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AVALIAÇÃO DA CURVA DE MATURAÇÃO E NÍVEIS DE ATR DE CINCO NOVAS 
VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 
LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO

       Objetivando estudar a curva de maturação e níveis de ATR (Açúcares Totais Recuperáveis) de 
cinco novas variedades de cana-de-açúcar (IACSP 96-3060, IACSP 95-5000, RB 93-5744, CTC 09 
e CTC15) fornecidas pela empresa Cana Oeste de Sertãozinho-SP, foi realizado um experimento a 
campo na Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, durante o período de 07/05/2010 até 
30/08/2011. O experimento constou de linhas individuais (parcela) de cada variedade contendo 60 
metros de comprimento, onde mensalmente era retirado o total de três amostras para a análise de 
índice de maturação, no mês de agosto de 2011 foram retiradas as amostras para a determinação do 
ATR de cada variedade. Os resultados obtidos tiveram destaque e uma boa adaptação em nossa 
região em relação ao índice de maturação.  
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AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE CINCO NOVAS VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR
 

LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO

       A grande expansão do setor sucroalcooleiro no Brasil, principalmente na região Sudeste, 
caracteriza-se pelas condições edafoclimáticas existentes e pela disponibilidade de áreas para 
plantio. Objetivando estudar as características tecnológicas (Brix, Pol, Açúcares Redutores, Fibra, 
Pureza) de cinco novas variedades de cana-de-açúcar fornecidas pela empresa Canaoeste de 
Sertãozinho-SP, foi realizado um experimento a campo na Universidade do Oeste Paulista, durante 
o período de 07-05-2010 até 30-08-2011. O experimento constou de linhas individuais (parcela) de 
cada variedade contendo 60 metros de comprimento, onde foram realizadas as amostragens em três 
pontos distintos para a determinação das análises tecnológicas no mês de agosto de 2011. As 
variedades CTC 09, IAC-SP 963060 e IAC-SP 955000 se destacaram em relação as demais 
variedades avaliadas no experimento, obtendo os valores mais representativos em relação ao Brix e 
Pol, porém não havendo diferença nos parâmetros de Pureza e AR.  
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PARÂMETROS BIOMÉTRICOS DE CINCO NOVAS VARIEDADES DE CANA-DE- 
 

LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO

THADEU HENRIQUE NOVAIS SPÓSITO

       A região de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, apresenta a cultura de cana-de-açúcar 
como um dos mais destacados produtos de importância econômica do setor agropecuário. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros biométricos (Números de perfilhos, diâmetro do 
colmo e altura do colmo) de cinco novas variedades de cana-de-açúcar: IACSP96-3060, IACSP95-
5000, RB 93-5744, CTC 09 e CTC 15, fornecidas pela empresa (CANAOESTE) de Sertãozinho-
SP, o experimento foi realizado a campo na Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE, durante o 
período de 07-05-2010 até 23-06-2011. O experimento constou de linhas individuais (parcela) de 
cada variedade contendo 60 metros de comprimento, onde mensalmente eram analisadas 12 canas 
marcadas no inicio do experimento para a determinação da biometria de cada variedade. As 
variedades RB 93-5744, IACSP 95-500 e CTC 15 obtiveram maior destaque em relação aos 
parâmetros biométricos.  
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OTIMIZAÇÃO E COMPARAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA EXTRAÇÃO DE DNA DE 
LEVEDURAS. 

 
LUCIANA MACHADO GUABERTO

KATIUSCIA SANABRIA ALVAREZ EVANGELISTA
CYNTIA MONTEIRO DOS SANTOS

O DNA é o ponto inicial para qualquer conhecimento de genética. Para se efetuar um bom 
diagnóstico molecular, o DNA deve apresentar um elevado grau de qualidade. É de grande 
importância para estudos baseados na biologia molecular identificar metodologias específicas que 
possam otimizar a extração de DNA de boa qualidade de uma amostra, de forma que, nas analises 
seguintes, as regiões desejadas sejam localizadas e amplificadas. Para isto diferentes protocolos 
precisam ser testados. Nos últimos 20 anos, estudos tem sido realizados para desenvolver diferentes 
variedades de Saccharomyces cerevisiae visando o melhoramento da performance fermentativa, a 
simplificação do processo e o aumento da qualidade do produto.  O objetivo desse trabalho foi 
padronizar a extração DNA de leveduras Saccharomyces cerevisiae utilizando protocolos diferentes 
para futuramente utilizar o DNA para técnicas moleculares. Para a padronização da técnica utilizou-
se 2 amostras de leveduras Saccharomyces cerevisiae testando-se 5 protocolos nos quais diferenciou 
-se os reagentes do tampão de extração , sendo assim para o protocolo 1 ( Iodeto de sódio 6M ) , 
protocolo 2 o tampão foi composto por ( 200 mM de Tris-HCl, 250 mM de NaCl, 25 mM de EDTA, 
0,5 % de SDS). Para o protocolo 03 (CTAB 2%; NaCl 1,4 M; Tris-HCL 100mM, EDTA 20mM), 
protocolo 04 ( SDS 10% e 60µL de mercaptoetanol), protocolo 05 ((200 mM de Tris-HCl, 250 mM 
de NaCl, 25 mM de EDTA, 0,5 % de SDS e 60µL de mercaptoetanol).Os DNA genômico das 
amostras foram, então, submetidos à eletroforese em gel de agarose 0,8% utilizando o tampão de 
corrida TBE 1/2 X, corado com brometo de etídeo. As imagens capturadas pelo software Quantum-
Capt.  O protocolo 4 foi o que apresentou melhor qualidade do DNA extraído, apresentou uma 
banda de alto peso molecular e uma alta densidade. O protocolo 5 teve um resultado semelhante ao 
protocolo 4 diferenciando apenas por uma alta taxa de degradação do DNA. Observando os 
tampões de todos os protocolos verificou que os DNAs extraídos com a presença de mercaptoetanol 
foram os que obteve os melhores resultados. Através da técnica de eletroforese foi possível avaliar a 
qualidade do DNA comparando o tamanho e a densidade de cada banda obtida de acordo com cada 
protocolo.  Os métodos de rotina de extração de DNA a partir de diversos materiais biológicos 
envolvem o protocolos específicos para cada procedimento e material, vários autores vêm 
adaptando e desenvolvendo técnicas para extração de DNA com o objetivo de baixar o custo e 
acelerar o processo. Conclui-se nesse estudo que as técnicas de extração de DNA utilizadas para 
outros materiais com adaptações podem ser utilizadas em leveduras Saccharomyces 
cerevisiae.    UNOESTE     
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CANA-DE-AÇÚCAR: CRESCIMENTO, MATURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
 

JANE RODRIGUES DE VASCONCELOS
TADEU ALCIDES MARQUES

No século 21 a produção de energia enovável e a correta utilização dos fatores de produção 
agrícola, como água, para maior produção de biomassa, tem sido o alvo das pesquisas com plantas 
energéticas. O presente trabalho pertence a uma linha de projetos inéditos, que estuda as respostas 
dos diferentes ambientes e níveis dos fatores de produção a produção da bioenergia das culturas.  O 
objetivo deste trabalho será avaliar as respostas biométricas, tecnológicas e bioenergéticas na 
cultura da cana-de-açúcar em plantas irrigadas e submetidas ao estresse hídrico, com o intuito de 
determinar a a produção e distribuição da bioenergia (Fibra e Açúcares).  O delineamento do 
experimento será inteiramente casualizado, com parcelas subdivididas ao tempo (no caso da 
biometria), sendo dois tratamentos (30% de reposição de água e 100% de reposição de água) com 
10 repetições, utilizando um total de 20 parcelas, cada parcela experimental será constituída de um 
vaso, com uma planta matriz. As mudas serão oriundas de um plantio experimental de cana-de-
açúcar na Universidade, e terão idade média de 10 meses. A variedade utilizada será a RB86 7515, 
e será executado o roguing para a seleção das mudas e ainda as mudas coletadas serão submetidas 
ao tratamento térmico em água a 52ºC durante 30 minutos. Durante o desenvolvimento das plantas 
de cana-de-açúcar, os novos brotos que emergirem (perfilhos) serão desbastados, com o objetivo de 
se conduzir somente a planta matriz no vaso. As mudas de cana-de-açúcar se desenvolverão nesse 
ambiente controlado durante 4 meses, após esse período as plantas serão coletadas inteiras, e serão 
encaminhadas para análises. A reposição da água será baseada na capacidade de campo do solo 
coletado, sendo: Reposição 30% = peso do vaso controle na CC - peso do vaso controle no dia 
seguinte X 0,3 (30%) X kc Reposição 100% = peso do vaso controle na CC - peso do vaso controle 
no dia seguinte X 0,3 (30%) X kc Os seguintes coeficientes da cultura (kc) serão utilizados: 0,50 
(até 60 dias das plantas na câmara, que compreende o período do plantio até 25% da cobertura) e 
0,88 (após 60 dias das plantas na câmara, que compreende o período de 25 a 50% de cobertura) 
(DOORENBOS e KASSAM, 1994). As análises biométricas (Altura do colmo, Diâmetro médio do 
colmo, folhas positivas e folhas negativas) serão realizadas segundo (CASAGRANDE, 1991). As 
análises tecnológicas (Pol da cana, Açúcares Redutores da cana e Açúcares Totais Recuperáveis) 
serão realizadas segundo metodologia descritas por Fernandes (2003). O restante da amostra 
tecnológica será utilizado para análise de poder calorífico superior utilizando bomba calorimétrica, 
NBR 8693/84, segundo Nogueira (2009) e Vale et al. (2007). As amostras serão secas na estufa 
SPENCER até peso constante (10 min.) segundo Fernandes (2003).        CNPq     

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 691

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DA CANA SOCA, DOS CULTIVARES IACSP 95 5000 E 

IACSP93 2060 .................................................................................................................................692 

PARÂMETROS BIOMÉTRICOS DA CANA DE AÇÚCAR DOS CULTIVARES CTC 15 E RB 

935744, COM ENFOQUE EM DIÂMETRO E ALTURA .............................................................693 

PERDAS NA COLHEITA MECANIZADA DE CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA 

QUALIDADE DO CORTE BASAL ...............................................................................................694 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 692

 
Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Produção Sucroalcooleira  

 

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DA CANA SOCA, DOS CULTIVARES IACSP 95 5000 E 
IACSP93 2060 

 
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO

TADEU ALCIDES MARQUES
PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA

A cana-de-açúcar é uma planta que pertence ao gênero Saccharum L. Hà pelo menos seis espécies 
do gênero, ela se desenvolve formando touceiras, constituídas por partes aéreas (colmo e folha) e 
outras partes subterrâneas (rizoma e raízes). As variedades são escolhidas pela produtividade, 
resistência a doenças e pragas, teor de sacarose, facilidade de brotação, exigência do solo e período 
útil de industrialização. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as caracteristicas 
tecnológicas de duas variedades diferentes de cana-de-açúcar, sendo elas: (IACSP95-5000, 
IACSP93-2060). As avaliações foram feitas em cana soca (2º corte), as analises foram feitas na 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE campus II), tendo inicio no mês de março e termino no 
mês de junho.    Podemos observar que os cultivares IAC 95 5000 e IACSP 93 2060, não diferiram 
em nenhum dos parâmetros biométricos avaliados. sendo assim conclui-se que os cultivares 
apresentado no trabalho apresentam o mesmo desempenho tecnológico e produtivo para a região do 
Oeste Palista.      Foi avaliado de acordo com as analises tecnológicas da cana Pol (porcentagem de 
sacarose aparente); Brix (porcentagem de sólidos solúveis); Ar (açúcares redutores); ATR (açúcares 
totais recuperáveis) avaliar os parâmetros tecnológicos dos cultivares e para verificar o índice de 
maturação. O trabalho foi realizado com duas variedades de cana-de-açúcar diferentes 
(IACSP955000, IACSP932060). Foram amostrados 5 pontos diferentes para realizar as análises 
tecnológicas, as amostra foram desintegradas no desintegrador forrageiro e realizadas as análises 
tecnológicas. Segundo Franco (2003) para a cana-de-açúcar ser colhida ela deve ter uma Pol de 14,4 
(início de safra) a 15,3 (transcorrer da safra) com fibra, da ordem de 14 -15%. E segundo Fernandes 
(2000) o Brix acima de 18°, ou seja, 18% de sólidos solúveis; a pureza da cana-de-açúcar deve estar 
em 80% (inicio de safra) ou 85% (transcorrer da safra) para que seja recomendada a 
industrialização e o ATR é a quantidade em Kg de açúcar por tonelada. Conforme Ripoli&Ripoli 
(2004) a umidade deve estar entre 65% a 75%. Para Santos et al (2012) AR (açúcares redutores), é a 
quantidade de glicose e de frutose presentes na cana, que afetam diretamente a sua pureza, já que 
refletem em uma menor eficiência na recuperação da sacarose pela fábrica. Resultados de analises 
em relação aos tratamentos TRATAMENTOS POL BRIX PUREZA FIBRA ATR UMID AR 
IACSP955000 15,19 17,58 86,55 13,66 144,20 67,14 0,52 IACSP932060 16,21 18,58 87,31 13,36 
153,55 67,14 0,49 O que podemos observar que para as variaveis POL, Brix,Pureza, Fibra, ATR, 
Umidade e AR não apresentou diferenças estatísticas, entre as variedades estudadas IACSP 95-5000 
E IACSP 93-2060.     
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PARÂMETROS BIOMÉTRICOS DA CANA DE AÇÚCAR DOS CULTIVARES CTC 15 E RB 
935744, COM ENFOQUE EM DIÂMETRO E ALTURA 

 
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO

TADEU ALCIDES MARQUES
PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA

O melhoramento genético é considerado um dos principais fatores agronômicos, que podem 
contribuir com o aumento da produtividade, permitindo desenvolver variedades que se adaptem 
melhor a diferentes ambientes de solo e clima e a incidência de pragas e doenças. Isso é importante
para recomendação das melhores variedades em regiões mais adaptadas, por isso se sobressaem aos 
cultivares atualmente plantados. Diante deste fato, o estudo de adaptabilidade e estabilidade 
fenotípica apresenta-se como ferramenta estatística para sintetizar o enorme volume de informações 
presentes nesse tipo de trabalho. O ojetivo do projet de pesquisa, foi verificar a adaptação das 
variedades novas de cana-de-açucar na região do Oeste Paulista, avaliando os parâmetros 
biométricos.    Os resultados analisados tiveram diferenças estatisticamente na altura da cana RB 
935744 com um maior crescimento, mas em relação ao diâmetro as estatísticas não apontaram 
diferenças.      A pesquisa foi realizada no CENTEC (Centro de Estudos Avançados em Bioenergia 
e tecnologia Sucroalcooleira), com o objetivo de avaliar os parâmetros biométricos com enfoque em 
diâmetro e altura dos cultivares (CTC 15 e RB 935744). O método utilizado foi medir diferentes 
ruas de cada cultivares de CTC 15 e RB 935744 com 5 metros linear e 8 amostras de cada cultivar. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Para a variável altura do colmo, observou-se diferença estatistica 
nas variedades testadas, ao nivel de 1%, sendo que a variedade RB 93 5744 apresentou maior altura 
no ensaio, sendo de 1.77m, quando comparada com a CTC15 com altura de 1,68m. A média geral 
do ensaio foi de 1,72m e CV foi de 3,5%. Os períodos analisados também apresentaram diferenças 
estatisticas sendo que a altura apresentou-se crescentes para ambas variedades testadas, sendo que 
em todas amostragens a variedade RB 93 5744 apresentou valores de alturas superiores a variedade 
CTC15. Para a variável diâmetro, não foram observadas diferenças entre as variedades, períodos de 
amostragem, bem como nao observou-se diferenças na interação. O valor médio de diametro foi de 
25,12mm e o C.V. foi de 10,38%.     
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PERDAS NA COLHEITA MECANIZADA DE CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA 
QUALIDADE DO CORTE BASAL 

 
ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO

TADEU ALCIDES MARQUES
PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA

A mecanização da colheita de cana-de-açúcar foi um gande passo para a melhoria dos principais 
produtos da indústria sucroalcooleira. Contudo a adoção do sistema mecanizado de colheita de cana 
picada introduz certos inconvenientes, tais como o aumento dos índices de impurezas na carga, que 
implicam a redução da qualidade tecnológica da matéria prima fornecida para a moagem e perdas 
de cana no campo. . O corte basal é um dos itens de maior importancia nas colheitas de cana-de-
açúcar, afetando diretamente a qualidade da colheita e influenciando os níveis de perdas. 
Quantificar perdas de colmos de cana-de-açúcar influenciadas pela ação do mecanismo de corte 
basal.     A velocidade de deslocamento da máquina e o desgaste das facas do corte de base 
influenciam nas perdas visíveis de cana-de-açúcar, principalmente nas perdas tipo toco. As 
colhedoras podem trabalhar a uma velocidade média de 5 Km h-1, sem influenciar nas perdas 
visíveis de cana-de-açúcar, em canaviais com produtividade média de até 90 t ha-1(Sistema 
Internacional de Unidades). A velocidade excessiva, conforme constatado, pode causar arranque e 
arraste de soqueiras, prejudicando a rebrota desta e diminuindo a longevidade do canavial. As facas 
do corte de base devem ser substituídas de acordo com a intensidade de trabalho.      O experimento 
foi realizado na Fazenda IV Centenário, área arrendada pela empresa Cocal Comércio e Indústria 
Canaã de Açúcar e Álcool Ltda., Unidade II em NARANDIBA-SP, a qual possível observar a 
colheita mecanizada de cana-de-açúcar, e avaliar a velocidade da colheita, a qual influência no 
tempo de uso das facas do corte de base; nos índices de perdas visíveis de cana-de-açúcar e também 
na qualidade da soqueira. Quando a velocidade de avanço da colheita é menor, os danos na 
soqueiras e perdas são menores. A habilidade do operador também tem grande influência na 
qualidade da colheita e da matéria-prima.    

 


