, no 1º cort poca de plantio Mai
 

 

Tabela 7. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 

e e é o 

a variedade SP 70-1143, no primeiro corte e com plantio no ano de 
1984/85, em relação às variáveis dependentes ATR, TCH e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 523,344** 21386,006** 237,082** 
Resíduo (a) 12 57,548 35,618 1,511 
EPPLA   
Resíduo

3 1171,040** 1406,833** 56,697**
 (b) 12 189,604 25,375 4,070 

TRAT 

3 325,260** 46,691 7,143** 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 45,258 18,631 1,149 
Resíduo (c) 100 48,208 26,252 1,135 
Total 159 -- -- -- 

1 1,250 30,800 1,081 
EPCOL*EPPLA 9 40,829 1127,427** 8,955** 
EPCOL*TRAT 3 100,856 16,025 2,372 
EPPLA*TRAT 
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A tabela 7, apresentada, mostra os valores da análise de variância, 

para as variáveis TCH, ATR e TAH, da variedade SP 70-1143, no primeiro corte 

e com plantio no ano de 1984/85. 

Como se pode observar, para as variáveis TCH, ATR e TAH houve 

efeito significativo de época de corte e época de plantio. O tratamento muda 

picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito significativo para as 

variáveis estudadas, pois ao contrário do ano anterior, ocorreu menor déficit 

hídrico. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as variáveis ATR e TAH, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Houve, ainda, interação de 

tratamentos (muda picada e inteira no sulco de plantio) dentro de épocas de 

plantio par a) 

as épocas de plantio. 

 

Tabela 8. Valores médios de TCH para a variedade SP 70-1143 nas 

EPPLA Trat TCH MÉDIA 

a TCH e TAH, indicando efeito do tipo de muda (picada ou inteir

n

interações de Tratamentos dentro de épocas de plantio, com 
plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

 

Jan Muda Picada 97,461 a 
Nov Muda Picada 94,770 ab 
Nov Muda Inteira 92,609 abc 
Jan Muda Inteira 91,752 abc 
Mar Muda Picada 90,538  bc 
Mar Muda Inteira 89,949  bc 
Mai Muda Inteira 86,574   c 
Mai Muda Picada 78,822    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

 

Na tabela 8, observa-se que para a variável TCH na variedade SP 70-

1143, plantada em 1984/85 e no primeiro corte, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos tratamentos dentro das 

épocas de plantio. 
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Para a variável TCH os tratamentos mudas picadas ou inteiras nã

enças estatísticas nas épocas de plantio J

o 

ostraram difer aneiro, Novembro e 

arço, apresentando os maiores valores, por outro lado, os valores obtidos 

para os plantios no mês de Maio foram os menores, sendo que nessa época 

hou . 

Considerando q  04 assemelham-se 

os da tabela 10, já apresentadas, bem como os dados climáticos desses anos 

mbém se assemelham (figuras 8 e 9), reforça-se a sugestão de que nesta 

ép  

afirmações de icativas nas 

emais ép tre os tip udas e devido a redução de custos 

operacionais que essa prática resulta, pode ser recom mo manejo do 

plantio o uso de mudas de cana inteiras em qualquer época, principalmente em 

Maio. 

 

Tabela 9. Valores médios de TCH para a variedade SP 
70-1143 nas épocas de colheita
no ano de 1984/85, no 1º corte 

 
EPCOL TCH 

m

M

ve significativa superioridade do tratamento muda inteira no sulco de plantio

ue os resultados apresentados na tabela

a

ta

oca devam-se plantar mudas de cana inteiras. Ainda, considerando as

Lee (1984), e que não ocorreram diferenças signif

d ocas en os de m

endado co

, com plantio 

MÉDIA 
Jul 101,796 a 
Nov 94,71  
Mai 94,39  
Set 87,591  

3 ab
2 ab

 b
M  seguidas das m  letras não diferiram estatistic

 

édias esmas amente 
entre si. 

 

Na tabela 9, observa-se que para a variável TCH na variedade SP 70-

1143, plantada em 1984/85 e no primeiro corte, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das épocas de colheita. 

Os valores obtidos na época de colheita Julho foram superiores aos 

da época de colheita Setembro. 
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A figura 22, a seguir, mostra a evolução de TCH para cada época de 

plantio, observa-se o efeito do tipo de muda (inteira ou picada) sobre os valores 

de épocas de plantio. 
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a 22 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 
1986, no 1º corte nas épocas de plantio 

 

A figura 23, a seguir, mostra a evolução de TCH para cada época de 

colheita. 
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Resultados de T C H
Safra 86 - corte 1
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Figura 23 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 1º corte nas épocas de colheita 
 

Tabela 10. Valores médios de ATR para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 

 
EPPLA ) 

com plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

EPCOL ATR (MÉDIA
Mar Set 161.668a 
Mai Set 159.980a 
Nov Set 157.170a 

Jan  bc 
Nov Jul 146.900 bc 
Nov Nov 146.566  c 
Mar Nov 144.928  c 
Jan Nov 135.733   d 
Mar Jul 135.712   d 
Mai Jul 129.629   de 
Nov Mai 123.632    e 
Jan Mai 114.630     f 
Mar Mai 96.651      g 
Mai Mai 80.717       h 

Jan Set 154.720ab 
Mai Nov 147.413 bc 

Jul 147.317

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 10, observa-se que para a variável ATR na variedade SP 

70-1143, plantada em 1984/85 e no primeiro corte, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das épocas de plantio dentro das 

épocas de colheita. Os resultados mostram que as combinações de épocas de 

plantio e colheita que apresentaram os maiores valores foram: colheitas em 

Setembro com plantios em Março, Maio, Novembro e Janeiro. Os menores 

valores foram observados nas colheitas de Maio com plantios em Maio, Março, 

Janeiro. 

As figuras 24, 25, 26 e 27, a seguir, mostram a evolução de ATR para 

cada época de plantio nota-se o efeito das épocas de colheita sobre os valores 

observados. 
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Figura 24 - Resultados de ATR p variedade -1143 n  
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Resultados d afra 1986
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Figura 25 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 1º corte e época de plantio Janeiro 
 

Resultados de ATR - Safra 1986
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Figura 26 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

 
1986, no 1º corte e época de plantio Março 
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Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 27 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 1º corte e época de plantio Maio 
 

 

Tabela 11. Valores médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Jan Set 15,208 a 
Mar Set 15,165 a 
Nov Set 14,809 a 
Jan Jul 14,356 ab 

Mai 62 abcd 
Mar Jul 12,692  bcd 
Mar Nov 12,674   cd 
Mai Nov 12,493    de 
Jan Nov 12,397    de 

 
Nov  
Jan  
Mar Mai 8,325       g 

ai Mai 6,173        h 

Nov Jul 14,276 abc 
Nov Nov 13,954 abcd 

 Set 13,5

Mai Jul 10,966     ef
Mai 10,864     ef
Mai 10,455      f

M
Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabe bserva-se que p AH na variedade SP 

70-1143, plantada em 1984/85 e no primeiro corte, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das épocas de plantio dentro das 

épocas de colheita. Observa-se que os maiores valores de TAH foram obtidos 

nas colheitas de Setembro com plantios em Janeiro, Março, Novembro e Maio; 

colheitas

Tabela
interações de Tratamentos dentro de épocas de plantio, com 
plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

EPPLA Trat TAH MÉDIA 

la 11, o ara a variável T

 em Julho com plantios em Janeiro e Novembro e, ainda, colheitas em 

Novembro com plantios em Novembro. Os menores valores foram obtidos nas 

colheitas de Maio com plantios em Maio, Março, Janeiro e Novembro. 

 

 

 12. Valores médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 

 

Nov Muda Picada 13,840 a 
Jan Muda Picada 13,557 ab 

 Muda Inteira 13,112 aNov bc 
Jan Muda Inteira 12,651  bc 
Mar Muda Inteira 12,229   cd 
Mar Muda Picada 12,200   cd 
Mai Muda Inteira 11,273    d 
Mai Muda Picada 10,325     e 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

 

Na tabela 12, observa-se que para a variável TAH na variedade SP 

70-1143, plantada em 1984/85 e no primeiro corte, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos tratamentos dentro das 

épocas de plantio. 

Esses resultados mostram que as maiores produções foram obtidas 

nos plantios de Novembro e Janeiro e as menores produções foram obtidas nos 

pla  

inteiras no su  

ignificativas dentro de cada época, nas 

ntios de Maio. Considerando que os tipos de mudas de cana (picadas ou

lco de plantio) não apresentaram diferenças estatisticamente

épocas de plantio Novembro, Janeiro e s
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Março, mas em Maio houve superioridade das muda a que os 

dados climáticos mostraram-se semelhantes nessa época (figuras 08 e 09) e 

também que Lee (1984), observou resultados até melhores em plantios de 

mudas de cana inteira, bem como a redução de custos operacionais que essa 

prática resulta, reforça-se a reco dação do manejo d  uso de 

mudas de cana inteiras em qualquer época. 

As figuras 28, 29, 30 e 31, a seguir, mostram a H para 

cada época de plantio onde se ica o efeito das épo a e dos 

tipos de mudas sobre os valores observados. 

 

s inteiras, e aind

men o plantio com

evolução de TA

verif cas de colheit
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Figura 28 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 1º corte e época de plantio Novembro 
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 29 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 1º corte e época de plantio Janeiro 
 

 

Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 30 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 1º corte e época de plantio Março 
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 31 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 1º corte e época de plantio Maio 
 

 

Tab a 
a va om plantio no ano de 
1985/86, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 

ela 13. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos par
riedade SP 70-1143, no primeiro corte e c

  TCH ATR TAH 
C. Variação GL QM QM QM 

4 -- -- -- BLOCO 
EPCOL 3 767,948** 17529,924** 323,309**
Resíduo 12 36,806 4,071 
EPPLA 3 2799 407,857**
Resíduo ( 12 602,081 57 13,304 
TRAT 1 16,320 43 2,418 
EPCOL*EPP 9 248,160 399 10,235**
EPCOL*TRA 3 312,683 23 4,437 
EPPLA*TRA 3 207,133 8 ,632 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 197,959 21 109 
Resíduo ( 100 141,324 34 28 
Total 159 -- -

 
 (a) 1 60,356 

10085,127** ,716** 
b) ,204 

,254 
LA ,899** 
T ,867 
T ,495 5

,268 5,
c) ,922 3,3

- -- 
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A tabela 13, mostra os valores da análise de variância para as 

variáveis T ATR e TAH da dade SP 70-1143, no primeiro corte e ano 

de plantio 1985/86. 

C  se pode observ ara as variáveis TCH ve 

e da 

picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito significativo para as 

variáveis

SP 70-1143 das médias de épocas de 

CH, varie

omo ar, p , ATR e TAH hou

tamento mufeito significativo de época de corte e época de plantio. O tra

 estudadas. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as variáveis ATR e TAH, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação. 

 

 

Tabela 14. Valores médios de TCH para a variedade 

plantio, com plantio no ano de 1985/86, no 
1º corte 

 
EPPLA TCH (MÉDIA) 

Nov 142,134 a 
Jan 139,187 ab 
Mar 125,051  b 
Mai 107,419   c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre 
si. 

 

Na tabela 14, observa-se que para a variedade SP 70-1143, no 

primeiro corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TCH nas épocas de plantio. Os resultados 

mostraram que as maiores produções foram obtidas nos plantios feitos em 

Novembro e Janeiro e as menores produções nos plantios feitos em Maio. Os 

dados climáticos já apresentados (figuras 08 e 09) mostram que na melhor 

época houve condições favoráveis ao bom desempenho da cultura e que a 
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época de plantio Maio foi marcada por declínio nas precipitações e nas 

temperaturas. 

A figura 32, a seguir, mostra a evolução de TCH para as épocas de 

plantio. 
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Figura 32 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 1º corte e nas épocas de plantio 
 

 

 

Tabela 15. Valores médios de TCH para a variedade 
SP 70-1143 das médias de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1985/86, no 
1º corte 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

Set 134,402 a 
Mai 128,324 ab 
Nov 127,134 ab 
Jul 123,931  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 15, observa-se que para a variedade SP 70-1143, no 

primeiro corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TCH nas épocas de colheita. Os resultados 

mostraram que os maiores valores de TCH foram obtidos nas colheitas feitas 

em setembro e os menores nas colheitas feitas em Julho. 

A figura 33, a seguir, mostra a evolução de TCH para as épocas de 

colheita. 
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Figura 33 - Resultados médios de TCH para a variedade SP 70-1143 na 

safra 1987, no 1º corte e nas épocas de colheita 
 

A tabela 16, mostrada a seguir, contém os valores médios de ATR 

para a variedade SP 70-1143 nas interações de épocas de plantio dentro de 

épocas de colheita, no plantio do ano de 1985/86 e no 1º corte; observa-se que 

houve diferença estatisticamente significativa entre as médias para a interação 

épocas de plantio dentro das épocas de colheita. Os maiores valores de ATR 

foram obtidos nas épocas de colheita de Setembro com plantios em Novembro, 

Janeiro e Março e, ainda, colheitas em
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menores valores foram observados nas épocas de colheita Maio com plantios 

em Maio, Março, Novembro e Janeiro. 

 

 

Tabela 16. Valores médios de ATR para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Nov Set 163,497 a 
Jan Set 162,907 a 
Mar Set 157,700 ab 
Nov Jul 156,692 ab 
Nov Nov 153,152  bc 
Jan Jul 152,525  bc 
Mai Nov 151,220  bc 
Jan Nov 150,978  bc 
Mar Nov 149,528  bc 
Mai Set 146,640   c 
Mar Jul 145,227   c 
Mai Jul 134,432    d 
Jan Mai 124,055     e 
Nov Mai 121,999     e 
Mar Mai 107,799      f 
Mai Mai 90,430       g 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

 

As figuras 34, 35, 36 e 37, a seguir, mostram a evolução de ATR para 

cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colheita sobre os 

valores observados. 
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Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 34 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 1º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 35 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 1º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 36 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 1º corte e época de plantio Março 
 

Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 37 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

 

 

 

1987, no 1º corte e época de plantio Maio 
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Tabela 17. Valores médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Nov Set 23,694 a 
Jan Set 23,466 a 
Nov Jul 21,564 ab 
Jan Nov 21,310 ab 
Mar Set 21,008 abc 
Nov Nov 20,871 abcd 
Jan Jul 20,080  bcde 
Nov Mai 18,209   cdef 
Mar Jul 18,089    def 
Mar Nov 17,848     ef 
Jan Mai 17,338     ef 
Mai Set 16,923      f 
Mai Nov 16,869      f 

Mar 
Mai Mai 9,140        h 

Mai Jul 13,669       g 
Mai 13,251       g 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

Na t o 

rimeiro corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

ignificativa entre as médias de TAH para a interação épocas de plantio dentro 

as épocas de colheita. As maiores produções de açúcar por ha foram obtidas 

plantios em Novembro, Janeiro e Março; 

colheitas de Novembro com plantios em Janeiro e Novembro, e, ainda, 

colheitas de Julho com plantios em Novembro. As menores produções foram 

obtidas n

eita sobre os 

valores observados. Verifica-se que os valores são ascendentes de Maio até 

Setembro com queda brusca de Setembro para Novembro, apenas o plantio de 

Maio não se comporta assim, mas com valores ascendentes até Novembro. 

 

abela 17, observa-se que para a variedade SP 70-1143, n

p

s

d

nas épocas de colheita Setembro com 

os plantios em Maio com colheitas em Maio, Julho, Novembro e 

Setembro. 

As figuras 38, 39, 40 e 41 a seguir, mostram a evolução de TAH para 

cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colh
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 38 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 1º corte e época de plantio Novembro 
 

Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 39 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 1º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Março
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- Resultad  de TAH para a variedade SP 70-1143 na

1987, no  corte e ép plantio Ma
 

Figura 40 os  safra 
 1º oca de rço 

Resultados d afra 198
 1 - époc e plantio Maio

Mai Jul Set Nov

TAH (

eTAH - S 7
corte a d

5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00
13,00t/ha)
14,00
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17,00
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Figura 41 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 1º corte e época de plantio Maio 
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Na tabela 18, a seguir, mostram-se os valores médios das safras de 

1985, 1986 e 1987 para TCH, ATR e TAH da variedade SP 70-1143, no 

prim os 

tratamentos m s 

sultados ano a ano, observa-se que no ano de plantio 1983/84 houve efeito 

significativ ca de corte  de plantio para as variáveis TCH, ATR e 

TAH. O tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio apresentou efeito 

significativo as para a variá CH. Houve interação de épocas de plantio 

dentro de épocas de colheita para as três variáveis estudadas. Para TCH 

houve, ainda, interação de tratamentos (muda picada o sulco de 

plantio) dentro de épocas de plantio. 

No ano de plantio 19 5, houve efeito si  época de 

corte e época de plantio para as variáveis TCH, ATR e ratamento 

muda picada e inteira no sulco de plantio não aprese gnificativo 

para as variáveis estudadas. Houve interação de épocas de plantio dentro de 

épocas de colheita para as variáveis ATR e TAH. Houve, ainda, interação de 

trat cas de 

plantio pa a TCH e TAH. 

ntou 

efeito sig

CH e apenas no ano de plantio 1983/84 

quando também houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de 

colheita para as três variáveis estudadas. Nesse ano ocorreu deficiência hídrica 

eiro corte, nas várias combinações de épocas de plantio e de colheita e n

uda picada e inteira no sulco de plantio. Comparando as o

re

o de épo  e época

 apen vel T

 e inteira n

84/8 gnificativo de

TAH, mas, o t

ntou efeito si

amentos (muda picada e inteira no sulco de plantio) dentro de épo

r

No ano de plantio 1985/86, houve efeito significativo de época de 

corte e época de plantio para as variáveis TCH, ATR e TAH. O tratamento 

muda picada e inteira no sulco de plantio, como no ano de plantio anterior, não 

apresentou efeito significativo para as variáveis estudadas. Houve interação de 

épocas de plantio dentro de épocas de colheita somente para as variáveis ATR 

e TAH. 

Para os três anos estudados a variedade SP 70-1143, aprese

nificativo de épocas de plantio e corte para as variáveis TCH, ATR e 

TAH. O tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio apresentou efeito 

significativo somente para a variável T
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des  

ráfico de Ba decisivo para a 

corrência de destes resultados uma vez que no ano de plantio 1984/85 não 

correu deficiência hídrica neste período não ocorrendo também efeito do tipo 

de muda, mas ocorreu efeito de interação de época de plantio com o tipo de 

muda. No ano de plantio 1985/86, as deficiências e excessos hídricos 

mostraram valores intermediários em relação aos anos anteriores, gerando 

efeitos também intermediários com interação de épocas de plantio dentro de 

épocas de colheita para ATR e TAH, como no ano anterior, mas sem efeito de 

interação de tratamentos (muda picada e inteira no sulco de plantio) dentro de 

épocas de plantio para TCH e TAH. 

Assim, em todos os anos estudados, os resultados de ATR sempre 

evoluíram do início para o final da safra com os picos localizados no mês de 

setembro e ligeira queda no mês de novembro com destaque para a época de 

plantio Maio que sempre apresentou os menores valores iniciais. TAH sempre 

acompanhou as curvas de ATR sendo influenciado por TCH. Ainda, a época de

plan s 

studadas comprovando que esta época de plantio deve ser evitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de o mês de janeiro de 1984 até o mês de julho como se pode observar no

laço Hídrico (figura 8), fato que se mostrou g

o

o

 

tio Maio sempre apresentou os menores valores para todas as variávei

e
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Tabela 18. Valores médios de TCH, ATR e TAH para a 
variedade SP 70-1143, no primeiro corte e nas 
safras de 1985, 1986 e 1987, em várias 
combinações de épocas de plantio e de colheita 
e sob os tratamentos muda picada e inteira no 
sulco de plantio 

 

Jan M 13,34
Jan Mai Inteira 109,35 121,25 13,30
Jan Jul Picada 108,95 151,05 16,48
Jan Jul Inteira 113,57 150,29 17,08

Jan N
Jan N
Mar Mai Picada 101,93 105,95 10,85
Ma Inteira 1,62 106,6
Ma Picada 6,43 142,2
Mar l Inteira 109,59 143,68
Mar t Picada 105,29 159,84
Mar et Inteira 106,04 157,53
Mar Picada 107,33 151,17
Mar Inteira 105,41 152,05
Mai Picada 85,47 86,23
Mai ai Inteira 93,57 85,63
Mai Picada 91,07 131,98
Mai l Inteira 100,64 129,74
Mai t Picada 96,87 154,65
Mai t Inteira 97,65 150,64
Mai Picada 93,47 154,21
Mai ov Inteira 93,82 152,37

SP 70-1143
Média das Safras 1985/86/87 - corte 1

Ep
Pl

Ep
Colh Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 107,99 125,89 13,54
Nov Mai Inteira 113,07 123,24 13,88
Nov Jul Picada 112,73 153,53 17,37
Nov Jul Inteira 107,66 149,79 16,16
Nov Set Picada 106,09 159,96 17,00
Nov Set Inteira 106,27 159,25 17,00
Nov Nov Picada 107,88 154,20 16,57
Nov Nov Inteira 103,99 153,87 15,98

ai Picada 108,68 122,73

Jan Set Picada 110,77 158,71 17,61
Jan Set Inteira 110,49 160,17 17,76

ov Picada 112,15 150,58 16,88
ov Inteira 106,88 147,39 15,82

r Mai
r l

10
10

1 10,86
6 7Ju

Ju
15,1
15,79

Se 16,82
S 16,68
Nov 16,27
Nov
Mai

16,08
7,40

M 8,04
Jul 12,04
Ju 13,03
Se 14,89
Se
Nov

14,66
14,33

N 14,30  
 

As figuras 42, 43 e 44 a seguir, mostram a e  média 

das safras 1985/86/87 para as s de plantio e colh rifica o 

efeit

volução de TCH

época eita onde se ve

o das épocas sobre os valores observados. 
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Resultados de TCH - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita

Set

Mai Jul
Nov Mai

Jul
Set Nov

Mai
Jul

Set

Mai
Jul

Set

Nov

Nov
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10
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Figura 42 - Resultados médios de TCH para a variedade SP 70-1143 nas 

safras 1985/86/87, no 1º corte nas épocas de plantio e colheita 
 

Resultados de ATR - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 43 - Resultados médios de ATR para a variedade SP 70-1143 nas 

safras 1985/86/87, no 1º corte nas épocas de plantio e 
colheita 
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Resultados de TAH - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita

5
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8

9
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Figura 44 - Resultados médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 

safras 1985/86/87, no 1º corte nas épocas de plantio e colheita 
 

 

 

4.2 Variedade SP 70-1143 – 2º corte 
 

ão apresentados na tabela 19, a seguir, os resultados obtidos no 

seg ha 

(TCH), açúcar t  e 

) toneladas de açúcar por ha, para a variedade SP 70-1143. 
 

 

 

 

 

 

S

undo corte nas safras de 1986, 1987 e 1988, para toneladas de cana por 

otal recuperável (ATR) em kg de açúcar por tonelada de cana

(TAH
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Tabela 19. Valores obtidos de TCH R e TAH para a v 0-1143, 
no segundo corte e nas safras de 1986, 19 várias 
combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos muda picada e inteira no sulco de

 

Rend
Cana
(TCH) ATR

R
a
(T

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúca
(TAH

nd
car
H)

Nov 9,70
Nov 113,11 9,77
Nov 137,83 12,05
Nov Inteira 62,79 144,80 9,07 83,24 146,16 12,17 86,24 139,75 12,05
Nov S
Nov S
Nov N

55,81 150,80 8,42 82,24 141,51 11,65 90,91 139,85 12,71
74,57 151,72 11,31 95,76 156,11 14,95 82,86 161,46 13,37

Mar S
Mar N
Mar N

88,76 146,50 12,96 98,10 140,20 13,71
86,91 150,17 13,07 98,48 144,09 14,20

5 95,24 152,62 14,51 89,72 163,21 14,64
Mai S Inteira 79,38 152,05 12,08 93,76 157,66 14,76 81,53 163,87 13,36
Mai N Picada 75,29 145,88 10,98 93,48 138,54 12,89 75,00 156,60 11,74
Mai N Inteira 75,00 142,00 10,66 90,19 141,03 12,75 73,86 159,04 11,76

Safra 1986 - corte 2
-1143

Safra 1987 - corte 2

, AT ariedade SP 7
87 e 1988, em 

 plantio 

Trat
Picada

end
çúcar

AH)
7,76

r
Ren
Can

) (TC
,22 8

d
a

Re
açú

H) ATR (TA
2,81 117,17

SP 70
Safra 1988 - corte 2

Ep
Pl

Ep
Colh
Mai 77,76 100,20 76,10 107,83 8
Mai Inteira 82,93 101,48 8,39 77,29 108,17 8,36 86,43

Picada 58,79 143,27 8,41 80,14 147,10 11,78 87,38Jul
Jul
et Picada 79,95 152,07 12,17 89,95 159,05 14,31 76,95 162,40 12,50
et Inteira 79,14 151,49 11,99 86,86 156,42 13,59 76,19 162,42 12,38
ov Picada 73,53 129,21 9,49 85,43 140,96 12,02 67,62 159,29 10,76

Nov Nov Inteira 70,29 129,00 9,04 82,10 137,00 11,19 65,57 157,55 10,33
Jan Mai Picada 78,22 95,92 7,46 91,05 113,46 10,30 96,62 120,52 11,64
Jan Mai Inteira 80,67 103,40 8,34 88,91 107,56 9,56 91,34 120,37 10,99
Jan Jul Picada 64,50 146,15 9,42 77,19 143,73 11,06 100,00 138,59 13,86
Jan Jul Inteira 65,88 149,27 9,84 85,86 149,51 12,83 96,05 138,76 13,32
Jan Set Picada 77,76 152,80 11,88 97,00 155,03 15,03 89,76 163,25 14,64
Jan Set Inteira 78,81 151,48 11,95 94,10 156,48 14,73 89,43 160,43 14,34
Jan Nov Picada 75,95 131,01 9,96 93,48 137,29 12,81 72,38 158,28 11,45
Jan Nov Inteira 72,10 133,38 9,69 93,29 142,18 13,27 70,38 158,47 11,13
Mar Mai Picada 71,45 104,38 7,45 91,81 102,90 9,45 93,57 115,70 10,79
Mar Mai Inteira 74,05 99,35 7,35 88,34 107,75 9,50 93,86 121,19 11,35
Mar Jul Picada 52,95 149,52 7,93 82,19 148,15 12,18 90,48 137,01 12,38
Mar Jul Inteira
Mar Set Picada

et Inteira 72,95 153,27 11,20 98,81 158,41 15,62 89,48 163,11 14,60
ov Picada 70,95 133,40 9,45 94,53 142,47 13,43 71,05 157,82 11,20
ov Inteira 74,19 137,44 10,19 95,34 139,63 13,35 73,05 155,12 11,35

Mai Mai Picada 76,38 99,18 7,55 87,95 106,22 9,35 97,86 114,22 11,17
Mai Mai Inteira 77,55 99,53 7,70 79,81 106,48 8,50 96,00 116,48 11,14
Mai Jul Picada 58,05 146,29 8,48
Mai Jul Inteira 59,69 148,97 8,88
Mai Set Picada 84,34 152,26 12,8

et
ov
ov  
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Tabela 20. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade SP 70-1143, no segundo corte e com plantio no 
ano de 1983/84, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e 
TAH em várias combinações de épocas de plantio e de colheita e 
sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 2931,209** 21815,315** 127,778**
Resíduo (a) 12 338,082 101,513 5,246 
EPPLA 3 276,546** 154,893** 4,409**
Resíduo (b) 12 56,586 43,475 1,872 
TRAT 1 18,137 32,725 0,756 
EPCOL*EPPLA 9 58,968* 110,581** 2,294**
EPCOL*TRAT 3 53,199 9,220 1,270 
EPPLA*TRAT     
EP
Resíduo (c)  0,583 
Total 159 -- -- -- 

3 11,275 19,150 0,359
COL*EPPLA*TRAT 9 13,828 27,331 0,411 

100 24,354 22,278

 

, 

 no segundo 

corte e com plantio no ano de 1983/84. 

Como se pode observar, para as variáveis TCH, ATR e TAH houve 

efeito significativo de época de corte e época de plantio. O tratamento muda 

picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito significativo para as 

variáveis estudadas. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para todas as variáveis estudadas, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação. 

 

 

 

 

A tabela 20, apresentada, mostra os valores da análise de variância

para as variáveis TCH, ATR e TAH, da variedade SP 70-1143,
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Tabela 21. Valores médios de TCH para a variedade SP 70-1143 nas 
nterações de épocas de plantio dentroi  de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1983/84, no 2º corte 

EPPLA EPCOL TCH (MÉDIA) 
 

Mai Set 81,857 a 
Nov Mai 80,347 ab 
Nov Set 79,549 abc 
Jan Mai 79,443 abc 
Jan Set 78,287 abc 
Mai Mai 76,965 abc 
Mai Nov 75,143 abc 

25  bc 
Set 64  bc 

52  bcd 
Mar Nov cd

v Nov cd 
Jan Jul   de 

v Jul    ef
Mai Jul    ef

r Jul     f

Jan Nov 74,0
Mar 
Mar Mai 

73,7
72,7
72,575   

 
 

No 71,907  
65,192  

No 60,786   
58,870   

Ma 54,381   
Médias segu

 
idas das mesmas letras não statisticam  si. 

1, ob rva-se qu  variedad -1143, plantada 

e no segun rte, em a variáve ouve a 

estatisticamente significativa entre as médias das épocas de plantio dentro das 

épocas d

s menores produções foram obtidas na 

época de

diferiram e ente entre

Na tabela 2 se e para a e SP 70

m 1983/84 e do co  relação l TCH, h diferenç

e colheita. As maiores produções foram obtidas nas épocas de 

colheita Setembro com plantio em Maio e Novembro e colheita em Maio com 

plantio em Novembro, Janeiro e Maio. A

 colheita Julho com plantio em Março, Maio, Novembro e Janeiro. 

As figuras 45, 46, 47 e 48, a seguir, mostram a evolução de TCH na 

safra 1986 para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de 

colheita sobre os valores observados. 
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Resultados de TCH - Safra 1986
2 º corte - época de plantio Novembro
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Figura 45 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1986
2 º corte - época de plantio Janeiro
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Figura 46 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio janeiro 
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Resultados de TCH - Safra 1986
2 º corte - época de plantio Março
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70,00
75,00

Inteira

50,00
55,00
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Figura 47 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1986
2 º corte - época de plantio Maio
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Figura 48 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no corte e époc a aio 
 

 

 2º a de pl ntio M
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Tabela 22. Valores médios de ATR para a variedade SP 70-1143 nas 
interaçõ de épocas de plantio dentro de époc  de 
colheita, com plantio no ano de 1983/84, no 2º corte 

 
PLA EPCOL (MÉDIA) 

es as

EP ATR 
Mar Set 52,495 a 1
Mai Set 52,152 a 

an Set 2,138 a 
ov Set 1,780 a 
ar Jul 0,158 ab 
ai Jul 0,158 ab 

Nov Jul 144,033  b 

1
J 15
N 15
M 15
M 15
Jan Jul 147,711 ab 

Mai Nov 143,939  b 
Mar Nov 135,420   c 
Jan Nov 132,193   c 
Nov Nov 129,100   c 
Mar Mai 101,867    d 
Nov Mai 100,844    d 
Jan Mai 99,661    d 
Mai Mai 99,357    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 22, observa-se que para a variedade SP 70-1143, plantada 

em 1983/84 e no segundo corte, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita. Desses 

resultados pode-se concluir que para a variável ATR, o tratamento época de 

colheita mostrou maior influência, apresentando os maiores valores nas épocas 

de colheita Setembro e Julho com plantio em Março, Maio, Janeiro e Novembro. 

s piores valores foram obtidos nas épocas de colheita Maio com 

plantios em Maio, Janeiro, Novembro e Março. 

 

safra 1986 para  das épocas de 

 

O

As figuras 49, 50, 51 e 52, a seguir, mostram a evolução de ATR na

 cada época de plantio onde se verifica o efeito

colheita sobre os valores observados. 
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Resultados de ATR - Safra 1986
2 º corte - época de plantio Novembro
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Figura 49 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Novembro 

 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1986
2 º corte - época de plantio Janeiro
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Figura 50 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de ATR - Safra 1986
2 º corte - época de plantio  Março
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Figura 51 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1986
2 º corte - época de plantio  Maio
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Figura 52 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Maio 
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Tabela 23. Valores médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, no ano de 1983/84, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Mai Set 12,464 a 
Nov Set 12,084 ab 
Jan Set 11,913 abc 
Mar Set 11,254   bc 
Mai Nov 10,819    cd 
Jan Nov 9,827     d 
Mar Nov 9,818     d 
Jan Jul 9,631     d 
Nov Nov 9,262     de 
Nov Jul 8,740     def 
Mai Jul 8,681     def 
Mar Jul 8,176      efg 
Nov Mai 8,074      efg 
Jan Mai 7,900       fg 
Mai Mai 7,625       fg 

 g Mar Mai 7,402       
Médias

 

Na tabela 23, observa-se que para a variedade SP 70-1143, plantada 

em 1983/84 e n o corte, em rela AH, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das épocas de plantio dentro das 

épocas de colheita. Os maiores valores f s na época de colheita 

Setembro s menores 

valores apareceram na época de colheita Maio com plantios em Março, Maio, 

Janeiro e

 

 

 seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

o segund ção a v vel Tariá

oram obtido

com plantio em Maio, Novembro, Janeiro e Março. O

 Novembro. 

As figuras 53, 54, 55 e 56, a seguir, mostram a evolução de TAH na 

safra 1986 para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de 

colheita sobre os valores observados. 
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Figura 53 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Novembro 
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Figura 54 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de TAH - Safra 1986
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Figura 55 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

86, no 2º corte ca de plantio M
 

19 e épo arço 
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Figura 56 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1986, no 2º corte e 
 

época de plantio Maio 
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Tabela 24. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade SP 70-1143, no segundo corte e com plantio no 
ano de 1984/85, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e 

 
sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

  TCH ATR TAH 

TAH em várias combinações de épocas de plantio e de colheita e

 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 981,840** 17942,817** 209,537**
Resíduo (a) 12 91,025 19,928 2,075 
EPPLA 3 597,049 8,425 9,855**
Resíduo (b) 12 253,469 51,186 4,573 
TRAT 1 26,585 10,517 0,017 
EPCOL*EPPLA 9 97,743 28,544 2,405* 
EPCOL*TRAT 3 56,339 5,306 1,091 
EPPLA*TRAT 3 39,968 43,815 0,588 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 27,363 50,246 1,355 
Resíduo (c) 100 55,064 32,611 1,106 
Total 159 -- -- -- 

 

A tabela 24, apresentada, mostra os valores da análise de variância, 

para as variáveis TCH, ATR e TAH, da variedade SP 70-1143, no segundo 

corte e com plantio no ano de 1984/85. 

e 

feito significat ntio houve efeito 

significativo apenas para a variável TAH. O tratamento muda picada e inteira no 

sulco de plantio não apresentou efeito signif

Houve  épocas de colheita 

penas para a variável TAH, indicando diferenças significativas entre as épocas 

e plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra interação. 

 

 

 

 

 

Como se pode observar, para as variáveis TCH, ATR e TAH houv

ivo de época de corte; para época de plae

icativo para as variáveis estudadas. 

 interação de épocas de plantio dentro de

a

d
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Tabela 25. Valores médios de TCH para a variedade SP 70-
1143 das médias de épocas de colheita, com 
plantio no ano de 1984/85, no 2º corte 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

Set 93,937 a 
Nov 90,978 ab 
Mai 85,156  bc 
Jul 83,318   c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

A tabela 25, mostra que para a variedade SP 70-1143, no segundo 

corte e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias TCH nas épocas de colheita. Observou-se então que as 

maiores produções foram obtidas nas colheitas de Setembro e as menores 

pro

A figura 57, a seguir, mostra a evolução de TCH na safra 1987 para 

as épocas

 

duções foram obtidas nas colheitas de Julho. 

 de colheita. 

Resultados de TCH
Safra 87 - c
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lheita
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 (t/ha) TCH (MÉDIA)

 
Figura  safra 

1987,
 

 57 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na
 no 2º corte nas épocas de colheita 
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Tabela 26. Valores médios de ATR para a variedade SP 70-
 das médias d lheita, com 

ntio no ano de 1984 orte 
 

EPCOL ATR ) 

1143 e épocas de co
pla /85, no 2º c

(MÉDIA
Set 156,473 a 
Jul 146,604  b 

Nov 139,887   c 
Mai 107,546    d 

Médi

s épocas de colheita. O maior valor de 

ATR foi 

 figuras 58, a seguir, mostra a evolução de ATR na safra 1987 para 

s épocas de colheita. 

 

as seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 26, observa-se que para a variedade SP 70-1143, no 

segundo corte e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR na

observado na época de colheita Setembro e o menor na época de 

colheita Maio. 

A

a

Resultados de ATR
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Figura 58 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 2º corte nas épocas de colheita 
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Tabela 27. Valores médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1984/85, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) MÉDIA Nº 

Mar Set 15,281 a 11 
Jan Set 14,879 ab 10 
M
Nov Set 

16 
N

 Mai 8,287       g 1 

ai Set 14,635 abc 12 
13,949 abcd 9 

Mar Nov 13,394  bcde 15 
Jan Nov 13,040   cdef 14 
Mai Jul 13,015   cdef 8 
Mai Nov 12,819    def 

ov Jul 11,977     ef 5 
Jan Jul 11,941     ef 6 
Mar Jul 11,914     ef 7 
Nov Nov 11,605      f 13 
Jan Mai 9,932       g 2 
Mar Mai 9,476       g 3 
Mai Mai 8,926       g 4 
Nov

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

as de Setembro com plantios em Março, Janeiro, Maio e Novembro. As 

menores 

 

Na tabela 27, observa-se para a variedade SP 70-1143, no segundo 

corte e ano de plantio 1984/85, que houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH para as interações de épocas de plantio 

dentro das épocas de colheita. As maiores produções foram obtidas nas 

colheit

produções foram obtidas nas colheitas de Maio com plantios em 

Novembro, Maio, Março e Janeiro. 

As figuras 59, 60, 61 e 62, a seguir, mostram a evolução de TAH na 

safra 1987 para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de 

colheita sobre os valores observados. 
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Figura 59 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de TAH - Safra 1987
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Figura 60 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de TAH - Safra 1987
2 º corte - época de plantio Março
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AH para a variedade SP 70-1143 na safra 
1987, no 2º corte e época de plantio Março 

 

 

 

 
Figura 61 - Resultados de T
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Figura 62 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Maio 
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Tabela 28. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 
a variedade SP 70-1143, no segundo corte e com plantio no ano de 
1985/86, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 4233,407** 16837,522** 78,802**
Resíduo (a) 12 80,611 65,223 1,114 
EPPLA 3 871,654** 13,130 19,988**
Resíduo (b) 12 69,497 25,853 1,487 
TRAT 1 27,956 15,832 0,106 
EPCOL*EPPLA 9 49,916 32,334* 1,197 
EPCOL*TRAT 3 0,289 14,210 0,101 
EPPLA*TRAT 3 61,063 28,173 1,908 

EPCOL*EPPLA*TRAT 9 28,365 13,602 0,695 
Resíduo (c) 100 38,254 14,513 0,855 
Total 159 -- -- -- 

 

s 

variáveis TCH AH da variedade SP 70-1143, no segundo corte e ano 

de plantio 1985/86. 

omo se pode observar, para as variáveis TCH, ATR e TAH houve 

efeito significativo de épocas de corte e, para as variáveis TCH e TAH houve 

tio. O tratamento muda picada e inteira no 

sulco de plantio não apresentou efeito significativo para as variáveis estudadas. 

Na tabela 28, mostram-se os valores da análise de variância para a

, ATR e T

C

efeito significativo de épocas de plan

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

apenas para a variável ATR, indicando diferenças significativas entre as épocas 

de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra interação. 
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Tabela 29. Valores médios de TCH para a variedade SP 

 

70-1143 das médias de épocas de plantio, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

EPPLA TCH (MÉDIA) 
Mai 88,817 a 
Jan 88,246 a 
Mar 85,657 a 
Nov 78,651  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

a tabela 29, observa-se que para a variedade SP 70-1143, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significati  entre as médias de TCH nas épocas de plantio. Os maiores 

rendimentos foram obtidos nos plantios feitos em Maio, Janeiro e Março e os 

menores foram obtidos nos plantios feitos em Novembro. 

Tabela 30. Valores médios de TCH para a variedade SP 
70-1143 das médias de épocas de colheita, 

 

N

va

 

com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 
 

EPCOL TCH (MÉDIA) 
Jul 93,454 a 
Mai 92,311 a 
Set 84,490  b 
Nov 71,115   c 

Médias s
 

eguidas das mesmas letras am estatistica tre si. 

Na tabela 30, o erva-se a va 70-1143, no 

s e ano de ntio 19 uve dife tati te 

s tre as mé  de T

rendimentos foram obtidos nas épocas de colheita Julho e Maio e os menores 

foram obtidos na época Novembro. 

guras 63 e 6  seguir, respectiva  a evo e 

T gun orte, pa as de pl e colh

 

nã riro dife m enente 

bs que para riedade SP 

egundo corte  pla 85/86, ho rença es sticamen

ignificativa en dias CH nas épocas de colheita. Os maiores 

As fi 4, a mostram, mente, lução d

CH na safra 1988, se do c ra as époc antio e d eita. 
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Figura 63 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1988, 2º corte nas épocas de plantio 
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Figura 64 - Resultados de TCH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1988, 2º corte nas 
 

 



 124 

Tabela 31. Valores médios de ATR para a variedade SP 70-1143 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Mai Set 163,540 a 
Nov Set 162,407 ab 
Mar Set 162,286 ab 
Jan Set 161,839 ab 
Nov Nov 158,421 ab 
Jan Nov 158,376 ab 
Mai Nov 157,818 ab 
Mar Nov 156,470  b 
Mai Jul 142,145   c 
Nov Jul 138,786   c 
Jan Jul 138,675   c 

M 41    d 
Mai Mai 115,354    d 

Mar Jul 138,430   c 
Jan Mai 120,449    d 

ar Mai 118,4

Nov Mai 115,142    d 
Médias segu

 

Na tabela 31, observa-se que para a variedade SP 

segundo co  ano de plantio 85/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR para a interação épocas de plantio dentro 

das épocas de colheita. Os maiores valores de ATR ocorreram nas colheitas de 

Setembro e Novembro com plantios em Novembro, Janeiro, Março e Maio. As 

épocas com menores valores ocorreram nas colheitas de Maio com plantios em 

Novembro,  Março e Janeiro.

As figuras 65, 66, 67 e 68, a seguir, mostram a evolução de ATR na 

safra 1988 para cada época de plantio onde se verifica o  épocas de 

colheita sob  valores observa

 

idas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

70-1143, no 

rte e  19

Maio,  

 o efeit  das

re os dos. 
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Resultados de ATR - Safra 1988
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Figura 65 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1988
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Figura 66 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de ATR - Safra 1988
2 º corte - época de plantio Março
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Figura 67 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1988
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Figura 68 - Resultados de ATR para a variedade SP 70-1143 na safra 

988, no 2º corte ca de plantio Maio
 

1 e épo  
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Tabela 32. Valores médios de TAH para a v d
70-1143 das médias de épocas
com plantio no de 1985/86, n r

 

arieda e SP 
 de plantio, 

 no a o 2º co te 

EPPLA TAH (MÉDIA) 
Mai 12,714 a 
Jan 12,671 a 
Mar 12,218 a 
Nov 11,194  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 32, observa-se que para a variedade SP 70-1143, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH nas épocas de plantio. Os maiores 

rendimentos foram obtidos nos plantios de Maio, Janeiro e Março e os menores 

foram obt

Tabela 33. Valores médios de TAH para a variedade SP 
70-1143 das médias de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 

idos nos plantios de Novembro. 

 

EPCOL TAH (MÉDIA) 
Set 13,728 a 
Jul 13,035 a 

Nov 11,214  b 
Mai 10,819  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 33, observa-se que para a variedade SP 70-1143, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH nas épocas de colheita. Os maiores 

rendimentos foram obtidos nas épocas de colheita Setembro e Julho e os 

menores foram obtidos na época Maio. 

As figuras 69 e 70, a seguir, mostram a evolução de TAH na safra 

1988, segundo corte, para as épocas de plantio e de colheita. 
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Resultados de TAH
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Figura 69 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

 
1988, 2º corte nas épocas de plantio 
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Figura 70 - Resultados de TAH para a variedade SP 70-1143 na safra 

1988, 2º corte nas épocas de colheita 
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Na tabela 34, a seguir, mostram-se os valores médios das safras de 

1986, 1987 e 1988 para TCH, ATR e TAH da variedade SP 70-1143, no 

segundo corte, nas várias combinações de épocas de plantio e de colheita e 

nos tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio. 

Comparando as os resultados ano a ano, observa-se que no segundo 

corte e ano de plantio 1983/84, para as variáveis TCH, ATR e TAH houve efeito 

significativo de época de plantio e de corte. O tratamento muda picada e inteira 

no sulco de plantio não apresentou efeito significativo; houve interação de 

épocas de plantio dentro de épocas de colheita para todas as variáveis 

estudadas. 

No ano de plantio 1984/85 segundo corte, houve efeito significativo de 

época de c e

efeito significa tamento muda picada e 

inteira no sulco de plantio não apresentou efeito significativo; houve interação 

TAH. 

No

pocas de corte para TCH, ATR e TAH e, para as variáveis TCH e TAH houve 

efeito significativo de époc s de plan ratamento  picada e  no 

s ão apre tou efeito ificativo; ho nteração d cas 

d io dentro de época e colhe

1143, apresentou efeito significativo s de cort s variáv H, 

A Épocas de plantio provocaram efeito  par  

variáveis na safra 1986 (a  de plant 84), na safra 1987 (ano de plantio 

1984/85) apenas para TA e na sa (ano de 985/86 as 

pra as variáveis TCH e TAH. O trata uda picada e inteira no sulco de 

plantio não apresentou efeito significativo no segundo corte dessa variedade. 

orte para as variáveis TCH, ATR e TAH; para época de plantio houv

tivo apenas para a variável TAH. O tra

 

de épocas de plantio dentro de épocas de colheita somente para a variável 

 ano de plantio 1985/86 segundo corte, houve efeito significativo de 

é

a tio. O t  muda  inteira

ulco de plantio n s ne  nsig u  ive e po é

e plant s d ita. 

Para os três anos estudados, no segundo corte, a variedade SP 70-

de época e para a eis TC

TR e TAH. significativo a as três

no io 1983/

H fra 1988 plantio 1 ) apen

mento m
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As interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

provocaram efeito para as três variáveis estudadas na safra 1986, já na safra 

1987 somente para a variável TAH e na safra 1988 apenas para a variável ATR. 

tringem apenas ao primeiro corte se prolongando 

também 

ês de novembro, porém a época de plantio Maio já não mostrou os 

menores valores iniciais ficando semelhante as demais. 

ovamente TAH sempre acompanhou as curvas de ATR sendo 

influenciado por TCH. 

 

 

 

 

 

 

No 2º corte onde as idades foram igualadas, TCH mostrou-se mais 

influenciado pelas condições climáticas do ano do que pelo manejo em si. 

O corte e avaliação das soqueiras mostraram que os efeitos das 

épocas de plantio não se res

pelo segundo corte. O estudo das soqueiras mostrou que também em 

todos os anos estudados, os resultados de ATR sempre evoluíram do início 

para o final da safra com os picos localizados no mês de setembro e ligeira 

queda no m

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131

Tabela 34. Valores médios de TCH, ATR e TAH para a 
variedade SP 70-1143, no segundo corte e nas 
safras de 1986, 1987 e 1988, em várias 
combinações de épocas de plantio e de 

heita e sob os tra picada e 
inteira no sulco de plan

 

(T C H ) A T R (T A H )

1 4 3 ,5 7 1 1 ,1 0
1 5 7 ,8 4 1 2 ,9 9

a n Ju l In te ira 8 2 ,6 0 1 4 5 ,8 5 1 2 ,0 0
a n S e t P ica d a 8 8 ,1 8 1 5 7 ,0 3 1 3 ,8 5
a n S e t In te ira 8 7 ,4 5 1 5 6 ,1 3 1 3 ,6 7

8 5 ,6 1 1 0 7 ,6 6 9 ,2 3
8 5 ,4 1 1 0 9 ,4 3 9 ,4 0

M a r Ju l P ica d a 7 5 ,2 1 1 4 4 ,8 9 1 0 ,8 3

M a r S e t
M a r N o v a d a 7 8 ,8 4 1 4 4 ,5 6 1 1 ,3 6
M a r N o v e ira 8 0 ,8 6 1 4 4 ,0 6 1 1 ,6 3
M a i M a i P ica d a 8 7 ,4 0 1 0 6 ,5 4 9 ,3 6
M a i M a i In te ira 8 4 ,4 5 1 0 7 ,5 0 9 ,1 2
M a i Ju l P ica d a 8 1 ,6 4 1 4 4 ,3 3 1 1 ,7 2
M a i Ju l In te ira 8 1 ,6 9 1 4 7 ,7 4 1 2 ,0 5
M a i S e t P ica d a 8 9 ,7 6 1 5 6 ,0 3 1 4 ,0 0
M a i S e t In te ira 8 4 ,8 9 1 5 7 ,8 6 1 3 ,4 0
M a i N o v P ica d a 8 1 ,2 6 1 4 7 ,0 0 1 1 ,8 7
M a i N o v In te ira 7 9 ,6 8 1 4 7 ,3 6 1 1 ,7 2

S P  70 -1 1 4 3
é d ia  da s S a f ra s 1 9 8 6 /8 7

col tamentos muda 
tio 

E p E p
R e n d
C a n a

R en d
a çú ca r

M /8 8  - c o rte  2

P l C o lh T ra t
N o v M a i P ica d a 7 8 ,8 9 1 0 8 ,4 0 8 ,5 6
N o v M a i In te ira 8 2 ,2 2 1 0 7 ,5 9 8 ,8 4
N o v Ju l P ica d a 7 5 ,4 4 1 4 2 ,7 3 1 0 ,7 5
N o v Ju l In te ira 7 7 ,4 2
N o v S e t P ica d a 8 2 ,2 9
N o v S e t In te ira 8 0 ,7 3 1 5 6 ,7 8 1 2 ,6 6
N o v N o v P ica d a 7 5 ,5 3 1 4 3 ,1 5 1 0 ,7 6
N o v N o v In te ira 7 2 ,6 5 1 4 1 ,1 8 1 0 ,1 9
Ja n M a i P ica d a 8 8 ,6 3 1 0 9 ,9 7 9 ,8 0
Ja n M a i In te ira 8 6 ,9 7 1 1 0 ,4 5 9 ,6 3
Ja n Ju l P ica d a 8 0 ,5 7 1 4 2 ,8 2 1 1 ,4 5
J
J
J
Ja n N o v P ica d a 8 0 ,6 0 1 4 2 ,1 9 1 1 ,4 1
Ja n N o v In te ira 7 8 ,5 9 1 4 4 ,6 8 1 1 ,3 6
M a r M a i P ica d a
M a r M a i In te ira

M a r Ju l In te ira 7 6 ,3 2 1 4 4 ,0 5 1 0 ,9 3
M a r S e t P ica d a 8 4 ,4 0 1 5 6 ,4 3 1 3 ,2 1

In te ira 8 7 ,0 8 1 5 8 ,2 7 1 3 ,8 0
P ic
In t

 
 

As figuras 71, 72 e 73, a seguir, mostram, respectivamente, a 

evolução de TCH, ATR e TAH médias das safras de 1986, 1987 e 1988 para as 

épocas de plantio e de colheita. 
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Resultados de TCH - Média das Safras 1986/87/88
corte 2 - épocas de plantio e colheita
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Figura 71 - Resultados médios de TCH para a variedade SP 70-1143 nas 
 

c
 

 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e
olheita 

Resultados de ATR - Média das Safras 1986/
corte 2 - épo e plantio e colheita
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Fig 3 nas safras 

1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e colheita 
ura 72 - Resultados médios de ATR para a variedade SP 70-114
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Resultados de TAH - Média das Safras 1986/87/88
corte 2 - épocas de plantio e colheita
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Figura 73 - Resultados médios de TAH para a variedade SP 70-1143 nas 

 

 

 

4.3 Variedade NA 56-79 – 1º corte 
 

São apresentados na tabela 35, a seguir, os resultados obtidos no 

primeiro corte nas safras de 1985, 1986 e 1987, para toneladas de cana por ha 

(TCH), açúcar total recuperável (ATR) em kg de açúcar por tonelada de cana e 

(TAH) toneladas de açúcar por ha, para a variedade NA 56-79. 
 

 

 

 

 

 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 
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Tab o 
prim 6 e 1987, em várias 
combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio 

 

Cana
(TCH) ATR

açúcar
(TAH)

Cana
(TCH) ATR

nd
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 92,29 140,96 13,02 109,36 128,83 14,09 122,67 127,99 15,65
Nov Mai Inteira 92,62 140,02 12,97 114,98 129,44 14,87 134,29 132,92 17,82
Nov Jul Picada 96,19 150,73 14,49 115,88 140,22 16,23 112,24 146,18 16,41
Nov Jul Inteira 99,41 149,41 14,87 126,91 138,00 17,45 119,05 148,20 17,63
Nov Set Picada 90,50 150,88 13,66 121,43 143,05 17,34 122,86 151,61 18,65
Nov Set Inteira 93,05 149,89 13,92 119,43 143,77 17,13 125,62 151,07 18,99
Nov Nov Picada 94,62 151,62 14,35 106,19 131,61 13,95 112,72 144,70 16,23
Nov Nov Inteira 86,43 152,39 13,14 113,53 129,22 14,62 105,38 137,35 14,47
Jan Mai Picada 103,41 141,34 14,58 101,76 120,08 12,15 135,34 135,63 18,34
Jan Mai Inteira 103,60 139,74 14,46 102,29 127,30 13,03 124,86 130,04 16,22
Jan Jul Picada 101,19 149,71 15,15 113,72 140,76 16,00 123,48 149,39 18,45
Jan Jul Inteira 103,64 149,37 15,49 114,26 141,62 16,18 121,24 146,62 17,77
Jan Set Picada 92,03 154,00 14,24 110,34 139,82 15,42 134,34 152,04 20,44
Jan Set Inteira 91,53 155,18 14,21 102,24 139,59 14,28 130,19 151,88 19,79
Jan Nov Picada 105,62 155,98 16,43 101,34 123,82 12,58 124,95 141,44 17,69
Jan Nov Inteira 109,74 154,01 16,89 99,76 124,90 12,43 123,72 145,02 17,93
Mar Mai Picada 101,14 134,68 13,63 91,98 118,65 10,92 97,43 130,70 12,74
Mar Mai Inteira 114,10 136,61 15,59 89,62 121,07 10,83 100,29 133,67 13,36
Mar Jul Picada 121,50 150,86 18,33 89,64 138,06 12,36 106,72 148,49 15,85
Mar Jul Inteira 110,93 148,47 16,47 93,48 138,86 12,98 105,72 147,23 15,59
Mar Set Picada 116,26 149,85 17,47 91,48 135,95 12,42 115,38 154,75 17,86
Mar Set Inteira 110,26 154,22 16,99 93,67 138,12 12,93 118,62 151,70 17,97
Mar Nov Picada 130,12 143,87 18,73 88,76 124,59 11,05 116,72 136,54 15,93
Mar Nov Inteira 112,57 144,76 16,31 82,14 127,95 10,51 120,43 130,43 15,61
Mai Mai Picada 98,34 119,43 11,77 74,83 100,57 7,56 97,53 121,62 11,85
Mai Mai Inteira 103,86 119,38 12,37 81,05 103,28 8,37 91,76 115,47 10,52
Mai Jul Picada 112,65 139,48 15,71 80,74 136,57 11,04 95,14 142,34 13,53
Mai Jul Inteira 111,17 139,03 15,46 77,36 136,99 10,59 90,43 142,50 12,88
Mai Set Picada 108,74 150,24 16,33 80,38 137,03 11,02 105,95 152,16 16,11
Mai Set Inteira 104,72 149,47 15,65 88,24 135,13 11,92 98,14 151,90 14,89
Mai Nov Picada 109,05 142,84 15,54 76,38 123,35 9,40 105,76 144,56 15,27
Mai Nov Inteira 117,10 147,14 17,20 76,19 125,27 9,56 102,53 141,01 14,46

ela 35. Valores obtidos de TCH, ATR e TAH para a variedade NA 56-79, n
eiro corte e nas safras de 1985, 198

Rend Rend Rend Re

NA 56-79
Safra 1985 - corte 1 Safra 1986 - corte 1 Safra 1987 - corte 1

Ep
Pl

Ep
Colh Trat
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Tabela 36. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 
ariedade NA 56-79 primeiro corte e co no de 
3/84, em relação às veis dependentes H em 

ias combinações de cas de plantio e de colheita e sob os 
amentos muda picad nteira no sulco de p

 
  AT  

a v , no m plantio no a
198  variá ATR, TCH e TA
vár  épo
trat a e i lantio 

 TCH R TAH
C. Variação GL QM QM

BLOCO 4 -- -- 
 QM 

-- 
EPCOL 3 538,032 2478,401** 50,641**
Resíduo (a) 12 729,409 67,845 19,678 
EPPLA 
Resíduo (b)

3 131,196 10,245 2,138 
3 111,843 9,180 2,065 

EPCOL*E

3 3398,446** 1036,429** 56,112**
 12 89,899 40,954 2,919 

TRAT 1 12,438 1,056 0,328 
EPCOL*EPPLA 9 200,881 187,819** 8,236**
EPCOL*TRAT 
EPPLA*TRAT 

PPLA*TRAT 9 152,181 10,278 3,840 
Resíduo (c) 100 129,386 15,418 2,876 
Total 159 -- -- -- 

 

A tabela 36, apresentada, mostra os valores da análise de variância, 

para as v

Como se pode observar, para as variáveis TCH, ATR e TAH houve 

efeito significativo de época de plantio; para época de corte houve efeito 

significativo apenas para as variáveis ATR e TAH. O tratamento muda picada e 

inte is 

studadas. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

penas para as variáveis ATR e TAH, indicando diferenças significativas entre 

as épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação. 

 

 

 

ariáveis TCH, ATR e TAH da variedade NA 56-79, no primeiro corte 

ano de plantio 1983/84. 

ira no sulco de plantio não apresentou efeito significativo para as variáve

e

a
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Tabela 37. Valores médios de TCH para a variedade 
NA 56-79 das épocas de plantio, no ano 
de 1983/84, no 1º corte 

 
EPPLA TCH (MÉDIA) 

Mar 114,512 a 
Mai 108,202  b 
Jan 101,345   c 
Nov 93,138    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 37, observa-se que para a variedade NA 56-79, plantada em 

1983/84 e no primeiro corte, houve diferença estatisticamente significativa entre 

as médias das épocas de plantio. O maior valor de TCH foi obtido na época de 

plantio Mar, seguido de Maio, Janeiro e Novembro, sendo que essas médias 

dife

A Fig  TCH, onde se pode 

verificar o efeito das épocas de plantio. 

riram estatisticamente entre si. 

ura 74 a seguir, mostra a evolução de

 

Resultados de TCH
Safra 1985 - corte 1
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Figura 74 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1985, no 1º corte e nas épocas de plantio 
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Tabela 38. Valores médios de ATR para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1983/84, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Jan Set 154,59 a 
Jan Nov 154,00 a 
Mar Set 152,04 a 
Nov Nov 152,00 a 
Nov Set 150,39 ab 
Nov Jul 150,07 ab 
Mai Set 149,86 ab 
Mar Jul 149,66 ab 
Jan Jul 149,54 ab 
Mai Nov 145,00   bc 
Mar Nov 144,32   bc 
Jan Mai 140,54     c 

Mai Jul 139,25     c 
Mar Mai 135,64     c  

Nov Mai 140,49     c 

Mai Mai 119,41      d 
Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

 tabela 38, observa-se que para a variedade NA 56-79, plantada 

 e no primeiro corte, houve diferença estatisticamente signif

 

Na

m 1983/84 icativa 

entre as médias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita

esulta pode-s ncluir que a variável  

m valores ocorrera nas épo lheita om  

J , Novemb  Maio; itas de N o com p m 

J mbro e, a , nas c Julho  em . 

Os menores valores ocorreram nos plantios dos meses de Maio, 

M bro e Jan o com m Ma dade a 

a turação no ês de J  pequenos imos em de 

Julho para Novembro. 

As figuras 75, 76, 77 e 78, a seguir, mostram a evolução de ATR onde 

se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de plantio. 

e

. 

Desses r dos e co para  ATR, os

aiores m cas de co  Setembro c plantio em

aneiro, Março ro e nas colhe ovembr  

co tio

lantio e

aneiro e Nove inda o e lheitas d m plan  N roovemb

arço, Novem eir co elheita io rie. A va estudad

tingiu sua ma  m ulho com  acrésc  ATR 
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Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 75 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1985, 

no 1º corte e na época de plantio Novembro 
 

Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 76 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1985, 

 1º corte e na ép e plantio Janeirno oca d o 
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Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Março
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 Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1985, 
no 1º corte e na época de plantio Março 

Figura 77 -

 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 78 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1985, 

no 1º corte e na época de plantio Maio 
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Tabela 39. Valores médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
no ano de 1983/84, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH MÉDIA 

Mar Nov 17,52 a 
Mar Jul 17,40 a 
Mar Set 17,23 ab 
Jan Nov 16,66 abc 
Mai Nov 16,37 abcd 
Mai Set 15,99 abcd 
Mai Jul 15,58 abcde 
Jan Jul 15,32 abcde 
Nov Jul 14,68  bcdef 
Mar Mai 14,61  bcdef 
Jan Mai 14,52   cdef 

Nov Nov 13,74    def 
Nov Mai 13,00     ef 
Mai Mai 12,07      f  

Jan Set 14,22   cdef 
Nov Set 13,79    def 

M
 

Na tabela 39, observa-se que para a variedade NA 56-79, plantada 

m 1983/84 e no primeiro corte, houve diferença estatisticamente significativa 

ntre as médias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita. 

As épocas de plantio Março com colheitas em Novembro, Julho  e 

Setembro, apresentaram os maiores valores de TAH. Os menores valores 

foram obtidos nas épocas de plantio Maio com colheita em Maio e na época de 

plantio Novembro com colheita em Maio, Novembro e Setembro. 

As figuras 79, 80, 81 e 82, a seguir, mostram a evolução de TAH onde 

se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de plantio. 

 

 

édias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 

e

e
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Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura variedade NA 5 985, 

no 1º corte e na épo  plantio Novembr
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Figura 80 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 1985, 

 
no 1º corte e na época de plantio Janeiro 



 142 

Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 81 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 1985, 

no 1º corte e na época de plantio Março 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 82 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 1985, 

no 1º corte e na época de plantio Maio 
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Tabela 40. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade NA 56-79, no primeiro corte e com plantio no ano 
de 1984/85, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e 
TAH em várias combinações de épocas de plantio e de colheita e 
sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 670,073** 4012,160** 81,329**
Resíduo (a) 12 54,957 73,991 2,208 
EPPLA 3 10540,093** 810,338** 256,627**
Resíduo (b) 12 139,291 57,697 2,068 
TRAT 1 68,291 48,114 2,712 
EPCOL*EPPLA 9 84,022 267,080** 3,030**
EPCOL*TRAT 3 28,365 22,344 0,806 
EPPLA*TRAT 3 117,924 20,865 0,858 
EP
Resíduo (c) 1,023 
Total 159 -- -- -- 

COL*EPPLA*TRAT 9 71,421 8,823 1,194 
100 52,503 25,850 

 

 tabela 40, apresentada, mostra os valores da análise de variância, A

ara as variáveis TCH, ATR e TAH, da variedade NA 56-79, no primeiro corte e 

com plantio no ano de 1984/85. 

Como se pode observar, para as variáveis TC AH houve 

efeito significativo de época de plantio e de épocas de colheita. O tratamento 

muda picada e inteira no sulco de plantio não apresen ificativo 

para as variáveis estudadas. 

H  interação de époc e plantio dentro de épocas de colheita 

apenas pa  variáveis ATR e T ndicando diferenças significativas entre 

as épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação. 

 

 

 

 

p

H, ATR e T

tou efeito sign

ouve as d

ra as AH, i
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T

EPPLA TCH (MÉDIA) 

abela 41. Valores médios de TCH para a variedade NA 56-79 
das médias de épocas de plantio, com plantio no 
ano de 1984/85, no 1º corte 

 

Nov 115,964 a 
Jan 105,713  b 
Mar 90,097   c 
Mai 79,398    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 41, observa-se que para a variedade NA 56-79, no primeiro 

corte e a

Os resultados mostraram que as maiores produções foram obtidas 

os plantios de Novembro, e as menores produções foram obtidas nos plantios 

e Maio. 

 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

no de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias TCH nas épocas de plantio. 

n

d

Tabela 42. Valores médios de TCH para a variedade NA 56-79 
das médias de épocas de colheita, com plantio no 
ano de 1984/85, no 1º corte 

Jul 101,499 a 
Set 100,901 a 
Mai 95,734  b 
Nov 93,037  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 42, observa-se que para a variedade NA 56-79, no primeiro 

corte e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias de TCH nas épocas de colheita. 

Esses resultados mostram que para o ano agrícola estudado, as 

maiores produções foram obtidas nas colheitas de Julho e Setembro e as 

menores produções foram obtidas nas colheitas de Novembro e Maio. 
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As figuras 83 e 84, a seguir, mostram, respectivamente, a evolução de 

TCH para épocas de plantio e colheita. 

Resultados de TCH
Safra 1986 - corte 1
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Figura 6-79 

na safra 1986, no 1º corte e nas épocas de 
plantio 

 

 

83 - Resultados de TCH para a variedade NA 5

Resultados de TCH
Safra 1986 - corte 1

88
90
92
94
96
98

100
102
104

Mai Jul Set Nov

Épocas de colheita

TCH (t) TCH (MÉDIA)

 
Figura 84 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 

na safra 1986, no 1º corte e nas épocas de 
colheita 
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Tabela 43. Valores médios de ATR para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Nov Set 143,410 a 
Jan Jul 141,192 a 
Jan Set 139,699 a 
Nov Jul 139,109 a 
Mar Jul 138,461 a 
Mar Set 137,037 ab 
Mai Jul 136,779 ab 
Mai Set 136,080 ab 
Nov Nov 130,415  bc 
Nov Mai 129,139  bc 
Mar Nov 126,270   cd 
Jan Nov 124,359   cd 

Jan   cd 
Mar Mai 119,863    d 

Mai Nov 124,307   cd 
Mai 123,693

Mai Mai 101,929     e 
Médias se

tisticamente significativa 

entre as m

io, Março e 

Janeiro. 

guidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 43, observa-se que para a variedade NA 56-79, plantada 

em 1984/85 e no primeiro corte, houve diferença esta

édias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita. 

Desses resultados pode-se concluir que para a variável ATR, os 

maiores valores foram observados nas épocas de colheita em Setembro com 

plantio em Novembro, Janeiro, Março e Maio e, ainda, colheita em Julho com 

plantio em Janeiro, Novembro, Março e Maio. Os menores valores foram 

observados nas épocas de colheita em Maio com plantio em Ma

As figuras 85, 86, 87 e 88, a seguir, mostram a evolução de ATR onde 

se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de plantio. 
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Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 85 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1986, 

no 1º corte e na época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 86 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1986, 

no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
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Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 87 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1986, 

no 1º corte e na época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 88 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1986, 

no 1º corte e na época de plantio Maio 
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Tabela 44. Valores médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas interações 
de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, com plantio no 
ano de 1984/85, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Nov Set 17,237 a 
Nov Jul 16,841 a 
Jan Jul 16,096 ab 
Jan Set 14,853  bc 
Nov Mai 14,478   c 
Nov Nov 14,284   c 
Mar Set 12,673    d 
Mar Jul 12,667    d 
Jan Mai 12,590    d 
Jan Nov 12,508    d 
Mai Set 11,472    de 
Mar Mai 10,879     e 

Mai 
Mai Mai 7,960      f 

Mai Jul 10,816     e 
Mar Nov 10,783     e 

Nov 9,484     ef 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 44, observa-se que para a variável TAH na variedade NA 

56- a 

estatisticamente s 

épocas de colheita. 

Desses resultados pode-se concluir que para a variável TAH, as 

maiores produções foram obtidas nas colheitas de Setembro e Julho com 

plantios em Novembro e Janeiro. As menores produções foram obtidas nas 

colheitas de Maio, Novembro, Julho e Setembro com plantios em Maio. 

As figuras 89, 90, 91 e 92, a seguir, mostram a evolução de TAH onde 

se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de plantio. 

 

 

79, plantada em 1984/85 e no primeiro corte, houve diferenç

 significativa entre as médias das épocas de plantio dentro da
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 89 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 1986, 

no 1º corte e na época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 90 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 1986, 

no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 91 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 1986, 

no 1º corte e na época de plantio Março 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Maio
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 92 - Resultado TAH para riedade NA 79 na safra 6, 

no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

Figura s de  a va  56-  198
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Tabela 4

binações de épocas de plantio e de colheita e 

 

5. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade NA 56-79, no primeiro corte e com plantio no ano 
de 1985/86, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e 
TAH em várias com
sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

  TCH ATR TAH 
C. Variação GL QM QM QM 

BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 629,807** 4096,676** 84,416** 
Resíduo

 9 507,296** 184,326** 9,375** 
AT 3 6,989 16,755 0,651 

EPPLA*TRAT 3 205,996 8,976 4,967 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 73,102 49,342 3,171 
Resíduo (c) 100 112,811 32,057 2,371 
Total 159 -- -- -- 

 (a) 12 198,170 40,621 2,188 
EPPLA 3 6163,852** 180,304** 157,061** 
Resíduo (b) 12 289,802 35,230 3,834 
TRAT 1 44,859 83,608 4,067 
EPCOL*EPPLA
EPCOL*TR

 

variáveis ATR  

lantio 1985/86

e pode observ as variáveis T  houve 

efeito significativo de épocas de plantio e de épocas de colheita. O tratamento 

muda picada e inteira no sulco de plantio não aprese  significativo 

para as variáveis estudadas. 

H  interação de épo  de plantio dentro colheita 

para as três variáveis estudadas, indicando diferença tre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não

interação. 

 

 

 

 

A tabela 45, mostra os valores da análise de variância para as 

, TCH e TAH da variedade NA 56-79, no primeiro corte e ano de

. p

Como s ar, para CH, ATR e TAH

ntou efeito

ouve cas  de épocas de 

s significativas en

 houve qualquer outra 
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Tabela 46. Valores médios de TCH para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TCH (MÉDIA) 

Jan Set 132,262 a 
Jan Mai 130,098 a 

115,646 abcd 

Set 102,051    de 
Mai 98,860     e 

Mai Mai 94,646     e 
Mai Jul 92,787     e 

Nov Mai 128,480 a 
Jan Nov 124,335 ab 
Nov Set 124,240 ab 
Jan Jul 122,361 abc 
Mar Nov 118,574 abcd 
Mar Set 117,003 abcd 
Nov Jul 
Nov Nov 109,050  bcde 
Mar Jul 106,216   cde 
Mai Nov 104,145    de 
Mai 
Mar 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 46, observa-se que para a variedade NA 56-79, no primeiro 

corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias de TCH para a interação épocas de plantio dentro das épocas 

de colheita. 

Os resultados mostraram que os maiores valores de TCH foram 

obtidos nos plantios feitos em Janeiro e Novembro com colheitas feitas em 

Setembro e Maio, e ainda, plantios em Janeiro com colheitas em Novembro e 

Julho. As menores produções foram obtidas nas colheitas feitas em Julho, 

Maio, Setembro e Novembro com plantios em Maio e, ainda, colheitas de Maio

com

As figur  de TCH onde 

se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de plantio. 

 

 

 plantios em Março. 

as 93, 94, 95 e 96, a seguir, mostram a evolução
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Resultados de TCH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 93 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

no 1º corte e na época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 94 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

 1º corte e na época lantio Janeiro 
 

no  de p
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Resultados de TCH - Safra 1987
corte 1 - época lantio Março
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Figura 95 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

 
no 1º corte e na época de plantio Março 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 96 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

no 1º corte e na época de plantio Maio 
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Tabela 47. Valores médios de ATR para a variedade NA 56-79 nas interações 
de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, com plantio no 
ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Mar Set 153,224 a 
Mai Set 152,032 ab 
Jan Set 151,959 ab 
Nov Set 151,336 abc 
Jan Jul 148,002 abcd 
Mar Jul 147,860 abcd 
Nov Jul 147,190 abcd 
Jan Nov 143,231  bcd 
Mai Nov 142,784   cd 
Mai Jul 142,421    d 
Nov Nov 141,021    de 
Mar Nov 133,483     ef 

Mar     ef 
Nov Mai 130,456      f 
Mai Mai 118,545       g 

Jan Mai 132,837     ef 
Mai 132,187

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 47, observa-se que para a variedade NA 56-79, no primeiro 

cor a 

ntre as médias de ATR para a interação épocas de plantio dentro das épocas 

de colheita. Os maiores valores de ATR foram obtidos nas épocas de colheita 

Setembro com plantios em Março, Maio, Janeiro e Novembro. Os menores 

valores ocorreram nas épocas de colheita Maio com plantios em Maio, 

Novembro, Março e Janeiro. 

As figuras 97, 98, 99 e 100, a seguir, mostram a evolução de ATR 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 

 

 

 

 

te e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente significativ

e
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Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 97 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

 1º corte e na época de plantio Novembro no
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 98 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

o 1º corte e na épo e plantio Janeiro 
 

n ca d
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Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - ép e plantio Março

140,00

Mai Jul Set Nov

ATR (kg/

oca d

160,00

170,00

150,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00
t)

Picada

Inteira

Épocas de colhei ta

 
Figura 99 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

no 1º corte e na época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 100 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Maio 
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Tab  
de ép om plantio no 
ano de 1985/86, no 1º corte 

EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

ela 48. Valores médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas interações
ocas de plantio dentro de épocas de colheita, c

 

Jan Set 20,115 a 
Nov Set 18,816 ab 
Jan Jul 18,112 

Jan 5 abcd 
Jan Mai 17,283  bcde 
Nov Jul 17,017  bcdef 
Nov Mai 16,733  bcdef 
Mar Nov 15,766   cdef 
Mar Jul 15,716   cdef 
Mai Set 15,502    defg 
Nov Nov 15,347     efgh 
Mai Nov 14,861      fgh 
Mai Jul 13,204       ghi 
Mar Mai 13,051        hi 
Mai Mai 11,188         i 

abc  
Mar Set 17,917 abcd 

Nov 17,80

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 48, observa-se que para a variedade NA 56-79, no primeiro 

corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias de TAH para a interação épocas de plantio dentro das épocas

de 

Os maio itas de Setembro, 

menores valores foram obtidos nas 

colheitas de Maio, Julho e Novembro com plantios em Maio e, ainda, colheitas 

de Maio com plantios em Março. 

 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

 

 

 

colheita. 

res valores e TAH foram obtidos nas colhe

Julho e Novembro com plantios em Janeiro e colheitas de Setembro com 

plantios em Novembro e Março. Os 

As figuras 101, 102, 103 e 104, a seguir, mostram a evolução de TAH

plantio. 
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Novembro
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Figura 101 - Resultados de TAH 

1987, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
para a variedade NA 56-79 na safra 

 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 102 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 
1987, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - épo e plantio Março
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Figura  Resultados de TA ra a variedade N afra 

 

 

103 - H pa A 56-79 na s
1987, no 1º corte e na época de plantio Março 

 

Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 104 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Maio 
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Na tabela 49, a seguir, mostram-se os valores médios das safras de 

1985, 1986, e 1987 para TCH, ATR e TAH da variedade NA 56-79, no primeiro 

corte, nas várias combinações de épocas de plantio e de colheita e nos 

tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio.  

Comparando as os resultados ano a ano, observa-se que no ano de 

plantio 1983/84 houve efeito significativo de época de plantio para as três 

variáveis estudadas; para época de corte houve efeito significativo apenas para 

as variáveis ATR e TAH. O tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio 

não apresentou efeito significativo, e houve interação de épocas de plantio 

dentro de épocas de colheita apenas para as variáveis ATR e TAH. 

No ano de plantio 1984/85, para as variáveis TCH, ATR e TAH houve

efe o 

muda picada e in

houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita apenas para 

as variáveis ATR e TAH. 

86, houve efeito significativo de épocas de 

plantio e de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O 

trat

ignificativo e houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de 

colheita para as três variáveis estudadas. 

Para os três anos estudados a variedade NA 56-79, apresentou efeito 

significativo de época de plantio para as variáveis TCH, ATR e TAH. No ano de 

plantio 1983/84, época de corte apresentou efeito significativo apenas para as 

variáveis ATR e TAH e nos anos de plantio 1984/85 e 1985/86, houve efeito 

significativo de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. 

O tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio não 

apresentou efeito significativo para nenhuma das variáveis estudadas em 

nenhum dos anos. 

Nos anos de plantio 1983/84 e 1984/85 houve interação de épocas de 

plantio dentro de épocas de colheita apenas para as variáveis ATR e TAH e no

 

ito significativo de época de plantio e de épocas de colheita. O tratament

teira no sulco de plantio não apresentou efeito significativo e 

No ano de plantio 1985/

amento muda picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito 

s
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ano s 

e colheita para a

Em todos os anos estudados, os resultados de ATR sempre evoluíram 

o início para o final da safra com os picos localizados no mês de setembro e 

ligeira queda no mês de novembro com destaque para a época de plantio Maio 

que  

as curvas de ATR oca de plantio Maio 

sempre apresentou os menores valores para todas as variáveis estudadas 

comprovand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de plantio 1985/86 houve interação de épocas de plantio dentro de época

s três variáveis estudadas. d

d

 sempre apresentou os menores valores iniciais. TAH sempre acompanhou

 sendo influenciado por TCH. Ainda, a ép

o que esta época de plantio deve ser evitada. 
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Tabela 49. Valores médios de TCH, ATR e TAH para a 
variedade NA 56-79, no primeiro corte e nas 
safras de 1985, 1986 e 1987, em várias 
combinações de épocas de plantio e de 
colheita e sob os tratamentos muda picada e 
inteira no sulco de plantio 

 

Nov 65 14,08
an Mai Picada 113,50 132,35 15,02
an Mai Inteira 110,25 132,36 14,57
an Jul Picada 112,80 146,62 16,53

Jan
Jan 15,57
Jan 15,75
M Picada 128,01
M Inteira 4 130,45
Ma Jul Picada 05,95 145,80
Ma Jul Inteira 03,38 144,85
Ma Set Picada 07,71 146,85
Ma Set Inteira 07,52 148,01
Ma Nov Picada 11,87 135,00
Ma Nov Inteira 05,05 134,38
Ma Mai Picada 23 113,87
Ma Mai Inteira 22 112,71
Ma Jul Picada 6,18 139,47
Ma Jul Inteira 2,99 139,50
Ma Set Picada 8,36 146,48
Ma Set Inteira 7,03 145,50
Ma Nov Picada 7,07 136,92
Ma Nov Inteira 61 137,81

NA 56-79
Média das Safras 1985/86/87 - corte 1

Ep
Pl

Ep
Colh Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 108,11 132,59 14,25
Nov Mai Inteira 113,96 134,13 15,22
Nov Jul Picada 108,11 145,71 15,71
Nov Jul Inteira 115,12 145,20 16,65
Nov Set Picada 111,60 148,52 16,55
Nov Set Inteira 112,70 148,24 16,68
Nov Nov Picada 104,51 142,64 14,84

Nov Inteira 101,78 139,
J
J
J
Jan Jul Inteira 113,05 145,87 16,48
Jan Set Picada 112,23 148,62 16,70

Set Inteira 107,99 148,88 16,09
Nov Picada 110,64 140,41
Nov Inteira 111,07 141,31

ar Mai
ar Mai

96,85
101,3

12,43
13,26

r 1 15,51
r 1 15,01
r 1 15,92
r 1 15,96
r
r

1
1

15,24
14,14

i 90, 10,39
i 92, 10,42
i
i

9 13,43
9
9

12,98
14,49i

i 9 14,16
i 9 13,40
i 98, 13,74  

 

As figuras 105, 106 e 107, a seguir, mostram, respectivamente, a 

evolução de TCH, ATR e TAH médias das safras de 1985, 1986 e 1987 para as 

épocas de plantio e de colheita. 
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Resultados de TCH - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 105 - Resultados médios de TCH para a variedade NA 56-79 nas 

safras 1985/86/87, no 1º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 

 

 

Resultados de ATR - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 106 - Resultados médios de ATR para a variedade NA 56-79 nas 

safras 1985/86/87, no 1º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 
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Resultados de TAH - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 107 - Resultados médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas 

safras 1985/86/87, no 1º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 

 

.4 Variedade NA 56-79 – 2º corte 
 

 

São apresentados na tabela 50, a seguir, os resultados obtidos no 

segundo corte nas safras de 1986, 1987 e 1988, para toneladas de cana por ha 

(TCH), açúcar total recuperável (ATR) em kg de açúcar por tonelada de cana e 

(TAH) toneladas de açúcar por ha, para a variedade NA 56-79. 
 

 

 

 

 

 

 

4
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Tabela 50. Valores obtidos de TCH, ATR e TAH para a variedade NA 56-79, no 
segundo corte e nas safras de 1986, 1987 e 1988, em várias 
combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio 

 

Ja
Mar 6
Mar M Inteir 86,24 135,36 11,66
Mar Picada 63,55 137,90 8,76 73,38 153,89 11,29 88,91 150,29 13,38
Mar Inteira 66,14 136,92 9,04 74,38 153,98 11,47 83,53 148,79 12,43

Mar Nov
Mar Nov
Mai Mai
Mai Mai
Mai Jul
Mai Jul 9 146,78 13,26
Mai Set 1 160,43 11,62
Mai Set Inteira 75,14 140,87 10,59 75,38 154,39 11,63 73,00 164,60 12,01
Mai Nov Picada 71,05 43 8, 2 149,33 54,72 16 8,84
Mai Nov Inteira 63,67 37 7, 2 148,99 54,72 16 8,93

NA 56-79
Safra 1986 - corte 2 Safra 1987 - corte 2 Safra 1988 - corte 2

Ep
Pl

Ep
Colh Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 67,19 116,43 7,84 75,72 134,68 10,19 90,86 131,20 11,93
Nov Mai Inteira 56,81 111,71 6,34 81,81 134,44 11,00 89,48 131,31 11,75
Nov Jul Picada 65,57 138,05 9,05 78,24 154,49 12,10 87,14 149,71 13,05
Nov Jul Inteira 66,17 139,12 9,19 77,33 154,31 11,93 90,48 147,80 13,38
Nov Set Picada 69,10 136,02 9,40 76,57 162,47 12,44 70,53 166,43 11,74
Nov Set Inteira 70,38 137,58 9,66 74,14 160,00 11,86 68,86 162,66 11,21
Nov Nov Picada 65,19 111,34 7,20 66,76 146,74 9,80 56,33 163,84 9,26
Nov Nov Inteira 57,38 110,95 6,36 66,76 147,72 9,86 55,43 165,55 9,18
Jan Mai Picada 79,48 111,58 8,90 76,00 134,32 10,21 90,48 133,92 12,12
Jan Mai Inteira 81,91 114,24 9,35 74,43 137,35 10,22 80,00 132,82 10,60
Jan Jul Picada 71,43 136,61 9,76 85,34 155,03 13,23 89,00 150,33 13,38
Jan Jul Inteira 75,19 139,27 10,48 79,38 154,42 12,27 85,91 151,69 13,03
Jan Set Picada 80,57 140,56 11,35 81,76 160,54 13,11 71,67 163,92 11,75
Jan Set Inteira 79,72 137,90 11,00 75,72 160,85 12,17 67,14 164,54 11,05
Jan Nov Picada 73,00 122,84 8,98 71,62 148,77 10,64 54,76 163,76 8,98

n Nov Inteira 71,10 125,31 8,92 74,86 148,37 11,10 53,86 163,43 8,79
Mai Picada 72,79 111,73 8,18 82,72 135,20 11,19 83,95 131,74 11,0

a 77,22 115,96 8,97 81,33 136,59 11,12ai
Jul
Jul

Mar Set Picada 76,67 140,14 10,75 77,33 160,31 12,40 73,19 166,21 12,16
Mar Set Inteira 76,67 138,03 10,58 77,38 160,13 12,39 74,48 163,99 12,22

Picada 67,43 120,83 8,14 70,24 147,18 10,35 53,48 165,96 8,88
Inteira 66,29 121,87 8,08 67,48 148,12 10,01 52,14 163,10 8,51
Picada 69,22 108,48 7,50 79,29 135,17 10,73 101,14 130,96 13,25
Inteira 68,57 109,30 7,49 74,57 135,31 10,10 99,38 129,33 12,86
Picada 66,76 136,80 9,13 68,57 155,02 10,65 87,34 148,37 12,96
Inteira 63,50 136,35 8,66 67,24 154,00 10,35 90,2
Picada 80,10 141,76 11,35 79,43 158,76 12,61 72,9

119,
119,

48 72,7
58 70,6

10,83
10,53

1,65
3,25  
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Tabela 5

H em várias combinações de épocas de plantio e de colheita 

 

1. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade NA 56-79, no segundo corte e com plantio no 
ano de 1983/84, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR 
e TA
e sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

  TCH ATR TAH 
C. Variação GL QM QM QM 

BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 738,618** 7146,685** 60,001** 
Resíduo

9 86,401* 106,248** 1,935** 
T 3 51,931 7,462 0,723 

EPPLA*TRAT 3 91,866 6,870 1,686 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 29,615 16,959 0,813 
Resíduo (c) 100 36,452 23,629 0,673 
Total 159 -- -- -- 

 (a) 12 37,745 42,711 0,765 
EPPLA 3 941,634** 91,166* 19,850** 
Resíduo (b) 12 49,946 26,556 0,783 
TRAT 1 84,434 2,809 0,923 
EPCOL*EPPLA 
EPCOL*TRA

 

A tabela 51, apresentada, mostra os valores da análise de variância

is ATR, TCH e TAH, da variedade NA 56-79, no segundo corte 

ano de 1983/84. 

, 

para as variáve e 

om plantio no 

C pode observa s variáveis  houve 

efeito significativo de épocas de plantio e de épocas de colheita. O tratamento 

muda picada e inteira no sulco de plantio não apresen ignificativo 

para as variáveis estudadas. 

Houve interação de époc e plantio dentro de épocas de colheita 

para as três variáveis estudadas, indicando diferenças  entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não er outra 

interação. 

 

 

 

 

c

omo se r, para a TCH, ATR e TAH

tou efeito s

as d

significativas

houve qualqu
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Tabela 52. Valores médios de TCH para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1983/84, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL TCH (MÉDIA) 

Jan Mai 80,692 a 
Jan Set 80,145 a 
Mai Set 77,621 ab 
Mar Set 76,669 abc 
Mar Mai 75,002 abcd 
Jan Jul 73,311 abcde 

67,357   cdef 
Nov 66,858    def 

Nov Jul 65,871    def 
Mai Jul 65,132     ef 
Mar Jul 64,847     ef 
Nov Mai 62,001      f 
Nov Nov 61,287      f 

Jan Nov 72,050 abcde 
Nov Set 69,741  bcdef 
Mai Mai 68,893  bcdef 
Mai Nov 
Mar 

Médias s das das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

 

6-79, plantada ve diferença 

statisticamente significativa entre as médias das épocas de plantio dentro das 

pocas de colheita. 

As maiores produções foram obtidas nas épocas de colheita Maio 

com plantios em Janeiro e Março e colheita em Setembro com plantios em 

Janeiro, Maio e Março. As menores produções foram obtidas nas épocas de 

colheita de Novembro e Maio com plantios em Novembro e colheitas em Julho 

com plantios em Março, Maio e Novembro. 

As figuras 108, 109, 110 e 111, a seguir, mostram a evolução de TCH 

para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colheita 

sobre os valores observados. 

 

egui

Na tabela 52, observa-se que para a variável TCH na variedade NA

 em 1983/84 e no segundo corte, hou5

e

é
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Resultados de TCH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Novembro
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Figura 108 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Janeiro
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Figura 109 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de TCH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Março
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Figura 110 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Maio

60,00

70,00

80,00

90,00

110,00

120,00

TCH (t)

50,00
Mai Jul Set Nov

Épocas de colheita

100,00

Picada

Inteira

 
Figura 111 - Resultados de TC para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte oca de plantio Ma
 

 

H 
e ép io 
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Tabela 53 lores médios de R para a variedade NA 56-79 nas 
terações de época  plantio dentro de épocas de colheita, 
 ano de 1983/84, º corte 

 
E  COL A) 

. Va  AT
in s de
no  no 2

PPLA EP ATR (MÉDI
Mai Set a 141,315 
Jan Set a 

et a 
ul  
ul  
ul  
et  

a 
Jan Nov 124,074  b 

139,225 
Mar S 139,087 
Nov J 138,589 a
Jan J 137,944 a
Mar J 137,407 a
Nov S 136,798 a
Mai Jul 136,576 

Mar Nov 121,352  bc 
Mai Nov 119,398  bcd 
Nov Mai 114,070   cde 
Mar Mai 113,842   cde 
Jan Mai 112,910    de 
Nov Nov 111,146     e 
Mai Mai 108,889     e 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 53, observa-se que para a variedade NA 56-79, plantada 

em 1983

ode-se concluir que para a variável ATR, o 

tratamento época de colheita mostrou maior influência, apresentando os valores 

mais alto  nas épocas de colheita Setembro com plantio em Maio, Janeiro, 

Março e Novembro e colheita Julho com plantio em Novembro, Janeiro, Março 

e Maio. Os menores valores foram obtidos nas épocas de colheita Maio com 

plantio em Maio, Janeiro, Março e Novembro e colheita em Novembro com 

plantio em Novembro. 

As figuras 112, 113, 114 e 115, a seguir, mostram a evolução de ATR 

para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colheita 

sobre os valores observados. 

 

/84 e no segundo corte, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias das épocas de plantio dentro das épocas de colheita. 

Desses resultados p

s
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Resultados de ATR - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Novembro
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Figura 112 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Janeiro
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Figura 113 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de ATR - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Março
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Figura 114 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Maio
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Figura 115 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 
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Tabela 54. Valores médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
no ano de 1983/84, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Jan Set 11,170 a 
Mai Set 10,969 a 
Mar Set 10,665 ab 
Jan Jul 10,122 abc 
Nov Set 9,531  bcd 
Jan Mai 9,124   cde 
Nov Jul 9,123   cde 
Jan Nov 8,952   cde 
Mar Jul 8,902   cde 
Mai Jul 8,891   cde 
Mar Mai 8,574    def 
Mar Nov 8,112     efg 
Mai Nov 8,031     efgh 
Mai Mai 7,494      fgh 
Nov Mai 7,089       gh 
Nov Nov 6,780        h 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 54, observa-se que para a variável TAH na variedade NA 

56-79, p

eita. 

 Novembro e Maio. 

s figuras 116, 117, 118 e 119, a seguir, mostram a evolução de TAH 

para cad  colheita 

sobre os valores obse

 

 

lantada em 1983/84 e no segundo corte, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias das épocas de plantio dentro das 

épocas de colh

Os maiores valores foram obtidos na época de colheita Setembro com 

plantios em Janeiro, Maio, Março e Novembro e colheita em Julho com plantio 

em Janeiro. Os menores valores foram obtidos nas épocas de colheita 

Novembro e Maio com plantios em

A

a época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de

rvados. 
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Novembro
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Figura 116 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Janeiro
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Figura 117 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Março
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Figura 118 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1986
corte 2 - época de plantio Maio
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Figura 119 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1986, no 2º corte e época de plantio Maio 
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Tabela 55. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 

 
  TCH ATR TAH 

a variedade NA 56-79, no segundo corte e com plantio no ano de 
1984/85, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 520,194** 4382,092** 33,288**
Resíduo (a) 12 131,216 29,200 2,318 
EPPLA 3 108,392 7,916 3,333* 
Resíduo (b) 12 150,179 21,742 3,462 
TRAT 1 81,639 1,358 2,216 
EPCOL*EPPLA 9 151,447** 16,441 3,411**
EPCOL*TRAT 3 17,060 13,738 0,908 
EPPLA*TRAT 3 29,568 8,984 0,728 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 26,548 3,432 0,527 
Resíduo (c) 100 40,377 14,744 1,130 
Total 159 -- -- -- 

 

A tabela 55, mostra os valores da análise de variância para as 

variáveis TCH, ATR e TAH da variedade NA 56-79, no segundo corte e ano de 

plantio 1984/85. 

Como se pode observar, para a variável TAH houve efeito significativo 

de épocas de plantio; para as variáveis TCH, ATR e TAH houve efeito

significati  de épocas de colheita O tratamento muda picada e inteira no sulco 

de plantio não apresentou efeito significativo para as variáveis estudadas. 

ouve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as ariáveis TCH e TAH, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação

 

vo

H

v

. 
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Tabela 56. Valores médios de TCH para a variedade NA 56-79 nas interações 
de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, com plantio no 
ano de 1984/85, no 2º corte 

PPLA EPCOL TAH (M
 

E ÉDIA) 
Jan Jul 82,357 a 
Mar Mai 82,026 a 

78,762 ab 
Jan Set 78,739 ab 
Nov 87 abc

i 7,408 abc 
Mar 59 abc

i 6,930 abc 
Nov ,359 abc

n 16 abc
ar 3,882 abcd

an 3,240 abc
1,667  bcd

r 8,859  bc
Mai Jul 67,906   c
Nov Nov 66,762    d 

Nov Mai 

Jul 77,7  
Ma Set 7

Set 77,3  
Ma Mai 7

Set 75 d 
Ja Mai 75,2 d 
M Jul 7  
J Nov 7 d 
Mai Nov 7  
Ma Nov 6 d 

d 

Médias se

e diferença estatisticamente 

significativ

 

plantios em Março e Novembro e, ainda,

As figuras 120, 121, 122 e 123, a seguir, mostram a evolução de TCH 

para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colheita 

sobre os valores observados. 

 

guidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 56, observa-se que para a variedade  NA 56-79, no 

segundo corte e ano de plantio 1984/85, houv

a entre as médias de TCH para as interações épocas de plantio 

dentro das épocas de colheita. 

Os resultados mostraram que os maiores valores de TCH foram 

obtidos nas colheitas de Julho com plantios em Janeiro; colheitas de Maio com

 colheitas em Setembro com plantios 

em Janeiro. Os menores valores foram obtidos nas colheitas de Novembro com 

plantios em Novembro, Março e Maio e, ainda, colheitas de Julho com plantios 

em Maio. 
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Resultados de TCH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Novembro
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Figura 120 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

Resultados de TCH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Janeiro
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Figu  safra 

 

ra 121 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na
1987, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de TCH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Março
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Figura 122 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Maio
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Figura  - Resultados de para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º cort oca de plantio
 123 TCH 

e e ép  Maio 
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Tabela 57. Valores m s de ATR para a variedade 
NA 56-79 das médias de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1984/85, no 
2º corte 

EPCOL ATR (MÉDIA) 

édio

 

Set 159,680 a 
Jul 154,393

Nov 148,153
Mai 135,383

 b 
  c 
   d 

Médias seguidas das mesm s não diferiram est

nor valor foi observado na colheita de Maio. 

A Figura 124 a seguir, mostra a evolução de ATR nas épocas de 

colheita. 

 

as letra atisticamente entre 
si. 

 

A tabela 57, mostra que para a variedade NA 56-79, no segundo corte 

e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias ATR das épocas de colheita. A época de colheita com maior valor de 

ATR foi Setembro e o me

Resultados de ATR
Safra 1987 - corte 2
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Figura 124 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 1987, 

no 2º corte e nas épocas de colheita 
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Tabela 58. Valores médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1984/85, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Jan Jul 12,749 a 
Jan Set 12,643 a 
Mar Set 12,393 ab 
Nov Set 12,153 abc 
Mai Set 12,119 abc 
Nov Jul 12,013 abcd 
Mar Jul 11,374 abcde 
Mar Mai 11,155 abcde 
Jan Nov 10,868  bcde 
Mai Nov 10,679   cde 
Nov Mai 10,596   cde 
Mai Jul 10,502   cde 
Mai Mai 10,415    de 
Jan Mai 10,215     e 
Mar Nov 10,180     e 
Nov Nov 9,831     e 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 58, observa-se que para a variedade  NA 56-79, no 

segundo corte e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH para as interações das épocas de plantio 

dentro das épocas de colheita. 

Os maiores valores de TAH foram obtidos nas colheitas de Julho com 

plantios em Janeiro e, ainda, colheitas em Setembro com plantios em Janeiro, 

Março, Novembro e Maio. Os menores valores foram obtidos nas colheitas de 

Novembro com plantios em Novembro e Março e, ainda, nas colheitas em Maio 

com plantios em Janeiro e Maio. 

As figuras 125, 126, 127e 128, a seguir, mostram a evolução de TAH 

para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colheita 

sobre os valores observados. 
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Novembro
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Figura 125 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Janeiro
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Figura 126 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Março
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Figura 127 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1987
corte 2 - época de plantio Maio
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Figura 128 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º corte e época de plantio Maio 
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Tabela 59. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 
a variedade NA 56-79, no segundo corte e com plantio no ano de 
1985/86, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 11026,206** 9201,721** 125,454**
Resíduo (a) 12 68,313 34,857 1,558 
EPPLA 3 213,998** 53,139 1,967 
Resíduo (b) 12 129,593 14,927 2,974 
TRAT 1 72,079 2,186 1,903 
EPCOL*EPPLA 9 124,941** 6,031 2,130* 
EPCOL*TRAT 3 10,618 2,543 0,114 
EPPLA*TRAT 3 53,667 5,644 1,109 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 27,984 18,732 0,817 
Resíduo (c) 100 41,651 13,077 0,955 
Total 159 -- -- -- 

 

A tabela 59, mostra os valores da análise de variância para as 

variáveis TCH, ATR e TAH da variedade NA 56-79, no segundo corte e ano de 

plantio 1985/86. 

Como se pode observar, para a variável TCH houve efeito significativo 

de épocas de plantio; para as variáveis TCH, ATR e TAH houve efeito 

significativo de épocas de colheita. O tratamento muda picada e inteira no sulco 

de plantio não apresentou efeito significativo para as variáveis estudadas. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as variáveis TCH e TAH, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação. 
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Tabela 60. Valores médios de TCH para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL TCH (MÉDIA) 

Mai Mai 100,265 a 
Nov Mai 90,169 ab 
Nov Jul 88,810  b 
Jan Jul 87,453  b 
Mar Jul 86,215  b 
Mai Jul 86,215  b 
Jan Mai 85,241  b 
Mar Mai 85,098  b 
Mar Set 73,835   c 
Mai Set 72,954   c 
Nov Set 69,692   c 
Jan Set 69,406   c 
Nov Nov 55,883    d 
Mai Nov 54,716    d 
Jan Nov 54,312    d 
Mar Nov 52,810    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 60, observa-se que para a variedade NA 56-79, no segundo 

corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias TCH das épocas de plantio dentro das épocas de colheita. 

Os maiores valores de TCH foram obtidos nas épocas de colheita 

Maio e Julho  com plantios em Novembro, Janeiro, Março e Maio. Os menores 

valores foram obtidos nas colheitas de Novembro com plantio em Março, 

Janeiro, Maio e Novembro. 

As figuras 129, 130, 131 e 132, a seguir, mostram a evolução de TCH 

para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colheita 

sobre os valores observados. 
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Resultados de TCH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Novembro
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Figura 129 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Janeiro
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Figura 130 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados de TCH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Março
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Figura 131 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Maio
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Figura 132 - Resultados de TCH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Maio 
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Tabela 61. Valores médios de ATR para a variedade NA 
56-79 das médias de épocas de colheita, com 
plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPCOL ATR (MÉDIA) 

Set 164,097 a 
Nov 163,818 a 
Jul 149,221  b 
Mai 132,081   c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 61, observa-se que para a variedade NA 56-79, no segundo 

corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias de ATR nas épocas de colheita. Os maiores valores de ATR 

foram obtidos nas épocas de colheita Setembro e Novembro e os menores na 

época de colheita Maio. 

A Figura 133 a seguir, mostra a evolução de ATR nas épocas de 

colheita. 
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Figura 133 - Resultados de ATR para a variedade NA 56-79 na safra 

1987, no 2º corte e nas épocas de colheita 
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Tabela 62. Valores médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Nov Jul 13,217 a 
Jan Jul 13,205 a 
Mai Jul 13,107 a 
Mai Mai 13,051 a 
Mar Jul 12,907 ab 
Mar Set 12,189 abc 
Nov Mai 11,842 abc 
Mai Set 11,813 abc 
Nov Set 11,473  bc 
Jan Set 11,395  bc 
Jan Mai 11,362   c 
Mar Mai 11,361   c 
Nov Nov 9,221    d 
Mai Nov 8,888    d 
Jan Nov 8,886    d 
Mar Nov 8,698    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 62, observa-se que para a variedade NA 56-79, no segundo 

corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias TAH nas épocas de plantio dentro das épocas de colheita. Os 

maiores valores foram obtidos nas colheitas de Julho com plantios em 

Novembro, Janeiro, Maio, e, ainda, colheitas de Maio com plantios em Maio. Os 

menores valores foram obtidos nas colheitas de Novembro com plantios em 

Março, Janeiro, Maio e Novembro. 

As figuras 134, 135, 136 e 137, a seguir, mostram a evolução de TAH 

para cada época de plantio onde se verifica o efeito das épocas de colheita 

sobre os valores observados. 
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Resultados deTAH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Novembro
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Figura 134 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Novembro 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Janeiro
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Figura 135 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Janeiro 
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Resultados deTAH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Março
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Figura 136 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Março 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1988
corte 2 - época de plantio Maio
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Figura 137 - Resultados de TAH para a variedade NA 56-79 na safra 

1988, no 2º corte e época de plantio Maio 
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Na tabela 63, a seguir, mostram-se os valores médios das safras de  

1986, 1987 e 1988, para TCH, ATR e TAH da variedade NA 56-79, no segundo 

corte, nas várias combinações de épocas de plantio e de colheita e nos 

tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio. 

Comparando as os resultados ano a ano, observa-se que na safra 86, 

ano de plantio 1983/84, houve efeito significativo de época de plantio e de 

épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O tratamento muda 

picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito e, houve interação de 

épocas de plantio dentro de épocas de colheita para as três variáveis 

estudadas. 

Na safra 87, ano de plantio 1984/85, houve efeito significativo de 

épocas de plantio para a variável TAH e, houve efeito significativo de épocas de 

colheita variáveis TCH, ATR e TAH. O tratamento muda picada e inteira no 

sulco de plantio não apresentou efeito significativo. Houve interação de épocas 

de plantio dentro de épocas de colheita para as variáveis TCH e TAH. 

Na safra 88, ano de plantio 1985/86, houve efeito significativo de 

épocas de plantio para a variável TCH; houve efeito significativo de épocas de 

colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O tratamento muda picada e inteira 

no sulco de plantio não apresentou efeito significativo e, houve interação de 

épocas de plantio dentro de épocas de colheita para as variáveis TCH e TAH. 

Para os três anos estudados a variedade NA 56-79, apresentou efeito 

significativo de época de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O efeito 

de épocas de plantio já não foi constante durante os anos de estudo. O 

tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito 

significativo em nenhum dos anos estudados e, houve interação de épocas de 

plantio dentro de épocas de colheita para as variáveis TCH e TAH nos três anos 

estudados. 

Novamente, no 2º corte onde as idades foram igualadas, TCH 

mostrou-se mais influenciado pelas condições climáticas do ano do que pelo 

manejo em si. 
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Em todos os anos estudados, os resultados de ATR sempre evoluíram 

do início para o final da safra com os picos localizados no mês de setembro e 

ligeira queda no mês de novembro. TAH sempre acompanhou as curvas de 

ATR sendo influenciado por TCH. 

 

Tabela 63. Valores médios de TCH, ATR e TAH para a 
variedade NA 56-79, no segundo corte e nas 
safras de, 1986, 1987 e 1988, em várias 
combinações de épocas de plantio e de 
colheita e sob os tratamentos muda picada e 
inteira no sulco de plantio 

 

E p
P l

E p
C o lh T ra t

R e n d
C a n a
(T C H ) A T R

R e n d
a ç ú c a r
(T A H )

N o v M a i P ic a d a 7 7 ,9 2 1 2 7 ,4 4 9 ,9 9
N o v M a i In te ira 7 6 ,0 3 1 2 5 ,8 2 9 ,7 0
N o v J u l P ic a d a 7 6 ,9 9 1 4 7 ,4 2 1 1 ,4 0
N o v J u l In te ira 7 7 ,9 9 1 4 7 ,0 8 1 1 ,5 0
N o v S e t P ic a d a 7 2 ,0 6 1 5 4 ,9 7 1 1 ,1 9
N o v S e t In te ira 7 1 ,1 3 1 5 3 ,4 1 1 0 ,9 1
N o v N o v P ic a d a 6 2 ,7 6 1 4 0 ,6 4 8 ,7 5
N o v N o v In te ira 5 9 ,8 6 1 4 1 ,4 1 8 ,4 7
J a n M a i P ic a d a 8 1 ,9 9 1 2 6 ,6 1 1 0 ,4 1
J a n M a i In te ira 7 8 ,7 8 1 2 8 ,1 4 1 0 ,0 6
J a n J u l P ic a d a 8 1 ,9 2 1 4 7 ,3 3 1 2 ,1 2
J a n J u l In te ira 8 0 ,1 6 1 4 8 ,4 6 1 1 ,9 3
J a n S e t P ic a d a 7 8 ,0 0 1 5 5 ,0 0 1 2 ,0 7
J a n S e t In te ira 7 4 ,1 9 1 5 4 ,4 3 1 1 ,4 1
J a n N o v P ic a d a 6 6 ,4 6 1 4 5 ,1 2 9 ,5 3
J a n N o v In te ira 6 6 ,6 0 1 4 5 ,7 0 9 ,6 0
M a r M a i P ic a d a 7 9 ,8 2 1 2 6 ,2 2 1 0 ,1 5
M a r M a i In te ira 8 1 ,6 0 1 2 9 ,3 0 1 0 ,5 8
M a r J u l P ic a d a 7 5 ,2 8 1 4 7 ,3 6 1 1 ,1 4
M a r J u l In te ira 7 4 ,6 8 1 4 6 ,5 6 1 0 ,9 8
M a r S e t P ic a d a 7 5 ,7 3 1 5 5 ,5 5 1 1 ,7 7
M a r S e t In te ira 7 6 ,1 8 1 5 4 ,0 5 1 1 ,7 3
M a r N o v P ic a d a 6 3 ,7 2 1 4 4 ,6 6 9 ,1 3
M a r N o v In te ira 6 1 ,9 7 1 4 4 ,3 6 8 ,8 7
M a i M a i P ic a d a 8 3 ,2 2 1 2 4 ,8 7 1 0 ,4 9
M a i M a i In te ira 8 0 ,8 4 1 2 4 ,6 5 1 0 ,1 5
M a i J u l P ic a d a 7 4 ,2 2 1 4 6 ,7 3 1 0 ,9 1
M a i J u l In te ira 7 3 ,6 8 1 4 5 ,7 1 1 0 ,7 6
M a i S e t P ic a d a 7 7 ,4 8 1 5 3 ,6 5 1 1 ,8 6
M a i S e t In te ira 7 4 ,5 1 1 5 3 ,2 9 1 1 ,4 1
M a i N o v P ic a d a 6 6 ,1 6 1 4 3 ,4 7 9 ,3 8
M a i N o v In te ira 6 3 ,0 0 1 4 3 ,8 7 9 ,0 1

N A  5 6 -7 9
M é d ia  d a s  S a f ra s  1 9 8 6 /8 7 /8 8  -  c o r te  2
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As figuras 138, 139 e 140, a seguir, mostram, respectivamente, a 

evolução de TCH, ATR e TAH médias das safras de 1986, 1987 e 1988 para as 

épocas de plantio e de colheita. 
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Figura 138 - Resultados médios de TCH para a variedade NA 56-79 nas 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 

 

Resultados de ATR - Média das Safras 1986/87/88
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Figura 139 - Resultados médios de ATR para a variedade NA 56-79 nas 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 
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Resultados de TAH - Média das Safras 1986/87/88
corte 2 - épocas de plantio e colheita
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Figura 140 - Resultados médios de TAH para a variedade NA 56-79 nas 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 

 

 

 

4.5 Variedade SP 71-1406 – 1º corte 
 

 

São apresentados na tabela 64, a seguir, os resultados obtidos no 

primeiro corte nas safras de 1985, 1986 e 1987, para toneladas de cana por ha 

(TCH), açúcar total recuperável (ATR) em kg de açúcar por tonelada de cana e 

(TAH) toneladas de açúcar por ha, para a variedade SP 71-1406. 
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Tabela 64. Valores obtidos de TCH, ATR e TAH para a variedade SP 71-1406, 
no primeiro corte e nas safras de 1985, 1986 e 1987, em várias 
combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio 

 

Ep
Pl

Ep
Colh Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 109,60 128,04 14,03 122,91 117,26 14,42 144,38 136,00 19,61
Nov Mai Inteira 102,29 127,92 13,09 120,45 115,27 13,92 151,53 135,74 20,56
Nov Jul Picada 106,81 140,89 15,08 117,41 141,55 16,61 150,05 150,85 22,64
Nov Jul Inteira 119,12 144,15 17,17 118,50 139,28 16,47 153,72 147,99 22,74
Nov Set Picada 103,07 149,93 15,43 123,57 142,35 17,62 158,15 156,28 24,70
Nov Set Inteira 101,76 142,41 14,49 126,43 145,45 18,34 160,10 157,94 25,30
Nov Nov Picada 135,41 161,98 21,92 131,10 146,32 19,12 155,91 145,87 22,72
Nov Nov Inteira 130,31 159,17 20,77 122,38 150,55 18,41 157,53 145,24 22,86
Jan Mai Picada 112,15 125,95 14,12 105,95 110,88 11,71 143,38 129,57 18,54
Jan Mai Inteira 112,41 127,53 14,34 106,29 109,28 11,64 129,43 128,90 16,66
Jan Jul Picada 113,88 146,56 16,67 113,24 133,28 15,08 140,05 149,04 20,85
Jan Jul Inteira 119,12 145,91 17,39 111,67 134,57 15,04 142,43 149,53 21,31
Jan Set Picada 104,38 144,75 15,11 119,91 149,11 17,86 145,86 158,48 23,11
Jan Set Inteira 99,79 145,30 14,37 117,43 151,78 17,82 142,91 159,23 22,75
Jan Nov Picada 133,46 166,47 22,16 124,15 154,11 19,11 148,29 144,67 21,52
Jan Nov Inteira 139,86 162,21 22,71 119,43 153,32 18,33 155,24 143,79 22,32
Mar Mai Picada 117,10 119,82 14,03 96,55 96,55 9,31 119,43 125,22 14,91
Mar Mai Inteira 111,95 117,31 13,13 97,91 96,08 9,39 119,76 122,60 14,69
Mar Jul Picada 132,41 139,99 18,54 100,50 129,56 12,98 125,24 148,26 18,56
Mar Jul Inteira 124,29 137,52 17,09 99,36 129,06 12,81 125,43 146,46 18,38
Mar Set Picada 135,46 147,74 19,98 111,10 151,32 16,81 139,00 158,18 21,97
Mar Set Inteira 128,07 142,68 18,25 107,76 152,47 16,39 122,19 160,19 19,54
Mar Nov Picada 156,67 169,43 26,51 118,91 157,56 18,73 127,67 146,44 18,65
Mar Nov Inteira 130,03 166,08 21,58 118,15 160,30 18,94 120,43 149,61 18,02
Mai Mai Picada 98,36 99,76 9,83 73,19 76,31 5,58 96,95 102,63 9,95
Mai Mai Inteira 97,36 97,58 9,52 79,24 81,69 6,46 85,81 100,48 8,61
Mai Jul Picada 123,60 128,36 15,83 89,69 119,96 10,79 104,72 137,47 14,40
Mai Jul Inteira 108,53 127,13 13,78 88,48 121,37 10,73 85,48 139,88 11,96
Mai Set Picada 99,03 137,32 13,58 94,19 146,56 13,78 111,86 155,52 17,40
Mai Set Inteira 102,60 142,88 14,68 98,57 144,65 14,22 107,57 155,12 16,69
Mai Nov Picada 117,10 168,25 19,66 105,34 155,55 16,37 119,34 145,83 17,41
Mai Nov Inteira 121,10 165,63 20,06 105,95 156,15 16,55 105,81 145,69 15,39

SP 71-1406
Safra 1985 - corte 1 Safra 1986 - corte 1 Safra 1987 - corte 1
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Tabela 65. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 
a variedade SP 71-1406, no primeiro corte e com plantio no ano de 
1983/84, em relação às variáveis dependentes ATR, TCH e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 5399,956** 14859,838** 583,511**
Resíduo (a) 12 490,386 26,104 9,890 
EPPLA 3 3214,054** 1225,612** 110,735**
Resíduo (b) 12 439,574 16,515 8,037 
TRAT 1 388,628 88,655* 15,813 
EPCOL*EPPLA 9 367,366 474,648** 10,841* 
EPCOL*TRAT 3 27,772 17,006 2,183 
EPPLA*TRAT 3 362,857 20,229 12,094 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 225,523 30,436 5,903 
Resíduo (c) 100 211,473 19,380 5,109 
Total 159 -- -- -- 

 

A tabela 65, apresentada, mostra os valores da análise de variância, 

para as variáveis TCH, ATR e TAH, da variedade SP 71-1406, no primeiro corte 

ano de 1983/84. 

Como se pode observar, houve efeito significativo de épocas de 

plantio e de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O 

tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio apresentou efeito 

significativo apenas para a variável ATR. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as variáveis ATR e TAH, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação. 
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Tabela 66. Valores médios de TCH para a variedade SP 71-1406 
das médias de épocas de plantio, no ano de 1983/84, 
no 1º corte 

 
EPPLA TCH (MÉDIA) 

Mar 129,497 a 
Jan 116,880 ab 
Nov 113,547  b 
Mai 108,458  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 66, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1983/84, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias TCH nas épocas de plantio. A média da época de 

plantio Março diferiu estatisticamente das médias das épocas Novembro e 

Maio. As maiores médias foram obtidas para a época de plantio Março. As 

menores produções foram obtidas nas épocas de plantio Novembro e Maio. 

A Figura 141, a seguir, mostra a evolução de TCH nas épocas de 

plantio. 

 

Resultados de TCH 
Safra 1985 - corte 1 
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Figura 141 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e nas épocas de plantio 
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Tabela 67. Valores médios de TCH para a variedade SP 71-1406 
das médias de épocas de colheita, no ano de 1983/84, 
no 1º corte 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

Nov 132,991 a 
Jul 118,470 ab 
Set 109,271  b 
Mai 107,651  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 67, observa-se que para a variedade SP 711406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1983/84, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias TCH das épocas de colheita. A média da época de 

colheita Novembro diferiu estatisticamente das médias das épocas Setembro e 

Maio, sendo que estas não diferiram entre si. A maior média foi obtida na época 

Novembro e as menores produções foram obtidas nas épocas de colheita Maio 

e Setembro. 

A Figura 142, a seguir, mostra a evolução de TCH nas épocas de 

colheita. 
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Figura 142 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e nas épocas de colheita 
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Tabela 68. Valores médios de ATR para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, no 
ano de 1983/84, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Mar Nov 167,751 a 
Mai Nov 166,939 ab 
Jan Nov 164,343 ab 
Nov Nov 160,573  b 
Jan Jul 146,236   c 
Nov Set 146,175   c 
Mar Set 145,211   cd 
Jan Set 145,026   cd 
Nov Jul 142,517   cd 
Mai Set 140,103   cd 
Mar Jul 138,759    d 
Nov Mai 127,978     e 
Mai Jul 127,747     e 
Jan Mai 126,741     e 
Mar Mai 118,568      f 
Mai Mai 98,671       g 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 68, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1983/84, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR para a interação épocas de plantio dentro 

das épocas de colheita. 

Os resultados obtidos mostraram que para a variedade SP 71-1406, 

no 1º corte, em relação à variável ATR para qualquer época de plantio a época 

de colheita Novembro apresentou os maiores valores. As épocas de colheita 

Maio com plantio em Maio, Março, Janeiro e Novembro e época de colheita 

Julho com plantio em Maio apresentaram os menores valores. 
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Tabela 69. Valores médios de ATR para a variedade SP 71-1406 
das médias de tratamentos (muda picada e inteira no 
sulco de plantio), com plantio no ano de 1983/84, no 1º 
corte 

 
TRATAMENTOS ATR (MÉDIA) 

muda picada 142,203 a 
muda inteira 140,714  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 69, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1983/84, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos tratamentos (muda picada e inteira no sulco de 

plantio), mostrando que mudas picadas no sulco de plantio resultaram em maior 

valor de ATR. 

As figuras 143, 144, 145 e 146, a seguir, mostram a evolução de ATR 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 
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Figura 143 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
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Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 144 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 145 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Março 
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Resultados de ATR - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 146 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

 

Tabela 70. Valores médios de TAH para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, no ano de 1983/84, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Mar Nov 24,046 a 
Jan Nov 22,436 ab 
Nov Nov 21,343 abc 
Mai Nov 19,856  bcd 
Mar Set 19,115  bcde 
Mar Jul 17,812   cdef 
Jan Jul 17,032    defg 
Nov Jul 16,127     efg 
Nov Set 14,956      fg 
Mai Jul 14,803      fg 
Jan Set 14,737      fg 
Jan Mai 14,229       g 
Mai Set 14,131       g 
Mar Mai 13,579       g 
Nov Mai 13,561       g 
Mai Mai 9,675        h 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 70, observa-se para a variedade SP 71-1406, no primeiro 

corte e ano de plantio 1983/84, que houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH para a interação épocas de plantio dentro 

das épocas de colheita. Os resultados mostram que para qualquer época de 

plantio a época de colheita Novembro apresentou os maiores valores, ainda, 

dentro da época de colheita Novembro a época de plantio Maio mostrou menor 

resultado que Março. O menor valor foi obtido nas épocas de colheita Maio com 

plantio em Maio. 

As figuras 147, 148, 149 e 150, a seguir, mostram a evolução de TAH 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 
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Figura 147 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
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Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 148 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1985
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Figura 149 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Março 
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Resultados deTAH - Safra 1985
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 150 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1985, no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

 

Tabela 71. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade SP 71-1406, no primeiro corte e com plantio no 
ano de 1984/85, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR 
e TAH em várias combinações de épocas de plantio e de colheita 
e sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 2509,288** 23192,046** 479,623** 
Resíduo (a) 12 70,313 52,799 1,475 
EPPLA 3 7025,806** 1260,512** 191,700** 
Resíduo (b) 12 357,299 36,243 5,865 
TRAT 1 14,677 26,520 0,025 
EPCOL*EPPLA 9 202,247** 834,397** 13,315** 
EPCOL*TRAT 3 41,386 6,307 0,412 
EPPLA*TRAT 3 44,026 1,643 0,709 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 23,977 20,183 0,506 
Resíduo (c) 100 70,872 21,811 1,530 
Total 159 -- -- -- 
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A tabela 71, apresentada, mostra os valores da análise de variância, 

para as variáveis TCH, ATR e TAH, da variedade SP 71-1406, no primeiro corte 

e com plantio no ano de 1984/85. 

Como se pode observar, houve efeito significativo de épocas de 

plantio e de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O 

tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito 

significativo para as variáveis estudadas. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as variáveis TCH, ATR e TAH, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Não houve qualquer outra 

interação. 

 

Tabela 72. Valores médios de TCH para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TCH (MÉDIA) 

Nov Nov 126,741 a 
Nov Set 125,002 ab 
Jan Nov 121,789 abc 
Nov Mai 121,680 abc 
Jan Set 118,669 abcd 
Mar Nov 118,527 abcd 
Nov Jul 117,955 abcd 
Jan Jul 112,453  bcde 
Mar Set 109,431   cdef 
Jan Mai 106,122    def 
Mai Nov 105,644    def 
Mar Jul 99,929     efg 
Mar Mai 97,228      fg 
Mai Set 96,384      fg 
Mai Jul 89,086       gh 
Mai Mai 76,216        h 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 72, observa-se para a variedade SP 71-1406, no primeiro 

corte e ano de plantio 1984/85, que houve diferença estatisticamente 
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significativa entre as médias de TCH para a interação de épocas de plantio 

dentro das épocas de colheita. Os maiores valores foram obtidos nas colheitas 

de Novembro, Setembro, Maio e Julho com plantios em Novembro; nas 

colheitas de Novembro e Setembro com plantios em Janeiro e, ainda, nas 

colheitas de Novembro com plantios em Março. Os menores valores foram 

obtidos nas colheitas de Maio, Julho e Setembro com plantios em Maio e nas 

colheitas de Maio e Julho com plantios em Março. 

As figuras 151, 152, 153 e 154, a seguir, mostram a evolução de TCH 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 
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Figura 151 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
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Resultados de TCH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 152 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
 

 

 

Resultados de TCH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 153 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Março 
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Resultados de TCH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 154 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

 

Tabela 73. Valores médios de ATR para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Mar Nov 158,930 a 
Mai Nov 155,852 ab 
Jan Nov 153,712 abc 
Mar Set 151,894 abcd 
Jan Set 150,445  bcde 
Nov Nov 148,434   cde 
Mai Set 145,603    def 
Nov Set 143,903     ef 
Nov Jul 140,418      fg 
Jan Jul 133,919       g 
Mar Jul 129,310       g 
Mai Jul 120,664        h 
Nov Mai 116,265         i 
Jan Mai 110,080         i 
Mar Mai 96,313          j 
Mai Mai 79,002           k 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 



 213

Na tabela 73, observa-se para a variedade SP 71-1406, no primeiro 

corte e ano de plantio 1984/85, que houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR para a interação de épocas de plantio 

dentro das épocas de colheita. Os maiores valores de ATR foram obtidos nas 

épocas de colheita Novembro com plantios em Março, Maio e Janeiro e épocas 

de colheita Setembro com plantios em Março e Janeiro. Os menores valores 

foram obtidos nas épocas de colheita Maio com plantios em Maio, Março, 

Janeiro e Novembro. 

As figuras 155, 156, 157 e 158, a seguir, mostram a evolução de ATR 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 
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Figura 155 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
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Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 156 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
 

 

 

Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 157 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Março 
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Resultados de ATR - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 158 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

 

Tabela 74. Valores médios de TAH para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1984/85, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Mar Nov 18,839 a 
Nov Nov 18,768 a 
Jan Nov 18,720 a 
Nov Set 17,980 ab 
Jan Set 17,844 ab 
Mar Set 16,599  bc 
Nov Jul 16,538  bc 
Mai Nov 16,460  bc 
Jan Jul 15,061   cd 
Nov Mai 14,171    de 
Mai Set 14,001    de 
Mar Jul 12,892     ef 
Jan Mai 11,674      fg 
Mai Jul 10,758       gh 
Mar Mai 9,350        h 
Mai Mai 6,020         i 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 74, observa-se para a variedade SP 71-1406, no primeiro 

corte e ano de plantio 1984/85, que houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH para a interação épocas de plantio dentro 

das épocas de colheita. Os maiores valores foram obtidos nas colheitas de 

Novembro e Setembro com plantios em Março Novembro e Janeiro. Os 

menores valores foram obtidos nas épocas de colheita de Maio com plantios em 

Maio, Março e Janeiro e, ainda, nas colheitas de Julho com plantios em Maio e 

Março. 

As figuras 159, 160, 161 e 162, a seguir, mostram a evolução de TAH 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 
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Figura 159 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 160 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
 

 

 

Resultados deTAH - Safra 1986
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Figura 161 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Março 
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Resultados deTAH - Safra 1986
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 162 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

 

Tabela 75. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade SP 71-1406, no primeiro corte e com plantio no 
ano de 1985/86, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR 
e TAH em várias combinações de épocas de plantio e de colheita 
e sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 1473,066** 8621,453** 257,221** 
Resíduo (a) 12 295,916 27,321 6,788 
EPPLA 3 20632,413** 1108,226** 570,845** 
Resíduo (b) 12 696,024 43,840 11,402 
TRAT 1 658,370* 0,570 13,059 
EPCOL*EPPLA 9 166,933 474,248** 7,885* 
EPCOL*TRAT 3 13,144 11,048 0,161 
EPPLA*TRAT 3 434,722* 0,878 7,795 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 155,105 9,350 2,677 
Resíduo (c) 100 154,140 15,717 3,556 
Total 159 -- -- -- 
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A tabela 75, mostra os valores da análise de variância para as 

variáveis TCH, ATR e TAH da variedade SP 71-1406, no primeiro corte e ano 

de plantio 1985/86. 

Como se pode observar, houve efeito significativo de épocas de 

plantio e de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O 

tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio apresentou efeito 

significativo apenas para a variável TCH. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita 

para as variáveis ATR e TAH, indicando diferenças significativas entre as 

épocas de plantio para cada época de colheita. Houve, também, interação de 

tratamentos dentro de épocas de plantio para TCH, indicando diferenças 

significativas entre os tipos de mudas (inteira ou picada no sulco de plantio) 

para cada época de plantio. Não houve qualquer outra interação. 

 

Tabela 76. Valores médios de TCH para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de tratamento dentro de épocas de plantio, com 
plantio no ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPPLA  Tratamento TCH (MÉDIA) 

Nov Muda inteira 155,717 a 
Nov Muda picada 152,122 a 
Jan Muda picada 144,396 a 
Jan Muda inteira 142,503 a 
Mar Muda picada 127,836  b 
Mar Muda inteira 121,954  b 
Mai Muda picada 108,216   c 
Mai Muda inteira 96,168    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 76, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TCH para a interação de tratamentos (muda 

inteira ou picada no sulco de plantio) dentro da época de plantio. Os maiores 

valores de TCH foram obtidos nas épocas de plantio Novembro e Janeiro. Os 
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menores valores foram obtidos na época de plantio Maio onde os tratamentos 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si, sendo 

significativamente superior o desempenho da muda de cana picada para essa 

variedade. 

A Figura 163, a seguir, mostra a evolução de TCH para as épocas de 

plantio onde se pode verificar o efeito dos tratamentos (muda inteira ou picada 

no sulco de plantio) sobre os valores observados. 

A Figura 08, já apresentada, mostra o balanço hídrico para o período 

estudado onde se pode observar que a partir do mês de abril até julho ocorreram 

baixas precipitações e queda na temperatura (Figura 09), considerando que Maio 

é uma época de plantio com condições climáticas menos favoráveis para a cana, 

caracterizada por declínio na temperatura e déficit hídrico, os resultados obtidos 

para esta variedade de cana contradizem os resultados obtidos para a variedade 

SP 70-1143 (tabelas 04 e 08, já apresentadas) que coincidiram com os 

resultados de Lee et al. (1984), que notaram que quando ocorre um período de 

déficit hídrico, o plantio de cana inteira em comparação com toletes de três 

gemas apresenta falhas menores e o “stand” final melhor. 
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Figura 163 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte nas épocas de plantio 
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Tabela 77. Valores médios de TCH para a variedade SP 
71-1406 nas épocas de colheita, com plantio 
no ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

Nov 136,277 a 
Set 135,955 a 
Jul 128,390 ab 
Mai 123,836  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente 
entre si. 

 

Na tabela 77, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TCH para as épocas de colheita. Os maiores 

valores de TCH foram obtidos nas épocas de colheita Novembro, Setembro e 

Julho. Os menores valores foram obtidos na época de colheita Maio. 

A Figura 164, a seguir, mostra a evolução de TCH para as épocas de 

colheita. A Figura 08, já apresentado, mostra o balanço hídrico nos anos 

estudados onde se pode observar que na safra de 1987 ocorreram chuvas bem 

distribuídas durante o período acrescido de quedas menores na temperatura 

(Figura 09, já apresentada), assim, houve condições climáticas favoráveis para 

a variedade de cana estudada manter sua taxa de crescimento e acumular 

massa. 
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Resultados  de  TCH 
Safra 1987 - corte  1 
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Figura 164 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte nas épocas de colheita 
 

 

Tabela 78. Valores médios de ATR para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
no ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL ATR (MÉDIA) 

Mar Set 159,185 a 
Jan Set 158,856 a 
Nov Set 157,114 a 
Mai Set 155,321 ab 
Nov Jul 149,416  bc  
Jan Jul 149,285  bc 
Mar Nov 148,020   c 
Mar Jul 147,359   c 
Mai Nov 145,759   c 
Nov Nov 145,558   c 
Jan Nov 144,226   cd 
Mai Jul 138,676    de 
Nov Mai 135,869     e 
Jan Mai 129,232      f 
Mar Mai 123,911      f 
Mai Mai 101,558       g 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 78, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR para a interação épocas de plantio dentro 

das épocas de colheita. 

Os maiores valores de ATR foram obtidos nas épocas de colheita 

Setembro com plantios em Março, Janeiro, Novembro e Maio. Os menores 

valores foram obtidos nas épocas de colheita Maio com plantios em Maio, 

Março, Janeiro e Novembro. 

As figuras 165, 166, 167 e 168, a seguir, mostram a evolução de ATR 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 
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Figura 165 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
 

 

 



 224 

Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 166 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
 

Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Março
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Figura 167 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Março 
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Resultados de ATR - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 168 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

 

Tabela 79. Valores médios de TAH para a variedade SP 71-1406 nas 
interações de épocas de plantio dentro de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 1º corte 

 
EPPLA EPCOL TAH (MÉDIA) 

Nov Set 25,000 a 
Jan Set 22,928 ab 
Nov Nov 22,791 ab 
Nov Jul 22,692 ab 
Jan Nov 21,921  b 
Jan Jul 21,080  bc 
Mar Set 20,756  bc 
Nov Mai 20,086  bcd 
Mar Jul 18,466   cde 
Mar Nov 18,337   cde 
Jan Mai 17,602    def 
Mai Set 17,046     ef 
Mai Nov 16,402     ef 
Mar Mai 14,800      fg 
Mai Jul 13,181       g 
Mai Mai 9,285        h 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 79, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH para a interação épocas de plantio dentro 

das épocas de colheita. Os maiores valores foram obtidos nas épocas de 

colheita Setembro, Novembro e Julho com plantios em Novembro e, ainda 

colheitas de Setembro, Novembro e Julho com plantios em Janeiro. O menor 

valor de TAH foi obtido na época de colheita Maio com plantio em Maio. 

As figuras 169, 170, 171 e 172, a seguir, mostram a evolução de TAH 

onde se pode verificar o efeito das épocas de colheita sobre as épocas de 

plantio. 
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Figura 169 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Novembro 
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Janeiro
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Figura 170 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Janeiro 
 

Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Março

10,00

15,00

20,00

25,00

Mai Jul Set Nov

Épocas de colhei ta

TAH (t/ ha)
Picada

Inteira

 
Figura 171 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Março 
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Resultados deTAH - Safra 1987
corte 1 - época de plantio Maio
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Figura 172 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 1º corte e na época de plantio Maio 
 

Na tabela 80, a seguir, mostram-se os valores médios das safras de  

1985, 1986 e 1987, para TCH, ATR e TAH da variedade SP 71-1406, no 

primeiro corte, nas várias combinações de épocas de plantio e de colheita e nos 

tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio. 

Comparando as os resultados ano a ano, observa-se que na safra 85, 

ano de plantio 1983/84, houve efeito significativo de épocas de plantio e de 

colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O tratamento muda picada e inteira 

no sulco de plantio apresentou efeito significativo apenas para a variável ATR. 

Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de colheita para as 

variáveis ATR e TAH. 

No ano de 1984/85, safra 86, houve efeito significativo de épocas de 

plantio e de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O 

tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio não apresentou efeito 

significativo para as variáveis estudadas. Houve interação de épocas de plantio 

dentro de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. 

No ano de plantio 1985/86, safra 87, houve efeito significativo de 

épocas de plantio e de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. 
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O tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio apresentou efeito 

significativo apenas para a variável TCH. Houve interação de épocas de plantio 

dentro de épocas de colheita para as variáveis ATR e TAH, houve, também, 

interação de tipos de mudas (inteira ou picada no sulco de plantio) para cada 

época de plantio para TCH. 

Para os três anos estudados a variedade SP 71-1406, apresentou 

efeito significativo de época de plantio e de colheita para as variáveis TCH, ATR 

e TAH. O tipo de muda (picada e inteira no sulco de plantio) apresentou efeito 

significativo para a variável ATR no primeiro ano (safra 85), e para a variável 

TCH na safra 87. Houve interação de épocas de plantio dentro de épocas de 

colheita para as variáveis ATR e TAH na safra 85, para as variáveis TCH, ATR 

e TAH na safra 86 e para as variáveis ATR e TAH na safra 87, quando houve, 

também, interação de tipos de mudas (inteira ou picada no sulco de plantio) 

para cada época de plantio para TCH. 

Observa-se que no geral os resultados das variáveis TCH, ATR e TAH 

nos anos safra estudados sempre evoluíram do início para o final da safra com 

os picos localizados no mês de novembro com destaque para a época de 

plantio Maio que sempre apresentou os menores valores iniciais. 
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Tabela 80. Valores médios de TCH, ATR e TAH para a 
variedade SP 71-1406, no primeiro corte e nas 
safras de, 1985, 1986 e 1987, em várias 
combinações de épocas de plantio e de 
colheita e sob os tratamentos muda picada e 
inteira no sulco de plantio 

 

Ep
Pl

Ep
Colh Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 125,63 127,10 16,02
Nov Mai Inteira 124,76 126,31 15,86
Nov Jul Picada 124,76 144,43 18,11
Nov Jul Inteira 130,45 143,80 18,79
Nov Set Picada 128,26 149,52 19,25
Nov Set Inteira 129,43 148,60 19,38
Nov Nov Picada 140,80 151,39 21,25
Nov Nov Inteira 136,74 151,65 20,68
Jan Mai Picada 120,49 122,13 14,79
Jan Mai Inteira 116,04 121,90 14,21
Jan Jul Picada 122,39 142,96 17,54
Jan Jul Inteira 124,41 143,34 17,91
Jan Set Picada 123,38 150,78 18,69
Jan Set Inteira 120,04 152,11 18,31
Jan Nov Picada 135,30 155,08 20,93
Jan Nov Inteira 138,18 153,10 21,12
Mar Mai Picada 111,03 113,86 12,75
Mar Mai Inteira 109,88 112,00 12,40
Mar Jul Picada 119,38 139,27 16,69
Mar Jul Inteira 116,36 137,68 16,09
Mar Set Picada 128,52 152,41 19,59
Mar Set Inteira 119,34 151,78 18,06
Mar Nov Picada 134,42 157,81 21,30
Mar Nov Inteira 122,87 158,66 19,51
Mai Mai Picada 89,50 92,90 8,45
Mai Mai Inteira 87,47 93,25 8,20
Mai Jul Picada 106,00 128,60 13,67
Mai Jul Inteira 94,16 129,46 12,16
Mai Set Picada 101,69 146,47 14,92
Mai Set Inteira 102,91 147,55 15,20
Mai Nov Picada 113,92 156,54 17,81
Mai Nov Inteira 110,95 155,82 17,33

SP 71-1406
Média das Safras 1985/86/87 - corte 1

 
 

As figuras 173, 174 e 175, a seguir, mostram, respectivamente, a 

evolução de TCH, ATR e TAH médias das safras de 1985, 1986 e 1987 para as 

épocas de plantio e colheita. 
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Resultados de TCH - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 173 - Resultados médios de TCH para a variedade SP 71-1406 

nas safras 1985/86/87, no 1º corte e nas épocas de plantio 
e colheita 

 

Resultados de ATR - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 174 - Resultados médios de ATR para a variedade SP 71-1406 nas 

safras 1985/86/87, no 1º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 
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Resultados de TAH - Média das Safras 1985/86/87
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 175 - Resultados médios de TAH para a variedade SP 71-1406 

nas safras 1985/86/87, no 1º corte e nas épocas de plantio 
e colheita 

 

 

 

4.6 Variedade SP 71-1406 – 2º corte 
 

 

São apresentados na tabela 81, a seguir, os resultados obtidos no 

segundo corte nas safras de 1986, 1987 e 1988, para toneladas de cana por ha 

(TCH), açúcar total recuperável (ATR) em kg de açúcar por tonelada de cana e 

(TAH) toneladas de açúcar por ha, para a variedade SP 71-1406. 
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Tabela 81. Valores obtidos de TCH, ATR e TAH para a variedade SP 71-1406, 
no segundo corte e nas safras de 1986, 1987 e 1988, em várias 
combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio 

 

Ep
Pl

Ep
Colh Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 81,57 95,09 7,73 84,81 118,24 10,05 86,53 110,54 9,58
Nov Mai Inteira 79,43 94,77 7,52 81,33 117,07 9,52 85,14 110,92 9,42
Nov Jul Picada 70,64 125,43 8,87 82,72 146,28 12,11 85,81 138,21 11,85
Nov Jul Inteira 75,41 126,48 9,54 75,72 145,92 11,06 91,29 138,08 12,57
Nov Set Picada 87,34 161,19 14,08 84,81 156,46 13,27 70,24 164,31 11,54
Nov Set Inteira 87,76 163,10 14,32 85,05 158,73 13,50 76,24 161,10 12,29
Nov Nov Picada 105,00 157,87 16,57 78,76 146,69 11,56 60,76 156,79 9,54
Nov Nov Inteira 97,24 157,60 15,32 75,81 146,25 11,09 61,05 159,29 9,76
Jan Mai Picada 85,24 91,94 7,81 78,72 120,48 9,48 88,53 111,18 9,86
Jan Mai Inteira 86,79 93,47 8,10 81,72 119,90 9,79 86,48 111,52 9,66
Jan Jul Picada 66,29 129,86 8,61 78,95 144,34 11,38 91,19 137,51 12,54
Jan Jul Inteira 73,36 127,75 9,37 78,48 145,35 11,40 86,19 140,19 12,08
Jan Set Picada 89,53 164,54 14,74 93,67 157,87 14,78 83,67 155,60 13,05
Jan Set Inteira 89,10 162,30 14,48 88,14 157,61 13,90 81,05 162,50 13,17
Jan Nov Picada 106,38 159,28 16,93 84,19 148,24 12,48 63,86 158,03 10,10
Jan Nov Inteira 105,19 158,40 16,65 81,95 146,79 12,03 56,00 153,52 8,60
Mar Mai Picada 83,38 94,43 7,90 90,72 120,72 10,92 86,72 107,96 9,36
Mar Mai Inteira 84,60 94,96 8,05 93,14 117,61 10,92 92,00 110,43 10,16
Mar Jul Picada 73,14 127,10 9,31 71,81 142,61 10,23 86,86 137,16 11,92
Mar Jul Inteira 80,12 129,46 10,38 82,53 144,38 11,92 88,38 137,87 12,17
Mar Set Picada 89,14 163,57 14,61 94,05 156,75 14,73 81,95 163,02 13,38
Mar Set Inteira 93,95 164,08 15,42 91,24 157,07 14,32 82,57 156,78 13,00
Mar Nov Picada 106,05 159,81 16,96 83,62 144,14 12,04 66,95 158,47 10,60
Mar Nov Inteira 104,76 156,16 16,36 85,76 146,17 12,57 58,81 154,46 9,10
Mai Mai Picada 83,64 92,40 7,73 86,29 118,37 10,19 94,00 111,12 10,49
Mai Mai Inteira 88,57 99,37 8,81 89,67 117,43 10,53 97,67 111,66 10,88
Mai Jul Picada 82,24 127,12 10,46 84,43 144,64 12,23 99,10 140,75 13,96
Mai Jul Inteira 81,36 130,15 10,60 84,86 147,08 12,48 93,00 138,86 12,91
Mai Set Picada 91,76 164,74 15,13 89,24 158,33 14,11 83,57 165,13 13,80
Mai Set Inteira 83,48 162,58 13,58 98,14 155,93 15,30 83,76 165,33 13,85
Mai Nov Picada 114,81 151,90 17,43 91,67 146,21 13,39 67,57 159,73 10,79
Mai Nov Inteira 108,10 157,51 17,02 79,05 145,52 11,50 69,00 159,02 10,98

SP 71-1406
Safra 1986 - corte 2 Safra 1987 - corte 2 Safra 1988 - corte 2
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Tabela 82. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos 
para a variedade SP 71-1406, no segundo corte e com plantio no 
ano de 1983/84, em relação às variáveis dependentes TCH, ATR 
e TAH em várias combinações de épocas de plantio e de colheita 
e sob os tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 6627,505** 39739,620** 665,500** 
Resíduo (a) 12 238,991 21,580 4,389 
EPPLA 3 274,450 7,320 5,421 
Resíduo (b) 12 123,470 27,390 2,621 
TRAT 1 1,459 22,070 0,063 
EPCOL*EPPLA 9 91,146 22,170 1,394 
EPCOL*TRAT 3 135,290 13,370 3,265 
EPPLA*TRAT 3 67,911 34,400 0,623 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 30,853 17,990 1,161 
Resíduo (c) 100 57,945 16,670 1,391 
Total 159 -- -- -- 

 

A tabela 82, apresentada, mostra os valores da análise de variância, 

para as variáveis TCH, ATR e TAH, da variedade SP 71-1406, no segundo 

corte e com plantio no ano de 1983/84. 

Como se pode observar, houve apenas efeito significativo de épocas 

de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. Épocas de plantio e tratamentos 

(muda picada e inteira no sulco de plantio) não apresentaram efeito significativo 

para as variáveis estudadas. Não houve qualquer efeito de interação. 

 

Tabela 83. Valores médios de TCH para a variedade SP 71-1406 das 
médias de épocas de colheita, no ano de 1983/84, no 2º 
corte 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

Nov 105,943 a 
Set 89,008  b 
Mai 84,153  bc 
Jul 75,320   c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 83, observa-se que para a variedade SP 711406, no 

segundo corte e ano de plantio 1983/84, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TCH nas épocas de colheita. Os resultados 

apresentaram diferenças entre si, sendo o maior valor de TCH obtido na época 

de colheita Novembro e os menores nas épocas Julho e Maio. 

 

Tabela 84. Valores médios de ATR para a variedade SP 71-1406 das 
médias de épocas de colheita, no ano de 1983/84, no 2º 
corte 

 
EPCOL ATR (MÉDIA) 

Set 163,262 a 
Nov 157,316  b 
Jul 127,918   c 
Mai 94,553    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 84, observa-se que para a variedade SP 711406, no 

segundo corte e ano de plantio 1983/84, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR nas épocas de colheita. Os resultados 

apresentaram diferenças entre si, sendo o maior valor de ATR obtido na época 

de colheita Setembro e o menor na época Maio. 

 

Tabela 85. Valores médios de TAH para a variedade SP 71-1406 das 
médias de épocas de colheita, no ano de 1983/84, no 2º 
corte 

 
EPCOL TAH (MÉDIA) 

Nov 15,558 a 
Set 14,543  b 
Jul 9,542   c 
Mai 7,958    d 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 85, observa-se que para a variedade SP 711406, no 

segundo corte e ano de plantio 1983/84, houve diferença estatisticamente 
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significativa entre as médias de TAH nas épocas de colheita. Os resultados 

apresentaram diferenças entre si, sendo o maior valor de TAH obtido na época 

de colheita Novembro e o menor na época Maio. 

As figuras 176, 177 e 178, a seguir, mostram, respectivamente, a 

evolução de TCH, ATR e TAH para a variedade SP 71-1406 nas épocas de 

colheita. 
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Figura 176 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 2º corte nas épocas de colheita 
 

 

Resultados  de  ATR 
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Figura 177 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 2º corte nas épocas de colheita 
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Resultados  de  TAH 
Safra 1986 - corte  2
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Figura 178 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1986, no 2º corte nas épocas de colheita 
 

 

Tabela 86. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 
a variedade SP 71-1406, no segundo corte e com plantio no ano de 
1984/85, em relação às variáveis dependentes ATR, TCH e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 832,589** 10727,391** 113,378**
Resíduo (a) 12 83,800 12,105 1,780 
EPPLA 3 385,981 13,421 6,603 
Resíduo (b) 12 445,305 10,138 8,137 
TRAT 1 5,358 0,382 0,203 
EPCOL*EPPLA 9 92,737 8,686 1,949 
EPCOL*TRAT 3 58,190 11,819 1,191 
EPPLA*TRAT 3 72,612 0,973 1,513 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 94,095 6,936 2,199 
Resíduo (c) 100 71,470 7,647 1,634 
Total 159 -- -- -- 

 
A tabela 86, mostra os valores da análise de variância para as 

variáveis TCH, ATR e TAH da variedade SP 71-1406, no segundo corte e ano 

de plantio 1984/85. 
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Como se pode observar, houve apenas efeito significativo de épocas 

de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. Épocas de plantio e tratamentos 

(muda picada e inteira no sulco de plantio) não apresentaram efeito significativo 

para as variáveis estudadas. Não houve qualquer efeito de interação. 

 

Tabela 87. Valores médios de TCH para a variedade 
SP 71-1406 das médias de épocas de 
colheita, com plantio no ano de 1984/85, no 
2º corte 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

Set 90,544 a 
Mai 85,800 ab 
Nov 82,603  b 
Jul 79,936  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre 
si. 

 

Na tabela 87, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias TCH das épocas de colheita. Os maiores valores 

foram obtidos nas épocas de colheita Setembro e Maio; sendo que apenas a 

média da época Setembro diferiu estatisticamente das médias das épocas 

Novembro e Julho. 

 

 

Tabela 88. Valores médios de ATR para a variedade SP 
71-1406 das médias de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1984/85, no 2º corte 

 
EPCOL ATR (MÉDIA) 

Set 157,344 a 
Nov 146,253  b 
Jul 145,076  b 
Mai 118,727   c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre 
si. 
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Na tabela 88, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR das épocas de colheita. O maior valor foi 

obtido para a época de colheita Setembro e os menores valores foram 

apresentados pela época de colheita Maio. 

 

Tabela 89. Valores médios de TAH para a variedade SP 
71-1406 das médias de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1984/85, no 2º corte 

 
EPCOL TAH (MÉDIA) 

Set 14,239 a 
Nov 12,081  b 
Jul 11,603  b 
Mai 10,176   c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre 
si. 

 

Na tabela 89, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1984/85, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH das épocas de colheita. O maior valor foi 

obtido para a época de colheita Setembro e os menores valores foram 

apresentados pela época de colheita Maio. 

As figuras 179, 180 e 181, a seguir, mostram, respectivamente, a 

evolução de TCH, ATR e TAH para as épocas de colheita. 
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Resultados  de  TCH 
Safra 1987 - corte  2
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Figura 179 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 2º corte nas épocas de colheita 
 

 

 

Resultados  de  ATR 
Safra 1987 - corte  2

100
110
120
130
140
150
160

Mai Jul Set Nov

Épocas de colheita

ATR (kg/t) ATR (MÉDIA)

 
Figura 180 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 2º corte nas épocas de colheita 
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Resultados  de  TAH 
Safra 1987 - corte  2
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Figura 181 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1987, no 2º corte nas épocas de colheita 
 

 

Tabela 90. Resumo dos quadros de análise de variância dos dados obtidos para 
a variedade SP 71-1406, no segundo corte e com plantio no ano de 
1985/86, em relação às variáveis dependentes ATR, TCH e TAH em 
várias combinações de épocas de plantio e de colheita e sob os 
tratamentos cana picada e inteira no sulco de plantio 

 
  TCH ATR TAH 

C. Variação GL QM QM QM 
BLOCO 4 -- -- -- 
EPCOL 3 6451,045** 21599,396** 108,158**
Resíduo (a) 12 192,381 61,660 4,193 
EPPLA 3 553,916** 79,985 14,448**
Resíduo (b) 12 132,855 59,015 2,839 
TRAT 1 11,729 2,478 0,474 
EPCOL*EPPLA 9 53,640 15,152 1,017 
EPCOL*TRAT 3 52,164 13,049 1,506 
EPPLA*TRAT 3 82,765 16,431 1,372 
EPCOL*EPPLA*TRAT 9 41,355 33,782 1,232 
Resíduo (c) 100 71,609 28,746 1,726 
Total 159 -- -- -- 
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A tabela 90, mostra os valores da análise de variância para as 

variáveis TCH, ATR e TAH da variedade SP 71-1406, no segundo corte e ano 

de plantio 1985/86. 

Como se pode observar, houve efeito significativo de épocas de 

colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. Houve, também, efeito de épocas 

de plantio para as vaiáveis TCH e TAH. Tratamentos (muda picada e inteira no 

sulco de plantio) não apresentaram efeito significativo para as variáveis 

estudadas. Não houve qualquer efeito de interação. 

 

Tabela 91. Valores médios de TCH para a variedade SP 
71-1406 das médias de épocas de plantio, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPPLA TCH (MÉDIA) 

Mai 85,960 a 
Mar 80,531 ab 
Jan 79,621 ab 
Nov 77,132  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 91, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias TCH nas épocas de plantio. O valor obtido na 

época de plantio Maio foi superior ao valor obtido na época de plantio 

Novembro. 

 

Tabela 92. Valores médios de TCH para a variedade SP 
71-1406 das médias de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPCOL TCH (MÉDIA) 

Jul 90,227 a 
Mai 89,633 a 
Set 80,382  b 
Nov 63,002   c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 92, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias TCH nas épocas de colheita. Os maiores valores 

foram obtidos nas épocas de colheita Julho e Maio, e o menor valor foi obtido 

na época de colheita Novembro. 

As figuras 182 e 183, a seguir, mostram, respectivamente, a evolução 

de TCH para as épocas de plantio e de colheita. 
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Figura 182 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1988, no 2º corte nas épocas de plantio 
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Resultados  de  TCH 
Safra 1988 - corte  2
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Figura 183 - Resultados de TCH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1988, no 2º corte nas épocas de colheita 
 

 

Tabela 93. Valores médios de ATR para a variedade SP 
71-1406 das médias de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPCOL ATR (MÉDIA) 

Set 161,722a 
Nov 157,412a 
Jul 138,580 b 
Mai 110,666  c 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 93, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de ATR nas épocas de colheita. Os maiores 

valores de ATR foram obtidos nas épocas de colheita Setembro e Novembro e 

o menor valor foi obtido na época de colheita Maio. 

A Figura 184, a seguir, mostra a evolução de ATR para a época de 

colheita. 
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Resultados  de  ATR 
Safra 1988 - corte  2
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Figura 184 - Resultados de ATR para a variedade SP 71-1406 na safra 

1988, no 2º corte nas épocas de colheita 
 

Tabela 94. Valores médios de TAH para a variedade SP 
71-1406 das médias de épocas de plantio, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPPLA TAH (MÉDIA) 

Mai 12,207a 
Mar 11,209ab 
Jan 11,132ab 
Nov 10,819 b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
 

Na tabela 94, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias TAH nas épocas de plantio. O valor obtido na 

época de plantio Maio foi superior ao valor da época de plantio Novembro. 

 
Tabela 95. Valores médios de TAH para a variedade SP 

71-1406 das médias de épocas de colheita, 
com plantio no ano de 1985/86, no 2º corte 

 
EPCOL TAH (MÉDIA) 

Set 13,010 a 
Jul 12,499 a 

Nov 9,933  b 
Mai 9,926  b 

Médias seguidas das mesmas letras não diferiram estatisticamente entre si. 
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Na tabela 95, observa-se que para a variedade SP 71-1406, no 

segundo corte e ano de plantio 1985/86, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias de TAH nas épocas de colheita. Os maiores 

valores foram obtidos nas épocas Setembro e Julho e os menores nas épocas 

Maio e Novembro. 

As figuras 185 e 186, a seguir, mostram, respectivamente, a evolução 

de TAH para as épocas de plantio e de colheita. 
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Figura 185 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1988, no 2º corte nas épocas de plantio 
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Resultados  de  TAH 
Safra 1988 - corte  2
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Figura 186 - Resultados de TAH para a variedade SP 71-1406 na safra 

1988, no 2º corte nas épocas de colheita 
 

Na tabela 96, a seguir, mostram-se os valores médios das safras de  

1986, 1987 e 1988, para TCH, ATR e TAH da variedade SP 71-1406, no 

segundo corte, nas várias combinações de épocas de plantio e de colheita e 

nos tratamentos muda picada e inteira no sulco de plantio. 

Comparando as os resultados ano a ano, observa-se que na safra 86, 

ano de plantio 1983/84, houve efeito significativo apenas de épocas de colheita 

para as variáveis TCH, ATR e TAH. Épocas de plantio e tratamentos (muda 

picada e inteira no sulco de plantio) não apresentaram efeito significativo para 

as variáveis estudadas e não houve qualquer efeito de interação. 

Na safra 87, ano de plantio 1984/85, também houve efeito significativo 

somente de épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. Épocas de 

plantio e tratamentos (muda picada e inteira no sulco de plantio) não 

apresentaram efeito significativo para as variáveis estudadas e não houve 

qualquer efeito de interação 

Na safra 88, ano de plantio 1985/86, houve efeito significativo de 

épocas de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH e, efeito de épocas de 

plantio para as vaiáveis TCH e TAH. Tratamentos (muda picada e inteira no 
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sulco de plantio) não apresentaram efeito significativo e não houve qualquer 

efeito de interação 

Para os três anos estudados a variedade SP 71-1406, apresentou 

efeito significativo de época de colheita para as variáveis TCH, ATR e TAH. O 

efeito de épocas de plantio somente ocorreu na safra 88 para as variáveis TCH 

e TAH. O tratamento muda picada e inteira no sulco de plantio não apresentou 

efeito significativo em nenhum dos anos estudados e, não houve qualquer efeito 

de interação nos três anos estudados. 

Em todos os anos estudados, os resultados de ATR sempre evoluíram 

do início para o final da safra com os picos localizados no mês de setembro e 

ligeira queda no mês de novembro. TAH sempre acompanhou as curvas de 

ATR sendo influenciado por TCH. 

Para a variedade SP 71-1406 repetiu-se o fato de que no 2º corte 

onde as idades foram igualadas, TCH mostrou-se mais influenciado pelas 

condições climáticas do ano do que pelo manejo em si. 
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Tabela 96. Valores médios de TCH, ATR e TAH para a 
variedade SP 71-1406, no segundo corte e nas 
safras de 1986, 1987 e 1988, em várias 
combinações de épocas de plantio e de 
colheita e sob os tratamentos muda picada e 
inteira no sulco de plantio 

 

Ep
Pl

Ep
Colh Trat

Rend
Cana
(TCH) ATR

Rend
açúcar
(TAH)

Nov Mai Picada 84,30 107,96 9,12
Nov Mai Inteira 81,97 107,59 8,82
Nov Jul Picada 79,72 136,64 10,94
Nov Jul Inteira 80,80 136,82 11,06
Nov Set Picada 80,80 160,65 12,96
Nov Set Inteira 83,02 160,98 13,37
Nov Nov Picada 81,51 153,78 12,56
Nov Nov Inteira 78,03 154,38 12,06
Jan Mai Picada 84,16 107,87 9,05
Jan Mai Inteira 84,99 108,30 9,19
Jan Jul Picada 78,81 137,24 10,84
Jan Jul Inteira 79,34 137,76 10,95
Jan Set Picada 88,95 159,34 14,19
Jan Set Inteira 86,10 160,80 13,85
Jan Nov Picada 84,81 155,18 13,17
Jan Nov Inteira 81,05 152,91 12,43
Mar Mai Picada 86,94 107,70 9,40
Mar Mai Inteira 89,91 107,67 9,71
Mar Jul Picada 77,27 135,63 10,49
Mar Jul Inteira 83,68 137,24 11,49
Mar Set Picada 88,38 161,11 14,24
Mar Set Inteira 89,26 159,31 14,24
Mar Nov Picada 85,54 154,14 13,20
Mar Nov Inteira 83,11 152,26 12,67
Mai Mai Picada 87,98 107,29 9,47
Mai Mai Inteira 91,97 109,48 10,07
Mai Jul Picada 88,59 137,50 12,22
Mai Jul Inteira 86,41 138,70 12,00
Mai Set Picada 88,19 162,74 14,35
Mai Set Inteira 88,46 161,28 14,24
Mai Nov Picada 91,35 152,62 13,87
Mai Nov Inteira 85,38 154,02 13,17

SP 71-1406
Média das Safras 1986/87/88 - corte 2
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As figuras 187, 188 e 189, a seguir, mostram, respectivamente, a 

evolução de TCH, ATR e TAH médias das safras de 1986, 1987 e 1988 para as 

épocas de plantio e colheita. 
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Figura 187 - Resultados médios de TCH para a variedade SP 71-1406 nas 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 

 

Resultados de ATR - Média das Safras 1986/87/88
corte 2 - épocas de plantio e colheita
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Figura 188 - Resultados médios de ATR para a variedade SP 71-1406 nas 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 
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Resultados de TAH - Média das Safras 1986/87/88
corte 2 - épocas de plantio e colheita
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Figura 189 - Resultados médios de TAH para a variedade SP 71-1406 nas 

safras 1986/87/88, no 2º corte e nas épocas de plantio e 
colheita 

 

 

 

4.7 Resumo das variedades SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406 – 1 º e 2º 
cortes 

 

As figuras 190 e 191, a seguir, mostram, respectivamente, a evolução 

de TCH média das variedades SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406 no 1 º 

corte, representando as safras de 1985, 1986 e 1987 e no 2º corte 

representando as safras de 1986, 1987 e 1988 para as épocas de plantio e 

colheita. 

Observa-se que entre as variedades estudadas a SP 71-1406 

apresentou valores de TCH superiores no 1º corte em relação às demais 

variedades estudadas. As variedades SP 70-1143 e NA 56-79 apresentaram 

valores de TCH semelhantes ao longo do estudo. 
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Resultados de TCH - Média das Variedades
SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406
corte 1 - épocas de plantio e colheita
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Figura 190 - Resultados médios de TCH média das variedades SP 70-1143, 

NA 56-79 e SP 71-1406, 1º corte, safras 1985/86/87, nas 
épocas de plantio e colheita 

 

 

Resultados de TCH - Média das Variedades
SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406
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Figura 191 - Resultados médios de TCH média das variedades SP 70-

1143, NA 56-79 e SP 71-1406, 2º corte, safras 1986/87/88, 
nas épocas de plantio e colheita 
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As figuras 192 e 193 a seguir, mostram, respectivamente, a evolução 

de ATR média das variedades SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406 no 1 º 

corte, representando as safras de 1985, 1986 e 1987 e no 2º corte 

representando as safras de 1986, 1987 e 1988 para as épocas de plantio e 

colheita. Pode-se observar que a variedade NA 56-79 apresenta valores iniciais 

de ATR mais altos sem no entanto atingir os valores máximos das demais. 
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Figura 192 - Resultados médios de ATR para as variedades SP 70-1143, 

NA 56-79 e SP 71-1406, 1º corte, safras 1985/86/87, nas 
épocas de colheita 
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Resultados de ATR - Média das Variedades
SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406

corte 2 - épocas de colheita
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Figura 193 - Resultados médios de ATR para as variedades SP 70-1143, 

NA 56-79 e SP 71-1406, 2º corte, safras 1986/87/88, nas 
épocas de colheita 

 

 

 

As figuras 194 e 195, a seguir, mostram, respectivamente, a evolução 

de TAH média das variedades SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406 no 1 º 

corte, representando as safras de 1986, 1987 e 1988 e no 2º corte 

representando as safras de 1987, 1988 e 1989 para as épocas de plantio e 

colheita. A variedade SP 71-1406 apresentou os maiores valores no 1º corte, 

principalmente nas épocas de colheita Setembro e Novembro, em função de 

seu alto desempenho de TCH e ATR. 
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Resultados de TAH - Média das Variedades
SP 70-1143, NA 56-79 e SP 71-1406
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Figura 194 - Resultados médios de TAH para as variedades SP 70-

1143, NA 56-79 e SP 71-1406, 1º corte, safras 
1985/86/87, nas épocas de colheita 
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Figura 195 - Resultados médios de TAH para as variedades SP 70-1143, NA 

56-79 e SP 71-1406, 2º corte, safras 1986/87/88, nas épocas de 
colheita 

 



 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 
 

Épocas de plantio afetaram TCH, ATR e TAH nas canas planta; 

Tipo de muda somente afeta a produção na cana planta e em 

determinadas situações climáticas; 

Épocas de corte afetaram TCH pelo tempo de vegetação (idade), ATR 

pela curva de maturação e TAH como conseqüência das anteriores, nas canas 

planta e soqueiras; 

Plantios tardios atrasam a maturação no primeiro corte; 

O clima influencia os resultados de épocas de plantio; 

O clima influencia os resultados de tipos de mudas na cana planta 

para a variedade SP 70-1143; 

Para todas as variedades estudadas a época de plantio Maio deve ser 

evitada; 

A variedade NA 56-79 deve ser colhida partir de julho, as demais a 

partir de Setembro; 

A variedade SP 71-1406 foi a única a apresentar resultados 

superiores com o uso de muda picada, mesmo em épocas adversas; 

Os tratamentos estudados não tiveram efeito residual no 2º corte. 
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ANEXO A 
 
 
 

Esquema do campo experimental 
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