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Resumo 
As práticas agrícolas utilizadas para o plantio da cana-de-açúcar estão passando por 
constantes renovações visando a qualidade do plantio para a obtenção de melhores 
produtividades. Com o objtetivo de avaliar as caracteristicas biométricas da cultura da 
cana-de-açúcar plantada em diferentes horários, realizou-se um experimento  à campo 
constituido de 24 parcelas, sendo quatro repetições de cada parcela (horários de plantio: 
0, 12, 24, 48, 72 e 96 horas). As analises de biometria foram feitas nas três linhas centrais 
descartando as bordaduras e um metro nas extremidades de cada linha, foram analisadas 
uma cana em cada linha totalizando três por parcela, as analises foram feitas de fevereiro 
a  setembro de 2010. Horas mais elevadas de plantio de mudas proporcionam menor 
valores biométricos em relação a altura e diâmetro. 
Palavras-chave: Saccharum spp. Biometria. plantio. 
 

 

Introdução 

A cana-de-açúcar é uma planta perene, que perfilha de maneira abundante na fase 

inicial de seu desenvolvimento. Quando se estabelece como cultura, o auto-

sombreamento induz a inibição de perfilhamento e a aceleração do colmo principal, já o 

crescimento em altura continua até a ocorrência de alguma limitação no suprimento de 

água, na ocorrência de baixas temperaturas e na presença de florescimento, sendo este 

indesejável em culturas comerciais (RODRIGUES, 1995). 

A parte morfológica da cana-de-açúcar de interesse comercial é o colmo, que 

possui sacarose industrializável. A composição química dos colmos é extremamente 

variável em função de diversos fatores como: variedade da cultura; idade fisiológica, 

condições climáticas durante o desenvolvimento e maturação, propriedades físicas, 

químicas e microbiológicas do solo, tipo de cultivo entre outros (PARANHOS, 1987; 

MARQUES M.O.; MARQUES T.O.; TASSO JÚNIOR, 2001). 
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Os fatores de produtividade estão correlacionados ao bom desempenho e 

produtividades dos canaviais. Para se obter sucesso, qualidade na cana-de-açúcar e alta 

produtividade é preciso haver adequada relação entre certos fatores como o solo, clima, 

variedade da cana, plantas invasoras, doenças, pragas e nutrientes. Os nutrientes que 

precisam ser fornecidos são os macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre, e também os micronutrientes boro, cobre, manganês, molibdênio e 

zinco (ORLANDO FILHO, 1993). 

A relevância da cana-de-açúcar no agronegócio brasileiro é indiscutível e apesar 

do Brasil destacar-se no cenário internacional por toda sua tecnologia já empregada nas 

diferentes etapas de produção, a pesquisa científica ainda tem muito a contribuir para a 

maximização do processo produtivo, desde a lavoura até a indústria (COSTA, 2005). 

 

Objetivo  

O objetivo deste trabalho foi analisar os parâmetros biométricos da cana-de-açúcar, 

plantada em diferentes horas após o corte das mudas, visando melhorar a produtividade.      

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido a campo, em área experimental da Faculdade de 

Agronomia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), localizada no município de 

Presidente Prudente, durante os meses de dezembro de 2009 a janeiro de 2011. O clima 

da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Awa, ou seja, tropical, com 

estação chuvosa e quente bem definida, entre os meses de setembro e março, e inverno 

seco, com temperaturas amenas, entre os meses de abril e setembro. A variedade 

escolhida para a realização do experimento foi a RB 86 7515, em função da 

recomendação regional. 

O solo foi caracterizado, segundo Embrapa (2006), como Latossolo Vermelho 

distrófico, com relevo suave, ondulado e boa drenagem. Foram coletadas amostras para 

caracterização de atributos químicos (Raij et al., 2001) e granulometria (Embrapa, 1999), 

na camada 0-20 cm, com os seguintes resultados: pH (CaCl2 1 mol L-1) 5,9; 18 g dm-3 

de MO; 16 mg dm-3 de Presina; 27 mmolc dm-3 de H+Al; 1,2 mmolc dm-3 de K; 38 

mmolc dm-3 de Ca; 12 mmolc dm-3 de Mg; 52 mmolc dm-3 de SB; 69 mmolc dm-3 de 

CTC; 74% de saturação por bases (V); 62% de saturação por alumínio (m); 740 g kg-1 de 

areia; 80 g kg-1 de silte; e 180 g kg-1 de argila. 

As análises de biometria (altura, diâmetro e folhas positivas e negativas) foram 

feitas utilizando uma trena e um paquímetro digital nas três linhas centrais descartando as 
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bordaduras e um metro nas extremidades de cada linha.  Foram analisadas uma cana em 

cada linha totalizando três por parcela,  foram feitas analises de fevereiro de 2010 a  

setembro de 2010 nos tratamentos de 0, 12, 24, 48, 72 e 96. 

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com 6 tratamentos e 

quatro repetições.  Área utilizada possui 1365 m², as parcelas experimentais, eram 

compostas por 5 linhas de cana com 7 metros de comprimento, profundidade de sulco 

0,30 m, espaçadas de 1,5 m, totalizando 52,5 m², sendo considerada como área útil as 

três linhas centrais, descartando 1 metro nas extremidades de cada linha, totalizando 22,5 

m². Todas as parcelas receberam os mesmos tratos culturais (Landell, 1995). 

 

Resultados e Discussão 

A tabela 1 apresenta os dados de altura de plantas de cana-de-açúcar plantadas 

em 0, 12, 24, 48, 72 e 96 horas após o corte das mudas. Observou-se que não houve 

diferença estatística entre 0 e 72 horas após o corte das mudas. Apenas no tratamento 96 

horas após o corte das mudas houve redução na altura das plantas. A altura das plantas 

de cana-de-açúcar é um fator que está diretamente relacionado com a produtividade, logo 

redução de produtividade só ocorreria no tratamento 96 horas após o corte das mudas 

(LANDELL et. al. 1995).  

 

Tabela 1. Altura de plantas de cana-de-açúcar plantadas em diferentes horas após o corte 

das mudas, em cada tratamento ao longo do período das analises. 

Tratamentos Médias (cm) 

0 hs 103,73 a  

12 hs 99,78 a  

24 hs 101,91 a  

48 hs 103,65 a  

72 hs 97,17 a  

96 hs 89,12 b 

 

A tabela 2 apresenta a altura de plantas de cana-de-açúcar plantadas em 

diferentes horas após o corte das mudas avaliadas ao longo de seu desenvolvimento 

vegetativo. Observou-se elevação contínua na altura das plantas, com crescimento 

significativo entre 120 e 210 dias após o plantio das mudas. 
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Tabela 2. Altura de plantas de cana-de-açúcar plantadas em diferentes horas após o corte 

das mudas avaliadas ao longo de seu desenvolvimento vegetativo. 

Tratamentos Médias (cm) 

60 dias 41,07 a  

90 dias 48,01 a  

120 dias 49,97 a  

150 dias 90,15 b 

180 dias 138,14 c 

210 dias 162,57 d 

240 dias 164,69 d 

                                             

A Tabela 3, assim como a Figura 4, apresenta o diâmetro de colmos de cana-de-

açúcar plantadas em 0, 12, 24. 48, 72 e 96 horas após o corte das mudas. Observou-se 

que não houve diferença estatística entre os tratamentos 0, 12, 24 e 48 horas, com 

redução no diâmetro dos colmos nos tratamentos 72 e 96 horas após o corte das mudas, 

mostrando que  o ideal para o plantio da cana-de-açúcar é até 48 horas após o corte das 

mudas. 

 

Tabela 3. Diâmetro de colmos de cana-de-açúcar plantadas em diferentes horas após o 

corte das mudas, em cada tratamento ao longo do período das analises. 

Tratamentos Médias (m) 

0 hs 23,36 a  

12 hs 22,56 ab 

24 hs 22,83 a  

48 hs 23,48 a  

72 hs 21,25 bc 

96 hs 21,06 c 

 

A tabela 4 apresenta o diâmetro de colmos de plantas de cana-de-açúcar plantadas 

em diferentes horas após o corte das mudas avaliadas ao longo de seu desenvolvimento 

vegetativo. Observou-se elevação na altura das plantas, com crescimento significativo 

entre 120 e 210 dias após o plantio das mudas.  

 

Tabela 4. Diâmetro de colmos de plantas de cana-de-açúcar plantadas em diferentes 

horas após o corte das mudas avaliadas ao longo de seu desenvolvimento vegetativo.  
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Tratamentos Médias (m) 

60 dias 15,31 a  

90 dias 16,16 a  

120 dias 15,86 a  

150 dias 22,99 b 

180 dias 27,93 c 

210 dias 29,13 c 

240 dias 29,57 d 

 

A tabela 5 apresenta o número de folhas positivas por colmo de cana-de-açúcar 

plantada em diferentes horas após o corte das mudas. Observou-se diferença 

estatisticamente significativa apenas para o tratamentos 0 horas, com um número de 

folhas positivas menor que os demais tratamentos.  

 

Tabela 5. Número de folhas positivas por colmo de cana-de-açúcar plantada em 

diferentes horas após o corte das mudas, em cada tratamento ao longo do período das 

analises. 

Tratamentos Médias (m) 

0 hs 4,57 a  

12 hs 4,16 b 

24 hs 4,17 b 

48 hs 4,15 b 

72 hs 4,13 b 

96 hs 4,03 b 

 

A tabela 6 apresenta o número de folhas positivas por colmo de cana-de-açúcar 

plantada em diferentes horas após o corte das mudas avaliadas ao longo de seu 

desenvolvimento vegetativo. Observou-se que não há relação entre o número de folhas 

positivas e a hora de plantio após o corte das mudas. O tratamento 150 dias após o 

plantio das mudas apresentou o maior número de folhas positivas por colmo. 

 

Tabela 6. Número de folhas positivas por colmo de cana-de-açúcar plantada em 

diferentes horas após o corte das mudas avaliadas ao longo de seu desenvolvimento 

vegetativo.  

Tratamentos Médias (m) 
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60 dias 3,17 a  

90 dias 3,98 bc 

120 dias 3,97 bc 

150 dias 6,02 d 

180 dias 4,37 c 

210 dias 4,34 c 

240 dias 3,55 ab 

 

A tabela 7 apresenta o número de folhas negativas por colmo de cana-de-açúcar 

plantadas nos tratamentos de 0, 12, 24, 48, 72 e 96 horas após o corte das mudas. 

Observou-se que não houve diferença estatística entre os tratamentos avaliados.  

 

Tabela 7. Número de folhas negativas por colmo de cana-de-açúcar plantada em 

diferentes horas após o corte das mudas, em cada tratamento ao longo do período das 

analises. 

Tratamentos Médias (m) 

0 hs 2,16 a  

12 hs 1,92 a  

24 hs 2,26 a  

48 hs 2,28 a  

72 hs 2,03 a  

96 hs 1,97 a  

 

Já na tabela 8, onde se encontra o número de folhas negativas por colmo de cana-

de-açúcar plantada em diferentes horas após o corte das mudas avaliadas ao longo de 

seu desenvolvimento vegetativo, observou-se que não há relação entre o número de 

folhas negativas e a hora de plantio após o corte das mudas.  

 

 

 

Tabela 8. Número de folhas negativas por colmo de cana-de-açúcar plantada em 

diferentes horas após o corte das mudas avaliadas ao longo de seu desenvolvimento 

vegetativo. 

 

Tratamentos Médias (m) 
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60 dias 1,76 b 

90 dias 2,36 c 

120 dias 2,18 bc 

150 dias 1,12 a  

180 dias 2,11 bc 

210 dias 2,97 d 

240 dias 2,25 c 

 

Conclusão  

A altura das plantas de cana-de-açúcar plantadas 96 horas após o corte das mudas 

são menores do que as plantadas até 72 horas após o corte das mudas. Há redução no 

diâmetro dos colmos em plantios após 72 horas do corte das mudas. Não há relação 

entre o número de folhas positivas, assim como negativas, e a hora de plantio após o 

corte das mudas. 

 

Referências 

CESNIK, R.; MIOCQUE, J. Melhoramento da cana-de-açúcar. Brasília: EMBRAPA, 
2004. 307 p. 

COSTA, M.C.G. Distribuição e crescimento radicular em soqueiras de cana-de-
açúcar: dois cultivares em solos com características distintas. 88 p. Tese (Doutorado 
em Agronomia) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São 
Paulo, Piracicaba, 2005. 

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa 
de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: Embrapa, 1999. 

FERNANDES, A. C. Cálculos na Agroindústria da cana de açúcar. Piracicaba, STAB: 
Açúcar, Álcool e Subprodutos, 2000, 193 p. 

LANDELL, M. G. A. Método experimental: Ensaios de competição em cana-de-açúcar. In: 
MARTINS, A. L. M.; LANDELL, M. G. A. Conceitos e critérios para avaliação 
experimental em cana-de-açúcar utilizados no programa Cana IAC. Pindorama: 
Instituto Agronômico, 1995, p. 2-14. 

MARQUES, M.O.; MARQUES, T.A.; TASSO JÚNIOR, L. C. Tecnologia do açúcar. 
Produção e industrialização da cana-de-açúcar. Jaboticabal-SP: Funep, 2001. 

MARTINS, N.G.S. Os fosfatos na cana-de-açúcar. 84 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004. 

MATSUOKA, S. Relatório anual do programa de melhoramento genético da cana-de-
açúcar. Araras, UFSCar, CCA, DBV, 2000. 

ORLANDO FILHO, J. Calagem e adubação da cana-de-açúcar. In: CÂMARA, G. M. S.; 
OLIVEIRA, E. A. M. (eds.). Produção de cana-de-açúcar. Piracicaba: FEALQ/ USP, 
1993. p.133-146. 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 301

RODRIGUES, J. D. Fisiologia da Cana-de-açúcar. Botucatu: UNESP, 1995. 65 p. 

VITTI, G., MAZZA, J.A. Planejamento, estratégias de manejo e nutrição da cultura de 
cana-de-açúcar. Piracicaba: POTAFOS, 2002. 16p. (Encarte Técnico/Informação 
agronômicas, 97). 

 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 302

BIOENERGIA E PRODUTIVIDADE DE BIOMASSA CANAVIEIRA SOB INFLUÊNCIA DE 
HIDROGEL, COBERTURA VEGETAL E SISTEMAS DE PLANTIO 
 
Luis Eduardo Vieira Pinto1, Angela M. M. Godinho2, Tadeu Alcides Marques3,  Fabio 
Benincasa4, Larissa Carolina G. Neves5, Erick M. Rampazo6, Ana Cristina Messas7 

 
1Tecnólogo em Processos Químicos Industriais, Graduando em Agronomia, Mestrando em Agronomia, 
Pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Bioenergia e Tecnologia Sucroalcooleira CENTEC – 
UNOESTE. 2Química Licenciada, Tecnóloga em Produtos de Origem Vegetal, Especialista em Tecnologia 
de Alimentos, Mestre em Agronomia, Vice Diretora do CENTEC – UNOESTE. 3Eng. Agrônomo, Pós Doutor 
em Tecnologia de Alimentos, Diretor do CENTEC – UNOESTE. 4Tecnólogo em Produção Sucroalcooleira, 
Mestrando em Agronomia, Pesquisador do CENTEC – UNOESTE. 5Tecnóloga em Produção 
Sucroalcooleira, Mestranda em Agronomia, Pesquisadora do CENTEC – UNOESTE. 6Tecnólogo em 
Produção Sucroalcooleira, Mestrando em Agronomia, Pesquisador do CENTEC – UNOESTE. 
7Farmacêutica e Bioquímica, Mestre em Farmacologia Clínica e Genética Humana e Médica.  
levp@unoeste.br  
 
 
Resumo 
Com o propósito de avaliar a interação de polímeros hidroabsorventes e cobertura vegetal 
em dois sistemas de plantio (sulco e leira), na possível interferência do valor energético 
da biomassa de cana-de-açúcar, foram utilizadas as doses de (0,0; 26,67; 53,33 e 80,00 
kg do polímero por hectare) e quatro tratamentos com cobertura vegetal, na soqueira de 
cana-de-açúcar, instalado quando da coleta do primeiro corte, em junho de 2009, sendo 
as concentrações (sem folhas, na dose 0 testemunha); folhas secas, na dose de 5 t de 
matéria seca ha -1; folhas verdes, na dose de 10 t de matéria seca ha -1; e mistura de 
folhas verdes mais folhas secas, na dose de 15 t de matéria seca ha -1. Houve influência 
do polímero em relação a produtividade de biomassa produzida no experimento. 
Palavras-chave: Colmos. Palhiço. Biomassa. 
 

 

Introdução 

A produção de energia elétrica com a utilização de subprodutos oriundos do 

processamento agroindustrial da cana-de-açúcar, principalmente bagaço e, gradualmente 

palhiço, tem seus índices de participação na matriz energética brasileira expandida nos 

últimos anos, mas ainda está bastante aquém do potencial participativo de subprodutos. 

Esta possibilidade mostra-se muito interessante ecologicamente, energeticamente, 

financeiramente e tecnologicamente sendo um dos focos do setor sucroenergetico dentro 

da perspectiva do incremento de energia limpa e renovável no país e no mundo 

(ANUÁRIO, 2010).   

A área cultivada com cana-de-açúcar que será colhida e destinada à atividade 

sucroenergética brasileira está estimada em 8,4 milhões hectares, distribuídos em todos 

os estados produtores. O Estado de São Paulo continua sendo o maior produtor com 

52,8% (4.5 milhões hectares), seguido por Minas Gerais com 8,77% (740,15 mil 

hectares), Goiás com 7,97% (673,38 mil hectares), Paraná com 7,33% (619,36 mil 

hectares), Mato Grosso do Sul com 5,69% (480,86 mil hectares), Alagoas com 5,34% 
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(450,75 mil hectares), e Pernambuco com 3,84% (324,03 mil hectares), com uma 

estimativa crescente para as próximas safras (CONAB, 2011). 

As regiões que mais se enquadram para a instalação agrícola e processamentos 

agroindustriais da cana-de-açúcar são: Sudeste e Centro-Oeste, sendo justificado pelas 

agroindústrias através fatores como: disponibilidade de grandes extensões de terra, 

acesso à água, mercado consumidor abundante, logística favorável e mão-de-obra 

qualificada (OLIVEIRA, 2009).  

Com o aumento da produção da cana de açúcar, haverá consequentemente o 

aumento de seus subprodutos, como o bagaço e o palhiço, ambos com potencial 

energético a ser explorado ainda mais pelas indústrias sucroenergéticas do país. Estima-

se que em 2020 as usinas sucroenergéticas brasileiras irão gerar 14.000 GWh de 

bioeletricidade, com o aproveitamento do bagaço e do palhiço da cana. Este valor pode 

ser equiparado com a produção de energia gerada pela hidroelétrica de ITAIPU. As 

projeções indicam que de 2010 a 2020 o bagaço e o palhiço serão responsáveis por 15% 

da matriz elétrica brasileira. Hoje estão na casa dos 3% (CANAVIEIROS, 2011). 

 

Objetivo  

O objetivo do trabalho foi avaliar a interação de Polímeros hidroabsorventes, 

Cobertura vegetal e Sistemas de plantio em relação a produção de biomassa canavieira 

estudando a sua correlação com o potêncial de bioenergia produzida por hectare de cana-

de-açúcar.  

 

Metodologia 

O experimento foi implantado no Campus II da UNOESTE, cujo solo foi 

caracterizado como Argissolo Vermelho-Amarelo Distroférrico, típico A moderado, textura 

médio-argilosa (Embrapa, 1999). O experimento foi implantado no Campus II da 

UNOESTE, cujo solo foi caracterizado como Argissolo Vermelho-Amarelo Distroférrico, 

típico A moderado, textura médio-argilosa (Embrapa, 1999). O cultivar RB 86 7515 foi 

plantado em dezembro de 2007 e colhido em junho 2009 (18 meses)  e a soqueira desse 

cultivar foi utilizada no estudo, esquema experimental foi o de parcelas subdivididas (2x4), 

sendo dois os sistemas de plantios (sulco e leira) utilizados, em 2007, quando do 

processo de instalação da cultura e foram utilizadas quatro  doses do polímero 

hidroabsorvente (Grupo III) (0; 26,67; 53,33 e 80,00 kg do polímero por hectare), 

correspondentes às doses de 0, 4, 8 e 12 g de polímero por metro linear. As parcelas com 

as doses utilizadas de polímero foram subdivididas em quatro tratamentos com cobertura 
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vegetal, na soqueira da cana (sem folhas, testemunha; folhas secas, na dose de 5 t ha-1; 

folhas verdes, na dose de 16,67 t ha-1; e mistura de folhas verdes mais folhas secas, na 

dose de 21,67 t ha-1). Considerando que a folha verde tem, em média; umidade de 40% 

(Orlando Filho, 1983; Bovi; Serra, 2001; Ripoli e Ripoli, 2004) têm-se os tratamentos com 

0 t ha-1, 5 t ha-1, 10 t ha-1 e 15 t ha-1 de matéria seca, oriundos de folhas secas, folhas 

verdes e mistura na proporção de 3,33:1 em folha verdes: folhas secas.  Esses 

tratamentos com cobertura vegetal foram instalados quando da colheita do primeiro corte, 

em junho de 2009, sendo a unidade experimental (parcela) composta de cinco linhas e 

com cinco metros de comprimento, sendo o espaçamento entre linhas de 1,5 m (área de 

37,5 m2).  

Após 14 meses de crescimento vegetativo (agosto de 2010), foram iniciadas as 

análises para determinação dos parâmetros tecnológicos (Poder Calorífico Superior, Fibra 

e ATR). O poder calorífico da cana e do palhiço foi analisado no Centro de Estudos 

Avançados em Bioenergia e Tecnologia Sucroalcooleira – CENTEC, segundo os critérios 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, constantes da 

NBR – 8633/84, indicada para o carvão vegetal, podendo ser adaptada para qualquer 

combustível sólido e também para a biomassa. Os testes de calorimetria foram realizados 

utilizando-se uma bomba calorimétrica da marca Digital Data Systems (DDS) modelo Cal 

2k.  

Foi avaliado no experimento o poder calorífico superior (PCS) da cana-de-açúcar 

nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, além da produtividade de biomassa, 

níveis de ATR e Fibra da cana do mês de agosto e PCS do palhiço no mês de novembro 

de 2010.  

Para a análise de produtividade de biomassa total, produtividade de colmos e 

produtividade de palhiço, o procedimento realizado foi o mesmo em cada parcela do 

ensaio, ou seja, retirou-se um metro linear de cada uma das três linhas centrais da 

parcela, desprezando-se o primeiro e o ultimo metro de cada linha. O material retirado 

destas três linhas foi pesado e anotado como biomassa total. Após a pesagem, foram 

retirados os ponteiros e as folhas, sendo o material obtido novamente pesado e anotado 

como massa de colmo, com diferença entre biomassa total e massa de colmo 

posteriormente calculada como palhiço. Esse procedimento foi realizado no mês de 

agosto de 2010. 

Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA, p<0,05) e ao 

teste de comparação de médias Scott-Knott (p<0,05), segundo Gomes (1990) e para a 
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confecção dos gráficos e regressões estatísticas foi utilizado o programa matemático 

Microcal Origin 6.0. 

 

Resultados e Discussão 

Na Figura 1, tem-se a curva de correlação entre a produção de biomassa por 

hectare e o poder calorífico por hectare, denominado de bioenergia do sistema. Observa-

se que a correlação é significativa ao nível de 1% e o coeficiente de determinação da 

equação (R2) foi de 0,86. Deste modo, a caracterização do aumento da bioenergia do 

sistema será alterada de acordo com a biomassa produzida. Na Tabela 1, observou-se 

que no sistema de plantio em leira e na média dos dois sistemas de plantio, ocorreu uma 

maior produtividade com a utilização de 53,33 kg ha-1 do polímero testado, o que é 

coerente com os relatos de GERVAZIO e FRIZZONE (2004), que observaram, com o uso 

de polímeros, uma melhoria física nos solos com relação à retenção de água e 

proporcionaram melhor ambiente para o crescimento vegetal. Na Tabela 2, o tratamento 

com a dose de 5 t ha-1 proporcionou menores valores comparado aos demais. Quando 

associada à dose de 53,33 kg ha-1 de polímero com a matéria seca deixada a campo nas 

doses de 10 t ha-1 e 15 t ha-1 proporcionou os dois melhores resultados (numericamente) 

na produção de biomassa. Resultado que é condizente com Beutler (1999) que relatou 

que a matéria orgânica melhora as propriedades do solo e pode modificar a capacidade 

também de retenção de água, sendo este um dos fatores que contribuem para o aumento 

da biomassa.  
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Figura 1. Modelo de correlação entre produtividade de biomassa e poder calorífico (TJ ha-

1), referentes aos dados obtidos no mês de agosto de 2010. 

Tabela 1. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “Biomassa (t cana ha-

1)” em relação à Dose de hidrogel. 
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DOSE LEIRA  SULCO   MÉDIA 
0,00 (kg ha-1) 157,83 Ba 137,50Aa 147,66B 
26,67(kg ha-1) 142,00 Ba 147,35Aa 144,68B 
53,33 (kg ha-1) 195,00 Aa 167,98Aa 181,49A 
80,00 (kg ha-1) 123,48 Bb 164,35Aa 143,91B 

MÉDIA 154,58 a 154,29a  
CV (%) 14,45    

MÉDIA GERAL 154,43    
Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Tabela 2. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “Biomassa (t cana ha-

1)” em relação à “Cobertura”. 

COBERTURA LEIRA  SULCO   MÉDIA 
0 (t ha-1) 146,48 Aa 162,15Aa 154,31A 
5 (t ha-1) 136,53 Aa 129,18Aa 132,85B 
10 (t ha-1) 170,65 Aa 166,18Aa 168,41A 
15 (t ha-1) 164,65 Aa 159,68Aa 162,16A 

MÉDIA 154,58 a 154,29a  
CV (%) 14,45    

MÉDIA GERAL 154,43    
Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Tabela 3. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “Biomassa (t cana ha-

1)” em relação à “Cobertura x Dose de hidrogel”. 

COBERTURA 0,00  26,67 53,33 80,00 MÉDIA
0 (t ha-1) 151,30Aa 137,65Aa 192,65Aa 135,65Aa 154,31A
5 (t ha-1) 128,35Aa 131,70Aa 142,00Aa 129,35Aa 132,85B
10 (t ha-1) 164,00Aa 162,35Aa 187,30Aa 160,00Aa 168,41A
15 (t ha-1) 147,00Ab 147,00Ab 204,00Aa 150,65Ab 162,16A

MÉDIA 147,66b 144,68b 181,49a 143,91b  
CV (%) 14,45     

MÉDIA GERAL 154,43     
Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Conclusão 

Não há influência do sistema de plantio em relação as variáveis analisadas no 

experimento. 

A dose de 53,33 kg ha-1 de polímero proporciona uma maior produção em 

toneladas por hectare de biomassa de cana-de-açúcar, consequentemente produzindo 

um maior potencial de bioenergia do sistema e até mesmo resultando em teores de ATR 

com maior expressão, em relação aos demais tratamentos. 
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As concentrações de 10 t ha-1 e 15 t ha-1 de matéria seca (cobertura vegetal), 

promovem um crescimento acentuado em relação às produtividades, porém, não 

influenciam diretamente na maior produção de bioenergia do sistema. 
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Resumo 
A produção brasileira de cana-de-açúcar, na safra que iniciou em 2011, é estimada em 
624,9 milhões de toneladas, cultivadas em 8,03 milhões de hectares.  Esse volume 
supera em 3,40% a colheita anterior, ou seja, 20,4 milhões de toneladas adicionais em 
comparação com a safra 2009/10. A região Centro-Sul é responsável por 89,71% da 
colheita no País e em São Paulo espera-se 359,2 milhões de toneladas em uma área de 
4,4 milhões de hectares. Na região centro-sul ocorre uma expansão de unidades, 
principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná e no 
oeste do Estado de São Paulo. Nos Estados da região centro-sul, onde estão sendo 
instaladas novas indústrias, devido à possibilidade topográfica e devido a questões 
legais, a colheita mecanizada sem queima ocupa maior percentual da área colhida. Os 
cultivares devem ter características que permitam a brotação em um colchão de palhiço, 
o cultivar RB 86 7515 apresenta esta característica, portanto esta sendo utilizado. O 
objetivo foi avaliar possíveis alterações nas variáveis estudadas, durante o ciclo e 
entender possíveis interações com os parâmetros estudados, tendo em vista que 
estamos localizados em Presidente Prudente – SP, município da região Centro-Sul que 
apresenta expansão na área sucroalcooleira e que por sua vez na região também fica 
localizada a atividade pecuária.No primeiro ciclo: A matéria mineral foi disponibilizada 
mais rapidamente e, portanto, apresentou reduções significativas; Os valores de extrativo 
não nitrogenado, nutrientes digestíveis totais, fibra em detergente neutro, fibra em 
detergente acido e a relação C/N apresentaram reduções com os meses; No segundo 
ciclo: As coberturas com valores elevados de matéria seca promoveram reduções na 
matéria mineral; nitrogênio, proteína bruta, fibra em detergente neutro apresentaram 
menores valores quando utilizou-se maiores valores de matéria seca em cobertura. 
Palavras-chave: Bromatologia Palhiço. Saccharum officinarum.   

 

 

Introdução e Justificativa 

A cana-de-açúcar é cultivada no Brasil desde o século XVI, e até hoje assume 

grande importância no cenário nacional e Internacional. Grande parte deste sucesso está 

relacionada à contínua pesquisa, a qual transformou e transforma o cenário agrícola, 

para a obtenção de melhores produtividades e melhores teores de açúcar. As 

transformações ocorrem por alterações e implementações nos fatores de produção, 

sejam eles relacionados com o ambiente, com o solo ou com a genética do cultivar 

utilizado. 

A produção brasileira de cana-de-açúcar, na safra que iniciou em 2011, é 

estimada em 624,9 milhões de toneladas, cultivadas em 8,03 milhões de hectares.  Esse 

volume supera em 3,40% a colheita anterior, ou seja, 20,4 milhões de toneladas 
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adicionais em comparação com a safra 2009/10. A região Centro-Sul é responsável por 

89,71% da colheita no País e em São Paulo espera-se 359,2 milhões de toneladas em 

uma área de 4,4 milhões de hectares (CONAB, 2011).  

Os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul são privilegiados pela grande 

diversificação dos cultivares de cana-de-açúcar, dentre eles destacam-se: RB 86 7515, 

SP 81-3250, RB 85 5453, RB 85 5156 e RB 96 6928, que favorecem o melhor 

desenvolvimento e aproveitamento dos fatores de produção (CHAPOLA et al., 2011). 

No Brasil existem duas regiões produtoras de cana-de-açúcar, sendo uma 

denominada de norte-nordeste e outra denominada de centro-sul. Na região centro-sul 

ocorre uma expansão de unidades, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Goiás, Paraná e no oeste do Estado de São Paulo. 

Nos Estados da região centro-sul, onde estão sendo instaladas novas industrias, 

devido à possibilidade topográfica e devido a questões legais, a colheita mecanizada 

sem queima ocupa maior percentual da área colhida. Com a colheita mecanizada, tem-se 

a geração do palhico (folhas verdes, secas e ponteiros) que retornam ao solo como 

cobertura vegetal. Este palhiço promove benefícios e gera alguns problemas. Durante a 

brotação da nova soqueira ocorre a degradação do mesmo, podendo liberar ou perder 

nutrientes importantes para a cana-de-açúcar. Os cultivares devem ter características 

que permitam a brotação em um colchão de, palhiço, sendo o cultivar RB 86 7515 o que 

apresenta esta característica sendo utilizado. 

A composição bromatológica de folhas secas, folhas verdes e mistura em partes 

iguais de ambas, foi acompanhada durante a fase de crescimento da cana-de-açúcar em 

primeira e segunda soca. 

 

Objetivo 

 O objetivo foi avaliar possíveis alterações com o palhiço, durante o ciclo e 

entender possíveis interações com os parâmetros bromatológicos, tendo em vista que 

estamos localizados em Presidente Prudente – SP, município da região Centro-Sul que 

apresenta expansão na área sucroalcooleira e que por sua vez na região também fica 

localizada a atividade pecuária. Sendo a pecuária uma atividade de importância 

econômica para o país, sofre desfalques quanto à alimentação animal em épocas de 

estiagem, coincidindo com o estádio de maturação da cana-de-açúcar (acumulo de 

sacarose), onde há colheita mecanizada gerando um grande volume de palhiço, podendo 

ser utilizado como nutrição animal. 
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Metodologia 

O ensaio foi dividido em dois ciclos de estudos, o primeiro ciclo iniciou-se com a 

colheita da cana planta, do cultivar RB 86 7515 (junho de 2009). Após a colheita, foram 

preparadas as coberturas vegetais utilizadas (Folha seca, Folha verde e mistura) nas 

doses de (5 t ha-1, 16,67 t ha-1 e 21,67 t ha-1, respectivamente).  As doses representam as 

adições de 5 t ha-1, 10 t ha-1 e 15 t ha-1 de Matéria Seca (MS) respectivamente, 

considerando que a folha verde tem, em média, umidade de 40% (ORLANDO FILHO, 

1983; BOVI e SERRA, 2001 e RIPOLI e RIPOLI, 2004).  Juntamente com a distribuição 

da cobertura nas parcelas, realizou-se a distribuição de sacos telados, denominados de 

litter bags, de acordo com Rezende et al., (1999) e Amado et al., (2002), os quais foram 

confeccionados com telas brancas quadriculadas, utilizadas comumente como 

“sombrites”, com abertura de 2 mm de largura, contendo a cobertura vegetal para 

posterior amostragens e análises.  As amostragens para análise de conteúdo foram 

realizadas nos meses de setembro de 2009 a julho de 2010. Em outubro de 2010 colheu-

se a cana soca e preparou-se a área para estudo do segundo ciclo.  O procedimento de 

distribuição da cobertura foi exatamente igual ao relatado para o primeiro ciclo.  Após o 

preparo das parcelas iniciaram-se as coletas para realização das análises (novembro de 

2010 a janeiro de 2011).  A escolha da tela que foi utilizada para confecção dos litter bags 

considerou a mínima interferência possível na umidade e temperatura do material 

avaliado, além de permitir o contato do resíduo vegetal com o solo e a entrada e saída da 

mesofauna. Com dimensões de 0,30 m x 0,30 m, a tela visa manter o palhiço no local 

(sem perdas) e evitar ganho de material externo.  

O objetivo das análises foi determinar a composição do material deixado sobre o 

solo, no interior do saco litter bags como cobertura vegetal e também entender a cinética 

de degradação das diferentes coberturas utilizadas. O solo foi classificado como Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distroférrico, típico A moderado, textura médio-argilosa com 82% de 

areia (Embrapa, 1999). O clima da região classifica-se como Aw, estação chuvosa no 

verão e seca no inverno. 

A unidade experimental (parcela) constitui-se de 37,5 m2, sendo composta de 

cinco linhas com cinco metros de comprimento e 1,5 m de espaçamento. As 

quantidades de coberturas utilizadas foram calculadas de acordo com (ORLANDO 

FILHO, 1983; RIPOLI et al., 2004 e BOVI e SERRA, 2001), os quais relatam até 20 t 

ha-1 de palhiço.  

As análises químico-bromatológicas foram realizadas, segundo Silva e Queiroz 

(2002), para que fosse avaliada a composição química, visando verificar identidade e 
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pureza, sejam elas de natureza orgânica ou inorgânica e assim o teor de substâncias 

nutritivas na matéria vegetal estando estreitamente correlacionada as pratica de 

adubação (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997). 

Para realização das análises químico-bromatológicas, os litter bags com as 

respectivas amostras foram coletados mensalmente no interior de cada parcela e levados 

para o laboratório. 

 As amostras foram lavadas, para a retirada de componentes indesejáveis e 

levadas à secagem (65-70°C) por 72 horas, moídas e armazenadas, segundo Silva e 

Queiroz (2002).  

 

Resultados e Discussão 

Ciclo 2009/2010 

Na Tabela 01 observa-se que não existiu diferença estatística para os meses 

estudados e nem para as diferentes coberturas empregadas, sendo a média geral igual a 

96,97% de Matéria Seca nas coberturas pesquisadas e segundo Silva e Queiroz (2002) o 

teor de matéria seca pode proporcionar velocidades maiores de decomposição, se forem 

baixos, pois refletem maior teor de umidade no composto, o que facilita a degradação 

química e microbiológica.  

 

Tabela 01. Resultados de análises estatísticas para variável matéria seca (%) em relação 

ao tipo de cobertura utilizada e aos meses estudados. 

Coberturas 
5 10 15 

Mês 
Matéria Seca t ha-1 

Média 

Set/2009 93,22 Aa 95,43Aa 95,34 Aa 94,66A 
Out/2009 96,40 Aa 96,31Aa 97,46 Aa 96,73A 
Nov/2009 94,42 Aa 95,68Aa 96,44 Aa 95,52A 
Dez/2009 97,20 Aa 96,32Aa 97,01 Aa 96,84A 
Jan/2010 92,97 Aa 94,90Aa 96,19 Aa 94,69A 
Fev/2010 95,15 Aa 96,57Aa 96,80 Aa 96,17A 
Mar/2010 98,07 Aa 98,35Aa 97,67 Aa 98,03A 
Abr/2010 95,70 Aa 97,21Aa 96,42 Aa 96,44A 
Mai/2010 91,04 Aa 89,95Aa 79,11 Ab 86,70B 
Jun/2010 93,64 Aa 94,92Aa 65,61 Ab 84,72B 
Jul/2010 95,76 Aa 93,44Aa 90,42 Aa 96,21A 
Média 94,87 a 95,37a 91,68 a 96,97   
CV%  8,24             

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas na linha (p < 0,05) 
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Observa-se na Tabela 02, que os teores de nitrogênio estão próximos aos teores 

encontrados por Anjos (1995), na ordem de 1% quando estudou cana forrageira. Os 

teores de N aumentaram com o passar do tempo, este fato comprova a degradação da 

MOS e uso inicial do nitrogênio por microrganismos para a sua formação (MALAVOLTA, 

2006).  

O palhiço possui uma baixa alíquota em relação ao nitrogênio, muito diferente dos 

teores encontrados nas leguminosas utilizadas para rotação de cultura que variam 52 a 

83% de nitrogênio amínico e de 23 a 30% de nitrogênio não-protéico (MALAVOLTA, 

2006).   

 

Tabela 02. Resultados de análises estatísticas para variável nitrogênio (%) em relação ao 

tipo de cobertura utilizada e aos meses estudados. 

 

Coberturas 
5 10 15 

Mês 
Matéria Seca t ha-1 

Média 

Set/2009 0,28 Cb 0,72Ba 0,53Aa 0,51B 
Out/2009 0,56 Ba 0,92Aa 0,84Aa 0,72A 
Nov/2009 0,28 Cb 0,45Bb 0,70Aa 0,47B 
Dez/2009 0,58 Ba 0,64Ba 0,89Aa 0,70A 
Jan/2010 0,93 Aa 0,82Aa 0,66Aa 0,80A 
Fev/2010 0,75 Aa 1,00Aa 0,80Aa 0,85A 
Mar/2010 0,64 Ba 0,42Ba 0,54Aa 0,84B 
Abr/2010 0,82 Aa 0,99Aa 0,87Aa 0,89A 
Mai/2010 1,17 Aa 0,74Bb 1,00Aa 0,97A 
Jun/2010 0,91 Aa 1,15Aa 0,62Ab 0,89A 
Jul/2010 0,76 Aa 1,07Aa 0,79Aa 0,87A 
Média 0,70 a 0,81a 0,75a 0,75   
CV% 26,69       

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas na linha (p < 0,05). 

 

Na Tabela 03, observa-se que houve uma tendência ao aumento da Matéria 

Orgânica em 28% com o passar dos meses o que confere de acordo com Araújo et al., 

(2008) uma boa disponibilização de nutrientes para o cultivar. Dias et al., (1998) relata 

que a torta de filtro possui matéria Orgânica na ordem de 79,65% e o feno 95,18%, para 

Castro et al., (2010) estudando o capim-tanzania a MO aumentou com o passar dos dias 

de 88,56 para 90,03%. 

 

 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 314

Tabela 03. Resultados de análises estatística para variável Matéria Orgânica (%) em 

relação ao tipo de cobertura utilizada e aos meses estudados. 

Coberturas 
5 10 15 

Mês 
Matéria Seca t ha-1 

Média 

Set/2009 89,69 Aa 88,33Aa 79,67Aa 85,90A 
Out/2009 29,18 Ca 49,96Ca 38,10Ca 39,08E 
Nov/2009 77,45 Aa 69,96Ba 64,44Ba 70,62B 
Dez/2009 41,39 Ca 45,51Ca 52,29Ca 46,62D 
Jan/2010 79,71 Aa 68,92Ba 62,61Ba 70,41B 
Fev/2010 38,95 Ca 44,57Ca 40,90Ca 41,48E 
Mar/2010 28,55 Ca 25,54Ba 28,68Ca 25,92F 
Abr/2010 55,53 Ba 56,10Ca 68,04Ba 59,89C 
Mai/2010 84,83 Aa 88,22Aa 90,15Aa 87,73A 
Jun/2010 91,70 Aa 85,14Aa 81,22Aa 86,02A 
Jul/2010 88,88 Aa 91,72Aa 93,23Aa 91,28A 
Média 64,17 a 64,45a 63,64a 64,09   
CV% 15,94       

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas na linha (p < 0,05). 

 

Conclusão 

No primeiro ciclo, os teores de matéria seca mantiveram-se constantes e elevados 

o que dificulta a mineralização do palhiço, pela atividade microbiológica.  Os teores de 

nitrogênio são baixos quando comparados com leguminosas e diminuem com os meses, 

devido ao uso inicial dos microorganismos do solo. A matéria orgânica aumentou com os 

meses disponibilizando nutrientes ao sistema solo-planta. 

No segundo ciclo não houve resultados significativos devido ao inicio do ciclo. 
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Resumo 
A batata doce representa grande parcela produtiva dentre as lavouras predominantes na 
Região Administrativa de Presidente Prudente, tem seu valor associado à permanência 
dos agricultores no campo justificando, o desenvolvimento de pesquisas deste tubérculo. 
A adaptação do cultivo de batata-doce ao solo tornou-se simples, pois, sua rusticidade às 
imprevisibilidades climáticas encontrou uma boa adaptação ao solo arenoso com baixa 
umidade. As batatas fora do padrão de comercialização podem hidrolisadas por enzimas 
amilóticas. Assim transforma-se em alternativa viável a reaproveitamento e produção de 
glicose. Sendo, considerada fonte geradora de álcool, utilizado em misturas combustíveis 
ou no abastecimento da indústria farmacêutica. Na determinação do decréscimo de 
amido, e conversão em glicose utilizaram-se as análises: lugol, açúcares redutores e 
glicose. Cujas concentrações iniciais de amido foram 120,4 mg/mL e 107,9 mg/ml para as 
variedades canadense e uruguaia respectivamente, após a digestão obtivemos 268 
mg/mL e 197,1 mg/mL para canadense e uruguaia, respectivamente. 
Palavras-chave: Hidrólise, α-amilase. Batata-doce. 
 

 

Introdução 

A batata doce representa uma grande parcela produtiva dentre as lavouras 

predominantes na Região Administrativa de Presidente Prudente, gerando interesse 

comercial. Esta cultura tem seu valor vinculado também à finalidade de estimular a 

permanência dos agricultores no campo justificando, assim, o desenvolvimento de 

atividades de pesquisas associadas a este tubérculo. 

A adaptação do cultivo de batata-doce ao solo do Oeste Paulista, por apresentar 

como principal característica a rusticidade às imprevisibilidades climáticas, principalmente 

a seca, tornou-se simples, uma vez que esta cultura aqui encontrou fatores determinantes 

para a sua adaptação como o solo arenoso com baixa umidade. Devido a esses fatores 

as batatas doces das variedades uruguaias e canadenses têm uma expressiva área 

plantada na região do Oeste Paulista.  

As batatas que não se apresentam no padrão de comercialização, cerca de 40%, 

podem ser utilizadas na produção do etanol por meio da hidrolise enzimática a partir da 

ação de enzimas amilóticas. Desta forma torna-se uma alternativa para o aproveitamento 

desta matéria-prima, evitando seu descarte. 
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Objetivo 

Hidrolisar o amido das variedades canadense e uruguaia de batata doce, utilizando 

as enzimas alfa-amilase e amiloglucosidases e verificar se ocorrerá mudança entre as 

variedades na quantidade de glicose obtida pela hidrólise. 

 

Material e Métodos 

Local do Experimento 

As pesquisas foram desenvolvidas nos laboratórios de produção sucroalcooleira, 

Botânica, Alimentos e Genética Molecular da Universidade do Oeste Paulista 

(UNOESTE)- Presidente Prudente- São Paulo (SP). 

 

Matéria-Prima 

As matérias primas usadas foram duas variedades de batata doce sendo elas 

canadense e uruguaia cedida por produtores rurais. 

 

Figura 01. Batata doce uruguaia. 

Fonte: o Autor. 

 

Delineamento Experimental 

 

Figura 02. Organograma do delineamento experimental. 
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Tratamento dos Substratos 

Extraç

rizado e armazenado em saco plástico à temperatura 

mbiente e ao abrigo da luz solar. 

lise enzimática 

Desen

de 

mido na solução e a concentração de açúcares redutores e de glicose no hidrolisado. 

Hidrolisado de amido de batata doce 

ão do amido e obtenção da farinha 

A batata doce foi lavada em água corrente e em seguida descascadas e mantida 

no gelo. Posteriormente foram cortadas e homogeneizadas em liquidificador, utilizando 

como solvente a água gelada, na proporção 1:1. O homogeneizado obtido foi filtrado, com 

auxílio de pano de prato, sendo esse procedimento repetido por três vezes para garantir a 

maior extração possível do amido. Após filtração o amido presente foi decantado em 

bandejas de alumínio por um período mínimo de 40 minutos. Após a sedimentação foram 

unidos e purificados por meio de três ciclos sucessivos de lavagem com água a 0°C, 

seguidos de decantação. A seguir o amido obtido foi seco em estufa de circulação de ar 

forçada a 65ºC. Em seguida, pulve

a

 

Estimativa do processo de hidró

volvimento experimental 

Para o processo de hidrolise foram utilizadas de duas enzimas: α-amilase 

Termamyl 2X e a amiloglucosidase. A concentração do substrato foi de 18% de matéria 

seca; a concentração enzimática da α-amilase T2x correspondeu a 1,0 g.Kg¯¹; a 

temperatura de dextrinização foi de 90ºC em pH 6,5. Já concentração enzimática da 

amiloglucosidase correspondeu a 4,0 g. Kg¯¹ e controle a temperatura de sacarificação foi 

de 60ºC em pH 4,5. A variável dependente foi definida como sendo o decréscimo 

a

 

 

 

Figura 03. Suspensão de amido. 

Fonte: o Autor. 
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Num erlenmeyer de 1000mL foi preparada uma suspensão de 250mL com adição 

de 18% de matéria seca utilizando 45g de amido e 250mL de tampão fosfato pH 6,5 

(Figura 03). Essa mistura foi colocada no Banho de água (Reciprocal shaking bath - 

PRECISION) com agitação (55 r.p.m.) e controle de temperatura (primeira fase da 

hidrólise 90ºC e segunda fase 60ºC). 

No processo de hidrólise, foi utilizado a enzima α-amilase 1,0 g.kg-1m.s. na etapa 

de dextrinização e amiloglucosidase 4,0 g.kg-1m.s na etapa de sacarificação. O período 

total do processo foi testado inicialmente um intervalo 3horas e 30 minutos para a atuação 

da primeira enzima - α-amilase - à 90ºC e após o resfriamento e correção do pH para 4,5 

mais 4 horas para a ação enzimática da segunda enzima – amiloglucosidase - à 60ºC. 

As alíquotas de 5mL da amostra para verificação da atividade enzimática, foram 

retiradas nos intervalos pré-estabelecidos conforme Quadro 01. 

 

Quadro 01. Intervalo de tempo da amostragem 

 

Enzima 
Intervalo de tempo na 1º fase 

(min.) 
0 

10 
20 
30 
50 
70 
90 
110 
130 

Α-amilase T2x 

150 
 170 
 190 
 210 

Intervalo de tempo na 2º fase 
(min.) 

0 
60 
120 

Amiloglucosidade 

180 
 240 
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Acompanhamento de decréscimo do amido 

A constatação da hidrólise do amido foi realizada pela reação de Lugol (Figura 04) 

segundo Instituto Adolfo Lutz (2005) com adaptações, para cada tempo previamente 

estabelecido de amostragem. 

 

Figura 04. Reação de lugol.  

Fonte: o Autor. 

 

Monitoramento da formação de açúcares redutores 

A formação dos açúcares redutores no hidrolisado foi realizada por meio da reação 

de ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) segundo MILLER, G.L., (1959) com adaptações 

(Figura 05) em cada tempo previamente estabelecido de amostragem. 

 

Figura 05. Reação do DNS. 

Fonte: o Autor. 

 

Para a quantificação da glicose liberada no processo de hidrólise foi utilizado o 

Reagente Glicose PAP Liquiform (Labtest) seguida as recomendações do fabricante com 

adaptações (Figura 06), no mesmo tempo estabelecido para as outras amostragens. 
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Figura 06. Reativo enzimático (Determinação de glicose) 

Fonte: o Autor. 

 

Resultados e Discussão 

Abujamra, 2009 em sua tese de doutorado após análise estatística dos dados de 

matéria–seca das raízes de batata doce, mostrou que o processamento da batata doce in 

natura exige contínuo ajuste no processo industrial o que exigiriam maiores custos 

operacionais. Este fato vigora a idéia de que a produção de farinha obtida a partir de 

tubérculos com elevado teor de matéria seca permitiria menores oscilações no processo 

de produção do álcool. 

Em seu trabalho de conclusão de curso, Fukuhara (2009) utilizou diretamente o 

triturado da batata doce, o que mostrou a necessidade de se realizar o processo de 

gelatinização do amido por 20 a 120 minutos antes de iniciar a hidrólise propriamente dita 

e nesse intervalo de tempo ocorreu um escurecimento da solução ocasionada 

provavelmente pela ação das enzimas glicosidíticas existente na batata doce. E mesmo 

após o aquecimento inicial a atuação da segunda enzima – amiloglucosidase – foi de 

2160 minutos, muito lenta se comparado com o presente trabalho que foi de 240 minutos 

(1920 minutos a menos). 

O experimento foi realizado em meios semelhantes às condições do trabalho 

realizado por (Murakami, 2010) as alterações realizadas foram o dobro de matéria seca 

de 9% para 18%. Em relação ao trabalho realizado por Abujamra (2009) foi utilizado 2 

horas e 18 horas para a ação das enzimas alfa amilase e amiloglucosidase, 

respectivamente, no presente trabalho houve uma elevação no intervalo de tempo para 1ª 

fase, de 2 horas para 3 horas e 30 minutos para exposição da enzima alfa-amilase, já a 

segunda fase onde se utilizou a enzima amiloglucosidase houve uma redução de um 

intervalo de 16 horas para apenas 4 horas, sendo o intervalo total de exposição sofreu 

uma redução de 18 horas para 7 horas e 30 minutos tendo todo o amido sido 

transformado em açúcares redutores. 
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Conclusão 

Conclui-se que, a determinação de amido pela técnica do Lugol, possui uma 

eficiência na quantificação da amilose de 25% que corresponde a ¼ do amido total da 

composição da batata doce. Em relação a determinação dos açúcares redutores podemos 

observar que a técnica do reagente enzimático PAP Liquiform proporcionou uma maior 

confiabilidade em relação ao método do DNS. 

Em relação ao trabalho comparado, obtivemos com o aumento de 1 hora para a 1ª 

fase e 1hora para 2ª fase um aumento da produção de glicose de 1,072 vezes. 

Comparando as duas variedades de batata em estudo observou-se que a 

variedade canadense proporcionou maior produção de glicose cerca de 0,27 g/mL contra 

0,20 g/mL na variedade uruguaia. 
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Do inicio ao final do processo para obtenção do hidrolisado são gerados 3 

subprodutos, são eles: a farinha da batata doce, as casca que podem ser utilizadas como 

ração animal e o hidrolisado para fermentação alcoólica. 
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Resumo 
A interferência mineral está muito presente nas usinas devido à colheita mecanizada, e 
essa interferência preocupa o setor sucroalcooleiro em geral, pois está relacionada 
diretamente na qualidade do caldo que é usado em suas usinas. Em vista disso este 
trabalho teve como objetivo quantificar a impureza mineral e determinar as diferentes 
existências de possíveis interferências nas análises físicas e químicas, prejudicando 
assim a produção de uma usina. O experimento foi conduzido no laboratório da 
UNOESTE, foi utilizada a variedade de cana-de-açúcar RB867515, para que fosse 
realizado o experimento a cana foi devidamente limpa para que ficasse isenta de 
impurezas, desfibrada e acondicionada. Os resultados analisados foram das 
determinações de brix, pol, pureza, fibra e umidade, e assim serão verificadas as 
alterações obtidas. 
Palavras-chave: Contaminação, Limpeza da Cana-de-açúcar. 
 

 

Introdução 

Em um século que visa fontes de energias renováveis, e que não agrida o meio 

ambiente, surgiu uma fonte de renda muito promissora, a produção de álcool através da 

cana-de-açúcar (Saccharum spp.). A produção começou em 1975 com o Proálcool e veio 

crescendo cada vez mais em todo mundo, por ser uma planta que não possui muitas 

restrições de plantio e possui elevada produtividade agrícola. O Brasil é o maior produtor 

de cana-de-açúcar do mundo, a produção estimada para ser moída pela indústria 

sucroalcooleira na safra 2010/11 de acordo com a Conab (2010) é de 664,33 milhões de 

toneladas, a produtividade média estimada será de 82,1 toneladas por hectare. Cerca de 

54,6% (362,8 milhões de toneladas) se destinam à produção de 28,5 bilhões de litros de 

álcool. Deste volume 20,14 bilhões de litros são do tipo hidratado e 8,4 bilhões do anidro. 

O Estado de São Paulo é o que possui maior área de plantio com 4,4 milhões hectares. O 

setor sucroalcooleiro há tempos atrás era dependente de mão-de-obra humana, famílias 
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inteiras de trabalhadores rurais passam horas, enfrentando as condições mais adversas 

nas jornadas de trabalho, inclusive no corte da cana-de-açúcar. Mas como na cidade o 

campo também está sendo modernizado, sendo assim o que antes era braçal esta se 

tornando mecanizado, facilitando, agilizando e melhorando a produção de cana-de-

açúcar. (MELLO, 2000). 

A mecanização do campo vem para ajudar em função das leis ambientais que 

visam à redução dos gases emitidos pela queima da palha da cana. A mecanização 

resulta em diminuir as perdas de cana-de-açúcar no campo, melhorar a produtividade e 

reduzir os custos de produção e manutenção. A colheita mecanizada sugere um preparo 

diferente do solo e no plantio, pois à medida que aumentam os desníveis, buracos, 

presença de obstáculos como pedras e tocos, também aumentam as dificuldades de 

operação das colhedoras, refletindo em maiores perdas de matéria-prima, aumento nos 

percentuais de matéria estranha e de manutenção das maquinas (VOLPATO, 2001). 

Esse aumento de percentual de matérias estranha nada mais é que impurezas 

minerais (terra e pedriscos) e vegetais (palha, ponteiros e folhas verdes). A carga colhida 

mecanicamente deveria vir para usina apenas com cana em sua composição, mas não é 

o que esta ocorrendo, a impureza mineral é extremamente danosa à indústria. Causa 

desgaste excessivo em inúmeros equipamentos industriais por abrasão, aumenta a perda 

de sacarose, aumentam as paradas da usina pelo desgaste, quebras de equipamentos e 

exige mudanças no processo 

 

Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as possíveis mudanças na 

qualidade da cana-de-açúcar, devido à quantidade de impureza mineral presente, 

utilizando o método digestor para se obter brix, pol, umidade, pu (pureza) e fibra, através 

de análises com a variedade de cana RB867515, e amostras de solos da região. 

. 

Metodologia 

O experimento foi realizado no laboratório sucroalcooleiro da UNOESTE, foi 

utilizada à variedade de cana-de-açúcar RB867515, que é considerada uma cana médio-

tardia, para colheitas entre Julho e Outubro. Na verificação de possíveis interferências, 

tendo como agente a impureza mineral, foram utilizadas duas amostras de solo, uma na 

região de Presidente Prudente e outra na Região de Martinópolis, sendo estas amostras 

coletadas manualmente e aleatoriamente. 

 Preparo da Amostra 
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Para a realização dessas análises foram coletados aproximadamente 10 Kg de 

colmos de cana, que foram devidamente limpos para que ficassem isentos de impurezas, 

depois de limpos os colmos foram desfibrados e acondicionados. Para se conseguir uma 

possível interferência foram utilizadas as amostras de solo citadas anteriormente e 

demonstradas na figura 5 e figura 6, as amostras foram acrescentadas na proporção de 

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15% e 20% de impureza mineral. 

 

Analise pelo Método Digestor 

Com as amostras coletadas foram retirados 250g de cana desfibrada e 

acrescentado as % de solo, essa mistura foi levada para o copo do digestor com mais 1 

litro de água, durante 30 minutos. Depois do decorrer dos 30 minutos, a amostra foi coada 

com peneira, e depois com algodão, depois de coado o extrato foi analisado em 

refratômetro digital para obtenção do brix, depois com aproximadamente 200 ml do 

extrato fora adicionado 7g de octapol, agitada, filtrada em papel filtro e levado para 

obtenção da leitura sacarimétrica em sacarímetro digital. (MARQUES, 2007). 

Para a realização da analise de umidade foram pesadas de cada porcentagem 50g 

da amostra, em um cesto tarado da estufa Spencer e levada para aquecimento a 120ºC 

durante 30 minutos. Depois do tempo decorrido o cesto foi novamente pesado e realizado 

os cálculos. Para se calcular a fibra usou-se do método de tanimoto, utilizando os 

resultados da analise da umidade e de brix. A leitura sacarimétrica foi obtida em 

sacarímetro digital automático, com resolução de 0,01°Z e calibrado a 20°C em 

comprimento de onda 589,4 nm. A determinação do brix foi realizada em refratômetro 

digital, com correção automática de temperatura, devendo o valor final ser expresso a 

20°C. (MARQUES, 2007). 

As analises foram realizadas de forma que todas as percentagens de interferência 

fossem utilizadas, primeiro foram utilizadas na terra da região de Martinópolis, e depois 

com terra de Presidente Prudente com 3 repetições para cada porcentagem de terra 

acrescentada.  

Realizado os cálculos como o exemplo abaixo obteve os valores posteriormente 

representados pelas tabelas.  

Ex. de Cálculo (Consecana-SP, 2006): 

– Peso do cesto...................................... 164,3 g 

– Peso do cesto + bagaço seco............. 241,5 g          

– Peso do bagaço úmido (PBU)............. 142,4 g 

– Peso do bagaço seco (PBS).............. (241,5-164,3) = 77,2 g 
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– Brix do caldo (B)................................. 19,8 % 

 

Fibra % cana = [(100 x PBS) – (PBU x B)] ÷ [5 x (100-B)] 

Fibra % cana = [(100 x 77,2) – (142,4 x 19,8)] ÷ [5 x (100 – 19,8)] 

Fibra % cana = 12,22% 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos através das diversas análises laboratoriais foram  

 

Tabela 1. Resultado das análises laboratoriais 

% de 

impureza Umidade Brix Pol Pu Fibra 

0% 67,80 5,48 4,90 89,99 11,00 

1% 66,92 5,40 4,90 90,20 12,15 

2% 66,10 5,35 4,90 91,48 13,22 

3% 66,30 5,35 4,83 90,55 13,00 

4% 65,70 5,30 4,83 91,40 13,83 

5% 64,30 5,20 4,73 91,23 15,74 

10% 63,70 5,20 4,57 88,11 16,40 

15% 59,10 4,95 4,47 89,94 22,06 

20% 59,10 5,00 4,40 87,65 22,17 

Fonte: O autor. 

 

Observam-se na tabela 1, que em relação aos diferentes acréscimos de 

porcentagens de impureza mineral, ocorrera mudanças significativas nas diversas 

analises. 
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Figura 1.Umidade                                        Figura 2. Brix 

Fonte: O autor                  Fonte: O autor 

 

 

Figura 3. Pol                                                Figura 4. Fibra 

Fonte: O autor                                                         Fonte: O autor 

 

Tabela 2. Teste Scott-Knott (1974) para Umidade 

TRATAMENTOS %    MÉDIAS   

15   59.10 a1  

20   59.10 a1  

10   63.70 a2  

5      64.30 a2  

4   65.57 a3  

2   66.10 a3  

3   66.30 a3  

1   66.90 a4  

0     67.70 a4   

Fonte: O autor. 
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A tabela 2 apresenta os valores de umidade onde se constatou diferença 

significativa nas médias, nota-se uma diminuição dos valores em relação ao aumento da 

concentração de impureza mineral. 

 

Tabela 3. Teste Scott-Knott (1974) para Brix 

TRATAMENTOS %     MÉDIAS   

15   4.95 a1  

20   5.00 a1  

5   5.20 a2  

10   5.20 a2  

4   5.30 a3  

2   5.35 a4  

3   5.35 a4  

1   5.40 a4  

0     5.48 a5   

Fonte: O autor. 

 

A tabela 3 apresenta os valores de Brix (porcentagem de sólidos solúveis contidos 

em uma solução açucarada) onde ocorre uma diminuição dos valores em relação ao 

aumento da concentração de impureza mineral. 

 

Tabela 4. Teste Scott-Knott (1974) para Pol 

TRATAMENTOS %     MÉDIAS   

20   4.00 a1  

15   4.66 a2  

5   5.00 a2  

10   5.00 a2  

4   5.00 a2  

1   5.00 a2  

0   5.00 a2  

3   5.00 a2  

2     5.00 a2   

Fonte: O autor. 
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A tabela 4 apresenta os valores de Pol, onde o único valor médio que teve 

uma diferença significativa em relação às demais concentrações foi o tratamento com 

20% de concentração de impureza. 

 

Tabela 5. Teste Scott-Knott (1974) para Pu 

TRATAMENTOS %     MÉDIAS   

20   87.60 a1  

10   88.10 a1  

15   89.90 a2  

0   89.90 a2  

1   90.20 a2  

3   90.50 a2  

5   90.12 a3  

4   91.30 a3  

2     91.40 a3   

Fonte: O autor. 

 

A tabela 5 apresenta os valores de Pu, onde ocorre uma variação entre as 

medias em relação aos tratamentos. 

 

Tabela 6. Teste Scott-Knott (1974) para Fibra 

TRATAMENTOS %     MÉDIAS   

0   11.00 a1  

1   12.10 a2  

3   13.00 a3  

2   13.20 a4  

4   13.80 a5  

5   15.70 a6  

10   16.40 a7  

15   22.00 a8  

20     22.10 a8   

Fonte: O autor. 
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A tabela 6 apresenta os valores de fibra que teve um aumento significativo em 

relação ao aumento da concentração de impureza mineral, assim também foi à 

determinação onde a interferência foi representativa. 

 

Conclusão 

Conclui-se assim que os resultados apresentaram uma relação direta sobre as 

dosagens de impureza mineral, que foram significativas em praticamente todas as 

analises realizadas, porém a que se sobressaiu foi a analise de fibra que para cada 

dosagem de impureza apresentou diferentes resultados, e na última dosagem obteve um 

resultado com o dobro do inicial. Isto demonstra como a impureza mineral pode ser 

prejudicial em uma usina sucroalcooleira, esta cana-de-açúcar com essa quantidade de 

fibra provocaria uma perda maior de sacarose na extração, isso porque o caldo extraído 

em parte é reabsorvido pela fibra da cana, ou seja, quanto mais fibra menor será a 

eficiência na extração da moenda. 
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Resumo 
Com o propósito de avaliar a interação de polímeros hidroabsorventes e cobertura vegetal 
em dois sistemas de plantio (sulco e leira), na possível interferência nas análises 
tecnológicas da cana-de-açúcar (Fibra e ATR) e a sua correlação com a produção de 
bioenegia, foram utilizadas as doses de (0,0; 26,67; 53,33 e 80,00 kg do polímero por 
hectare) e quatro tratamentos com cobertura vegetal, na soqueira de cana-de-açúcar, 
instalado quando da coleta do primeiro corte, em junho de 2009, sendo as concentrações 
(sem folhas, na dose 0 testemunha); folhas secas, na dose de 5 t de matéria seca ha -1; 
folhas verdes, na dose de 10 t de matéria seca ha -1; e mistura de folhas verdes mais 
folhas secas, na dose de 15 t de matéria seca ha -1. Existe correlação entre aumento de 
ATR e Fibra da cana com a produção de Bioenergia do Sistema. 
Palavras-chave: Fibra. ATR. Bioenergia. 
 

 

Introdução 

A cana-de-açúcar pertence à família Poaceae (Gramineae) e sua origem 

geográfica são atribuídas ao Sudoeste Asiático, Java, Nova Guiné e também à Índia. 

Como a maioria das Poáceas (gramíneas), a cana-de-açúcar é uma planta C4, assim 

chamada por formar compostos orgânicos com quatro carbonos. Apresenta também 

maior taxa fotossintética e de eficiência na utilização e resgate de CO2 (gás carbônico) da 

atmosfera. O processo produtivo canavieiro visa três objetivos básicos, de acordo com 

CÂMARA (1993): 

Produtividade: alta produção de fitomassa por unidade de área. Isto é, elevado 

rendimento agrícola de colmos industrializáveis, cujas células parenquimatosas  

armazenam  a sacarose; 

Qualidade: riqueza em açúcar dos colmos industrializáveis, caracterizando matéria-

prima de qualidade. Quando associada à produtividade, reflete-se na produção por 

unidade área; 
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Longevidade do canavial: visa aumentar o número de cortes, refletindo-se num 

prazo maior de tempo entre as reformas do canavial, resultando em melhor 

economicidade do empreendimento (SEGATO et al. 2006). 

As análises tecnológicas da cana-de-açúcar têm por objetivo avaliar a qualidade da 

matéria prima para diversos fins, como, por exemplo, o cálculo de eficiência das moendas 

e os rendimentos industriais (MARQUES, 2007). Neste grupo de análises foi incluída a 

determinação do poder calorífico superior, no presente estudo, pois é entendida como um 

tópico de avaliação da qualidade energética da cana-de-açúcar, apesar de não fazer parte 

da rotina de análises industriais. 

 

Objetivo  

O objetivo do trabalho foi avaliar a interação de Polímeros hidroabsorventes, 

Cobertura vegetal e Sistemas de plantio em relação aos parâmetros tecnológicos da 

cana-de-açúcar, estudando a sua correlação com o potêncial de bioenergia produzida 

pela cana-de-açúcar.  

 

Metodologia 

O experimento foi implantado no Campus II da UNOESTE, cujo solo foi 

caracterizado como Argissolo Vermelho-Amarelo Distroférrico, típico A moderado, textura 

médio-argilosa (Embrapa, 1999). O cultivar RB 86 7515 foi plantado em dezembro de 

2007 e colhido em junho 2009 (18 meses)  e a soqueira desse cultivar foi utilizada no 

estudo, esquema experimental foi o de parcelas subdivididas (2x4), sendo dois os 

sistemas de plantios (sulco e leira) utilizados, em 2007, quando do processo de instalação 

da cultura e foram utilizadas quatro  doses do polímero hidroabsorvente (Grupo III) (0; 

26,67; 53,33 e 80,00 kg do polímero por hectare), correspondentes às doses de 0, 4, 8 e 

12 g de polímero por metro linear. As parcelas com as doses utilizadas de polímero foram 

subdivididas em quatro tratamentos com cobertura vegetal, na soqueira da cana (sem 

folhas, testemunha; folhas secas, na dose de 5 t ha-1; folhas verdes, na dose de 16,67 t 

ha-1; e mistura de folhas verdes mais folhas secas, na dose de 21,67 t ha-1). Considerando 

que a folha verde tem, em média; umidade de 40% (Orlando Filho, 1983; Bovi; Serra, 

2001; Ripoli e Ripoli, 2004) têm-se os tratamentos com 0 t ha-1, 5 t ha-1, 10 t ha-1 e 15 t ha-

1 de matéria seca, oriundos de folhas secas, folhas verdes e mistura na proporção de 

3,33:1 em folha verdes: folhas secas.  Esses tratamentos com cobertura vegetal foram 

instalados quando da colheita do primeiro corte, em junho de 2009, sendo a unidade 
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experimental (parcela) composta de cinco linhas e com cinco metros de comprimento, 

sendo o espaçamento entre linhas de 1,5 m (área de 37,5 m2).  

Após 14 meses de crescimento vegetativo (agosto de 2010), foram iniciadas as 

análises para determinação dos parâmetros tecnológicos (Poder Calorífico Superior, Fibra 

e ATR). O poder calorífico da cana e do palhiço foi analisado no Centro de Estudos 

Avançados em Bioenergia e Tecnologia Sucroalcooleira – CENTEC, segundo os critérios 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, constantes da 

NBR – 8633/84, indicada para o carvão vegetal, podendo ser adaptada para qualquer 

combustível sólido e também para a biomassa. Os testes de calorimetria foram realizados 

utilizando-se uma bomba calorimétrica da marca Digital Data Systems (DDS) modelo Cal 

2k.  

Foi avaliado no experimento o poder calorífico superior (PCS) da cana-de-açúcar 

nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, além da produtividade de biomassa, 

níveis de ATR e Fibra da cana do mês de agosto e PCS do palhiço no mês de novembro 

de 2010.  

Para a análise de produtividade de biomassa total, produtividade de colmos e 

produtividade de palhiço, o procedimento realizado foi o mesmo em cada parcela do 

ensaio, ou seja, retirou-se um metro linear de cada uma das três linhas centrais da 

parcela, desprezando-se o primeiro e o ultimo metro de cada linha. O material retirado 

destas três linhas foi pesado e anotado como biomassa total. Após a pesagem, foram 

retirados os ponteiros e as folhas, sendo o material obtido novamente pesado e anotado 

como massa de colmo, com diferença entre biomassa total e massa de colmo 

posteriormente calculada como palhiço. Esse procedimento foi realizado no mês de 

agosto de 2010. 

Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA, p<0,05) e ao 

teste de comparação de médias Scott-Knott (p<0,05), segundo Gomes (1990) e para a 

confecção dos gráficos e regressões estatísticas foi utilizado o programa matemático 

Microcal Origin 6.0. 

 

Resultados e Discussão 

Para a variável analisada (fibra da cana) (Figura 1), observou-se  grande relação 

entre a produção de bioenergia do sistema com a produção de fibra, pois a correlação é 

significativa ao nível de 1% e o coeficiente de determinação da equação (R2) foi de 0,91. 

Segundo Gravois e Milligan (1992), a quantidade de fibra na cana-de-açúcar tem 

influência direta no processo de moagem, pois uma porcentagem de fibra muito alta 
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significa uma baixa quantidade de caldo extraído e, consequentemente, baixa produção 

de açúcar. Por outro lado, como a fibra é utilizada para a produção de energia na queima 

das caldeiras, uma porcentagem muito baixa requer um custo de energia mais elevado no 

processo. Não foi observado diferença estatística significativa para os tratamentos em 

relação à variável analisada, (Tabelas 1, 2 e 3) sendo assim os tratamentos não 

aumentaram e nem diminuíram o teor de fibra da cana. Pois segundo Marques (2001), os 

valores referentes à porcentagem de fibra na cana podem variar de 8 a 18%, sendo os 

valores encontrados no presente experimento mediano ao citado pelo autor. 
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Figura 1. Modelo de correlação entre a fibra da cana e poder calorífico (TJ ha-1), 

referentes aos dados obtidos no mês de agosto de 2010. 

 

Tabela 1. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “Fibra (%)” em 

relação à Dose de hidrogel. 

 

DOSE LEIRA  SULCO   MÉDIA 
0,00 (kg ha-1) 13,8 Aa 14,4 Aa 14,10A 
26,67(kg ha-1) 16,15 Aa 14,98 Aa 15,56A 
53,33 (kg ha-1) 14,88 Aa 13,98 Aa 14,43A 
80,00 (kg ha-1) 13,85 Aa 14,18 Aa 14,01A 

MÉDIA 14,69 a 14,38 a   
CV (%) 10,35        

MÉDIA GERAL 14,53        
Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 
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Tabela 2. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “Fibra (%)” em 

relação à Cobertura. 

COBERTURA LEIRA  SULCO   MÉDIA 
0 (t ha-1) 13,15 Aa 14,63 Aa 15,39A 
5 (t ha-1) 14,2 Aa 13,73 Aa 13,96A 

10 (t ha-1) 14,63 Aa 14,5 Aa 14,56A 
15 (t ha-1) 13,7 Aa 14,68 Aa 14,19A 

MÉDIA 14,69 a 14,38 a   
CV (%) 10,35        

MÉDIA GERAL 14,53        
Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Tabela 3. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “Fibra (%)” em 

relação à “Cobertura x Dose de hidrogel”. 

COBERTURA 0   26,67  53,33  80   MÉDIA 

0 (t ha-1) 14,2 Aa 16,65 Aa 15,8 Aa 14,9 Aa 15,39A
5 (t ha-1) 15,55 Aa 14,4 Aa 13,55 Aa 12,35 Aa 13,96A
10 (t ha-1) 13,5 Aa 15,25 Aa 14,25 Aa 15,25 Aa 14,56A
15 (t ha-1) 13,15 Aa 15,95 Aa 14,1 Aa 13,55 Aa 14,19A

MÉDIA 14,1 a 15,56 a 14,43 a 14,01 a   
CV (%) 10,35               
MÉDIA 
GERAL 14,53      

         

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

 Através dos dados apresentados na Figura 2, observou-se que a correlação entre 

teores de ATR produzidos por hectare e produção de bioenergia foi muito alta, sendo 

essa correlação significativa ao nível de 1% e o coeficiente de determinação da equação 

(R2) foi de 0,83. Isto condiz com Payne (1989), pois segundo ele o açúcar possui um 

poder calorífico equivalente a aproximadamente 3953 kcal kg-1, que representa 16,55 MJ 

kg-1. Com isso, há uma interação muito grande com a produção de açúcares por hectare 

e a produção de bioenergia. Observou-se que no sistema de plantio em leiras com a dose 

de 53,33 kg ha-1 de polímero, a produção de ATR foi maior em comparação com as 

demais doses utilizadas nesse sistema de plantio (Tabela 4), porém a média geral dos 

tratamentos não apresentou diferenças estatisticas para sistema de plantio em leiras em 

sulco. Não houve diferença significativa relevante em relação aos tratamentos realizados  

para a variável ATR (Tabelas 5 e 6), contudo a umidade proporcionada ao solo e 

consequentemente à planta pela dose de 53,33 kg ha-1 de polímero e 15 (t ha-1) de 

cobertura não havendo em diferenças estatisticas. Wofford Jr (1992) destacou que as 

raízes das plantas crescem por dentro dos grânulos do polímero hidratado, havendo um 
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grande desenvolvimento de pêlos radiculares, que proporcionam maior superfície de 

contato das raízes com a fonte de água e nutrientes, facilitando a sua absorção. Segundo 

Fonteno e Bilderback (1993), a quantidade de água do polímero disponível para as 

plantas está muito em função do contato das raízes com os grânulos na forma de gel 

hidratado no solo.  
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Figura 2. Modelo de correlação entre o açúcar total recuperável da cana (ATR) e poder 

calorífico (TJ ha-1), referentes aos dados obtidos no mês de agosto de 2010. 

 

Tabela 4. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “ATR - Açúcar Total 

Recuperável (Kg t cana-1)” em relação à Dose de hidrogel. 

DOSE LEIRA  SULCO   MÉDIA 
0,00 (kg ha-1) 169,00 Bb 187,05 Aa 178,03A 
26,67(kg ha-1) 172,48 Ba 176,63 Aa 174,55A 
53,33 (kg ha-1) 186,28 Aa 176,75 Aa 181,51A 
80,00 (kg ha-1) 179,55 Ba 183,25 Aa 181,40A 

MÉDIA 176,83 a 180,92 a   
CV (%) 4,37        

MÉDIA GERAL 178,87        
Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Tabela 5. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “ATR - Açúcar Total 

Recuperável (Kg t cana-1)” em relação à Cobertura. 

COBERTURA LEIRA  SULCO   MÉDIA 
0 (t ha-1) 177,73 Aa 181,85 Aa 179,79A 
5 (t ha-1) 173,38 Aa 178,93 Aa 176,15A 

10 (t ha-1) 177,30 Aa 179,15 Aa 178,23A 
15 (t ha-1) 178,90 Aa 183,75 Aa 181,33A 

MÉDIA 176,83 a 180,92 a   
CV (%) 4,37        

MÉDIA GERAL 178,87        
Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 
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Tabela 6. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “ATR - Açúcar Total 

Recuperável (Kg t cana-1)” em relação à “Cobertura x Dose de hidrogel”. 

COBERTURA 0   26,67  53,33  80   MÉDIA 

0 (t ha-1) 177,65 Aa 169,8 Aa 183,65 Aa 188,05 Aa 179,79A

5 (t ha-1) 174,35 Aa 173,25 Aa 180,6 Aa 176,4 Aa 176,15A

10 (t ha-1) 176,25 Aa 176,3 Aa 178,5 Aa 181,85 Aa 178,23A

15 (t ha-1) 183,85 Aa 178,5 Aa 183,3 Aa 179,3 Aa 181,33A

MÉDIA 178,03 a 174,55 a 181,51 a 181,4 a   

CV (%) 4,37               

MÉDIA 

GERAL 178,87      

         

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Conclusão 

Não há influência do sistema de plantio em relação as variáveis analisadas no 

experimento. 

As doses do polímero e as concentrações de cobertura vegetal não promoveram 

diferenças estatitísticas significativas em relação à testemunha quando avaliado os 

parâmetros tecnológicos. Porém existe uma correlação significativa a nível de 1% entre os 

parâmetros avaliados e a Bioenergia produzida por hectare de cana-de-açúcar. 
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Resumo 
Possibilitando o manejo a partir de praticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis que 
resultem em aumento de produtividade e longevidade da cultura. Realizou-se experimento 
com quatro repetições de cada parcela ou horários de plantio, sendo: 0, 12, 24, 48, 72 e 
96 horas. Para a contagem de perfilhos foram utilizadas as três linhas centrais de cada 
parcela, eliminado as bordaduras. Em cada linha foram avaliados cinco metros, excluindo 
um metro no início e um no fim de cada linha. Os perfilhos foram contados aos 30, 60, 90, 
120, 150 e 180 dias. Não há relação entre as horas de plantio avaliadas com a elevação 
do número de perfilhos por metro linear. O número de perfilhos elevou-se continuamente 
durante os seis primeiros meses de cultivo da cana-de-açúcar, com crescimento 
acentuado entre 90 e 120 dias após o plantio. 
Palavras-chave: Saccharum spp, perfilhos, plantio. 
 

 

Introdução 

A crescente preocupação da sociedade mundial com o ambiente vem gerando 

pressão sobre o uso de combustíveis fósseis, os quais são os grandes responsáveis pela 

emissão de gases poluentes na atmosfera. Vários países estão buscando reduzir ao 

máximo o uso desses combustíveis, seja pela substituição do produto ou pela adição de 

outros combustíveis para diminuir a carga poluidora. Atualmente, a cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.) é uma das melhores opções dentre as fontes de energia renováveis. 

Vários fatores interferem na produção da cultura da cana-de-açúcar. Estudar a cultura e 

como elevar sua produtividade pode gerar uma enorme quantidade de informações para 

adequar o melhor manejo e promover um melhor rendimento e maior lucratividade. 

No Brasil há indícios de que o cultivo da cana de açúcar seja anterior à época dos 

descobrimentos, mas seu desenvolvimento se deu posteriormente, com a criação de 

engenhos e plantações com mudas trazidas pelos portugueses. Como a maioria das 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 

mailto:levp@unoeste.br


Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 341

poáceas (gramíneas), a cana-de-açúcar é uma planta do C4 chamada por formar 

compostos orgânicos com quatro carbonos.  

Para a brotação das soqueiras, deve-se considerar como fundamental, segundo 

Carneiro et al. (1995), a reserva em rizomas ou colmos subterrâneos (parte basal do 

colmo, que permanece enterrada no solo após o corte da cana) e raízes remanescentes 

do ciclo anterior. Casagrande (1991), afirmou que, nos primeiros 30 dias, quando ocorre a 

emissão de raízes de fixação e brotação de gemas, a cana-planta vive da reserva de 

nutrientes do tolete, que é redistribuída, e parcialmente dos nutrientes absorvidos pelas 

raízes de fixação. Após esse período, segundo o mesmo autor, inicia-se o 

desenvolvimento das raízes dos perfilhos primários, depois dos secundários, e assim 

sucessivamente, então as raízes de fixação perdem a função, e a cana-planta passa a 

depender exclusivamente da atividade das raízes dos perfilhos. 

 De acordo com Cesnik e Miocque (2004), a cana-de-açúcar se desenvolve 

caracteristicamente em forma de touceira. Possui como a maioria das espécies, uma 

parte aérea, formada por colmos, folhas e inflorescência, e outra subterrânea, constituída 

por raízes e rizomas. 

A cana-de-açúcar é uma planta perene, que perfilha de maneira abundante na fase 

inicial de seu desenvolvimento. Quando se estabelece como cultura, o auto-

sombreamento induz a inibição de perfilhamento e a aceleração do colmo principal, já o 

crescimento em altura continua até a ocorrência de alguma limitação no suprimento de 

água, na ocorrência de baixas temperaturas e na presença de florescimento, sendo este 

indesejável em culturas comerciais (RODRIGUES, 1995). 

De acordo com Rodrigues (1995), diversos países produtores calculam o 

rendimento da cana-de-açúcar, através do peso do colmo por área de terreno, sendo a 

produtividade em média mundial de 53 t ha-1, tendendo a elevar-se com o emprego de 

tecnologias. Outros países estabelecem como rendimento econômico da cultura, a 

quantidade de açúcar obtida por hectare, contendo os colmos de 7 a 13% de sacarose, 

além de 11 a 16% de fibra. As características das cultivares influenciam a eficiência 

fotossintética da cana, além de outros fatores como as variações climáticas que 

prevalecem durante o desenvolvimento da cultura. 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi verificar se a cana-de-açúcar apresenta dificuldades 

no seu perfilhamento, quando plantada em diferentes horários após o corte das mudas, 

com uma espera de até quatro dias para ser plantada. 
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Metodologia 

O experimento foi conduzido a campo, em área experimental da Faculdade de 

Agronomia da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), localizada no município de 

Presidente Prudente, SP (22º07’30”S, 51º26’00”W e 433 m de altitude), durante os meses 

de novembro de 2009 a abril de 2010. O clima da região, segundo a classificação de 

Köppen, é do tipo Aw, ou seja, tropical, com estação chuvosa e quente bem definida, 

entre os meses de setembro e março, e inverno seco, com temperaturas amenas, entre 

os meses de abril e setembro. 

O solo foi caracterizado, segundo Embrapa (2006), como Latossolo Vermelho 

distrófico, com relevo suave, ondulado e boa drenagem. Foram coletadas amostras para 

caracterização de atributos químicos (Raij et al., 2001) e granulometria (Embrapa, 1999), 

na camada 0-20 cm, com os seguintes resultados: pH (CaCl2 1 mol L-1) 5,9; 18 g dm-3 

de MO; 16 mg dm-3 de Presina; 27 mmolc dm-3 de H+Al; 1,2 mmolc dm-3 de K; 38 

mmolc dm-3 de Ca; 12 mmolc dm-3 de Mg; 52 mmolc dm-3 de SB; 69 mmolc dm-3 de 

CTC; 74% de saturação por bases (V); 62% de saturação por alumínio (m); 740 g kg-1 de 

areia; 80 g kg-1 de silte; e 180 g kg-1 de argila. 

A variedade de cana-de-açúcar escolhida para a realização do experimento foi a 

RB 86 7515, em função da recomendação regional. Foi realizado o preparo convencional 

do solo com aragem e gradagem antes do plantio. A adubação de plantio foi realizada de 

acordo com Raij et al. (1997), sendo 30 Kg ha-1 de nitrogênio, tendo como fonte a uréia, 

100 Kg ha-1 de K2O, utilizando cloreto de potássio como fonte, e 60 Kg ha-1 de P2O5, 

tendo como fonte o superfosfato simples.  

O plantio da cana foi realizado com espaçamento de 1,5 m e profundidade do sulco 

de 30 cm. Realizou-se o plantio convencional, adotando o sistema de cana-de-ano, ou 

cana de 12 meses. Na distribuição das mudas utilizou-se a densidade média de 15 gemas 

por metro de sulco, mediante distribuição de colmos “pé-com-ponta”, efetuando em 

seguida o corte manual dos colmos em toletes de três gemas. Variou-se apenas as horas 

de plantio após o corte das mudas, seguindo o delineamento experimental.  

Cada parcela foi constituída de cinco linhas de sete metros de comprimento. Foram 

feitas 4 repetições de cada horário de plantio sendo: 0, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Para a 

contagem de perfilhos foram utilizadas as três linhas centrais de cada parcela, eliminado 

as bordaduras. Em cada linha foram avaliados cinco metros, excluindo um metro no início 

e um no fim de cada linha. 

Os perfilhos foram contados aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. A partir desta 

última data a competição entre os perfilhos pelos fatores de crescimento (luz, água, 
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nutrientes, espaço) acentua-se, de modo que se constata a paralização deste processo 

(SEGATO et al., 2006). Os colmos que sobrevivem a forte competição da fase de 

perfilhamento intenso continuam seus processos de crescimento e desenvolvimento, 

acumulando cada vez mais sacarose em seus internódios, a medida que estes vão 

amadurecendo (CÂMARA, 1993). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico 

SISVAR. 

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 01 apresenta os valores de F calculados por meio de análises de 

variância para o perfilhamento da cana-de-açúcar aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias 

após o plantio (DAP), em razão do plantio em diferentes horas após o corte das mudas. A 

análise da variância indicou a significância das causas de variação relacionadas a horas 

após o corte das mudas e número de perfilhos ao longo dos dias de avaliação. 

 

Tabela 01. Valores de F calculados por meio de análises de variância para o 

perfilhamento da cana-de-açúcar aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após o plantio 

(DAP), em razão do plantio em diferentes horas após o corte das mudas. 

 GL SQ QM FC 

Horas 5 23.78 4.76 6,37** 

Dias 5 802.76 160.55 215,18** 

Horas x Dias 25 14.18 0.57 0,76* 

Bloco 3 0.42 0.14 0,19* 

Erro 105 78.34 0.75  

Total Corrigido 143 919.48   

CV (%) 10,1    
* e ** significativos a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente. ns: não significativo. 

 

Observou-se, através da análise estatística que a variável horas após o corte das 

mudas foi significativo a 1% de probabilidade, da mesma forma que a variável dias após o 

plantio. Isto significa que os dados possuem mais de 99% de probabilidade de estarem 

corretos. 

Na produção de sacarose da cana-de-açúcar, provavelmente, o fator mais 

importante relacionado com o processo é o número de colmos por unidade de área na 

colheita. Logo, um maior perfilhamento irá promover maior quantidade de colmos por 

hectare e maior rendimento de açúcar. 
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A tabela 02 apresenta o resultado do teste de comparação de médias entre os 

diferentes tratamentos. Da mesma forma, a Figura 01 mostra o número de perfilhos por 

metro linear para as diferentes horas de plantio. 

 

Tabela 02. Número de perfilhos por metro linear para cada tratamento avaliado. 

Tratamentos (Horas após o corte) Número de Perfilhos m-1 (médias) 

0 horas 8,70 bc 

12 horas 9,10 c 

24 horas 8,77 bc 

48 horas 7,79 a 

72 horas 8,38 ab 

96 horas 8,48 abc 
 

 

Figura 01. Número de perfilhos por metro linear para cada tratamento avaliado. 

 

Observou-se que o tratamento que apresentou melhor perfilhamento foi às 12 

horas após o corte das mudas, e o que menos perfilhou foi 48 horas após o corte das 

mudas. As 72 e 96 horas após o corte o número de perfilhos volta a crescer, revelando 

que nas condições deste perfilhamento, não há relação entre o maior número de perfilhos 

quanto mais rápido for realizado o plantio da cana-de-açúcar após o corte das mudas, 

como era esperado. 

A tabela 03, assim como a figura 02, apresenta o número de perfilhos por metro 

linear aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após o plantio. 
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Tabela 03. Número de perfilhos por metro linear aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após 

o plantio. 

Tratamentos (Dias após o plantio) Número de Perfilhos m-1 (médias) 

30 dias 5,42 a 

60 dias 6,43 b 

90 dias 6,83 b 

120 dias 10,48 c 

150 dias 10,78 cd 

180 dias 11,29 d 
 

 

Figura 2. Número de perfilhos por metro linear aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após o 

plantio 

 

Observou-se que o número de perfilhos elevou-se continuamente durante os seis 

primeiros meses de cultivo da cana-de-açúcar, com crescimento acentuado entre 90 e 

120 dias após o plantio. Tais resultados já eram esperados pois a cana-de-açúcar perfilha 

até os seis meses de idade, e somente a partir desta data a competição entre os perfilhos 

pelos fatores de crescimento (luz, água, nutrientes, espaço) acentua-se, de modo que se 

constata a paralização deste processo (SEGATO et al., 2006).  

Resultados semelhantes foram obtidos por Orlando Filho e Rodella (1995), que 

observaram crescimento contínuo até o quarto mês após o plantio da cana-de-açúcar e 

por Santos (2006), que relatou crescimento contínuo com posterior queda quando iniciou-

se a competição entre os perfilhos pelos fatores de crescimento. 
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Conclusão 

Não há relação entre as horas de plantio avaliadas com a elevação do número de 

perfilhos por metro linear. 

O número de perfilhos elevou-se continuamente durante os seis primeiros meses 

de cultivo da cana-de-açúcar, com crescimento acentuado entre 90 e 120 dias após o 

plantio. 
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Resumo 
A região oeste do estado de São Paulo é conhecida pelo seu clima, que é na maior o 
parte do tempo quente e seu solo em sua grande maioria arenoso, ou seja, armazena 
pouca água, o que não favorece a alguns cultivares, mas no caso da batata – doce o 
clima quente e o solo arenoso permitiram com que esta hortaliça ganhasse um espaço 
considerável, na região de Presidente Prudente, tornando-se uma das maiores produtoras 
do estado. Com uma produção elevada os descartes, ou raízes fora do padrão comercial 
também aumentam. O presente trabalho visa usar essas raízes que são descartadas para 
a produção de álcool, produção essa que se dará a partir da hidrolise enzimática feita 
pelas enzimas α-amilase e amiloglucosidase, que irão transformar o amido contido nas 
batatas – doce em açúcares fermentescíveis, e posteriormente serão fermentados pela 
Saccharomyces cerevisiae. Agregando maior valor a produção e criando novas 
alternativas bioenergéticas. 
Palavras-chave: Hidrolisado. Batata - doce. Álcool. 
 

 

Introdução 

A região de Presidente Prudente tem uma vasta diversidade produtiva e uma das 

lavouras que se destacam é a de batata-doce por ter como principal característica sua 

resistência a baixa umidade do solo uma vez que a grande maioria do solo da região é 

arenoso, e por isto retém pouca água. Outra característica é a facilidade no manejo da 

cultura, viabilizando a agricultura familiar. Por tais fatores, esta cultura tem se difundido na 

região de forma que a região contribui com 62% da produção estadual. (ZERO,2003) 

Com isto aumentou-se o investimento em pesquisas para sua melhoria genética. 

Porém, com uma produção elevada o numero de batatas descartadas, ou seja, fora 

dos padrões de comercialização, também é grande, batatas essas que são descartadas, 

ou são aproveitadas como matéria orgânica em algumas lavouras. 

Este trabalho busca promover a geração de álcool como produto final a ser 

utilizado em misturas combustíveis, a partir da hidrolise enzimática, feita com enzimas 

amilóticas, justificando assim o investimento tecnológico e agregando maior valor a 

produção. 
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Objetivo 

Produção de álcool a partir de hidrolisado da batata-doce buscando identificar qual 

processo permite maior rendimento para esta atividade e determinar um conjunto de 

reações, que permitam acompanhar o processo de fermentação, identificando sua 

eficiência e rendimento. 

 

Material e Métodos 

Locais do Experimento 

Os experimentos se realizaram na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE – 

CAMPUS II) Presidente Prudente - SP, nos laboratórios de Genética Molecular, 

Alimentos, Botânica e Produção Sucroalcooleira. 

 

Matéria-Prima 

Na realização deste experimento, foi utilizada a variedade de batata – doce do tipo 

canadense, cedida por produtores da região. 

 

Enzimas Amilolíticas 

Para a obtenção do hidrolisado foram utilizadas duas enzimas amilolíticas, uma 

endoenzima (α-1-4) e uma exoenzima (α-1-4 e α-1-6). 

As enzimas são fabricadas pelo Novozymes Latin America Ltda, sendo que a 

endoenzima alfa-amilase Termamyl 2X é produzida por cepas de Bacillus licheniformis, 

que possui atividade enzimática de 240KNU/g e a exoenzima amiloglicosidase AMG 

300L, produzida por cepas de Aspergillus níger, cuja atividade enzimática é de 

300AGU/mL. 

 

Extrações do amido e obtenção da farinha. 

As batatas - doces foram lavadas em água corrente e em seguida descascadas e 

mantidas no gelo. Após foram picadas e homogeneizadas em liquidificador, utilizando-se 

como solvente a água gelada, na proporção 1:1. O homogeneizado obtido foi filtrado, com 

auxílio de pano de prato, sendo esse procedimento repetido por três vezes para garantir a 

maior extração possível do amido. O extrato obtido foi depositado em bandeja de alumínio 

e levado a secar em estufa de circulação de ar forçada. O amido presente no filtrado é 

decantado em bandejas de alumínio por um período mínimo de 40 minutos. Em seguida 

reuniram-se os filtrados após sedimentação do amido. Sua purificação foi realizada 

através de ciclos sucessivos de lavagem com água gelada, seguidos de decantação. O 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 349

amido obtido foi levado a secagem em estufa de circulação de ar forçada a 65ºC. Em 

seguida, pulverizado e armazenado em saco plástico a temperatura ambiente. 

 

Hidrólises do amido 

Num erlenmeyer de 1000mL, preparou-se uma suspensão de 250mL com adição 

de 18% de matéria seca, utilizando-se 45g de amido e 250mL de tampão Sorensen pH 

6,5. Essa mistura foi mantida no Banho-Maria (Reciprocal shaking bath - PRECISION) 

com agitação (55 r.p.m.) e controle de temperatura (primeira fase da hidrólise 90ºC e 

segunda fase 60ºC). 

No processo de hidrólise, foi utilizada a enzima α-amilase 1,0 g.kg-1m.s. na etapa 

de dextrinização e amiloglucosidase 4,0 g.kg-1m.s na etapa de sacarificação. O período 

total do processo foi testado inicialmente a um intervalo 3horas e 30 minutos para a 

atuação da primeira enzima - α-amilase - a 90ºC e após o resfriamento e correção do pH 

para 4,5; mais 4 horas para a ação enzimática da segunda enzima – amiloglucosidase - à 

60ºC. (SUMERLY, 2003) 

 

Fermentação 

Em um Kitassato de 500 ml foram adicionados 150 ml do hidrolisado; em seguida o 

pH foi controlado para 6,4 com acido fosfórico; adicionou-se 1 g de fermento concentrado 

tratado (Saccharomyces cerevisiae), fornecido pela Usina USALPA de Junqueirópolis – 

SP. 

Em seguida essa mistura foi colocada no Banho-Maria (Reciprocal shaking bath - 

PRECISION) com agitação (55 r.p.m.) e controle de temperatura de 30ºC por 6 horas 

segundo orientações da Usina USALPA, 2011 (FIGURA 1) (SANTOS, 2005) 

 

 

Figura 1. Sistema de fermentação com temperatura e agitação constante durante o 

experimento.  

Fonte: O autor 
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Quantificação da Glicose 

No processo de acompanhamento da fermentação, foi de suma importância 

quantificar a glicose restante no sistema, para tanto 5 mL de amostragem do fermentado 

foram sendo retirados a cada 30 minutos de reação, sendo a seguir utilizado o método 

enzimático com o Reagente Glicose PAP Liquiform (Labtest), conforme recomendações 

do fabricante, com adaptações para tais determinações, até que se percebesse a 

manutenção da taxa de glicose dentro do sistema. 

 

Destilação e quantificação do álcool 

Em um balão de 50 ml foram adicionados 10 ml de Acido Sulfúrico P.A. e 10 ml de 

Dicromato de Potássio 0,5%; essa solução foi leveda a saída do destilador, no destilador; 

foram adicionados 10 ml da solução alcoólica, que já havia sido diluída 100 vezes; o 

destilador foi ligado e a solução alcoólica foi recolhida no balão que continha o Acido 

Sulfúrico P.A e o Dicromato de Potássio 0,5%, até que o volume inicial dobrasse. 

A solução foi transferida para um Erlenmeyer e resfriada a temperatura ambiente; 

em seguida adicionaram-se 5 ml da solução de Iodeto de Potassio 5%; até a solução ficar 

vermelho tijolo, e titulou-se com o Tiossulfato de Sódio a 0,1 N até a coloração amarelo-

clara, em seguida, foi adicionado 1 ml da solução indicadora de Amido e continuou-se a 

titular até a coloração azul clara (Figura 2), anotou-se o volume para cálculos posteriores, 

onde % de álcool= 0,01456x (Vbranco-Vanalise).  

 

 

Figura 2. Titulação para determinação final de álcool produzido dentro do sistema. 

Fonte: O autor 
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Análises Estatísticas: 

Os dados obtidos abaixo foram calculados a partir de curva padrão cuja análise 

estatística será realizada através do programa estatístico SISVAR com grau de 

significância p < 0.005. 

 

Resultados 

O gráfico (Figura 03) abaixo representa as determinações de glicose demonstrando 

o consumo deste açúcar durante o intervalo de 6 horas que corresponde ao período do 

processo fermentativo conforme orientação do fornecedor da Saccharomyces cerivisiae. 

 

Figura 3. Representa o consumo de glicose dentro do processo fermentativo do 

hidrolisado obtido por ação das enzimas alfa-amilase e amiloglucosidase. 

Fonte: O autor 

 

A Tabela 01 representa as análises estatísticas das variações de glicose realizadas 

com auxílio do SISVAR, demonstrando as variações observadas dentro do intervalo de 

tempo da reação de fermentação. 
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Tabela 1: Resultado para análise estatística para a variável concentração em relação ao 

tempo. 

Tempos Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Média 
0 Min 247,94 Aa 262,32 Aa 239,20 Aa 249,82 A 

30 Min 208,72 Aa 241,09 Aa 206,32 Aa 218,70 A 
60 Min 175,32 Aa 174,64 Aa 157,68 Aa 169,21 A 
90 min 150,15 Aa 159,05 Aa 151,86 Aa 153,68 A 
120 min 134,56 Aa 149,80 Aa 144,32 Aa 142,89 A 
150 min 126,51 Aa 141,75 Aa 139,01 Aa 135,75 A 
180 min 121,89 Aa 134,22 Aa 134,56 Aa 130,22 A 
210 min 118,80 Aa 126,68 Aa 132,16 Aa 125,88 A 
240 min 109,21 Aa 119,66 Aa 123,94 Aa 117,60 A 
270 min 103,73 Aa 114,35 Aa 122,06 Aa 113,38 A 
300 min 102,53 Aa 103,73 Aa 118,46 Aa 108,24 A 
330 min 75,82 Aa 88,66 Aa 112,30 Aa 92,25 A 
360 min 65,20 Aa 74,79 Aa 104,25 Aa 46,66 A 

Média 
Geral 

133,87 a 145,44 a 145,08 a 138,79 A

CV% 
0,00 

        

Fonte: O autor 

 

A figura 04 representa a quantidade média de álcool obtida por análise dos 

fermentados realizados por destilação e posterior titulação. 

 

Figura 4. Representa a porcentagem de álcool obtido nas amostras após processo 

fermentativo utilizando-se da levedura Saccharomyces cerevisiae em fase final de 

fermentação após 6 horas de processo. 

Fonte: O autor 
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Discussão 

Ao se compararem os dados obtidos nesse experimento com o trabalho de 

(SOUZA, 2009), a combinação entre a ação das enzimas α-amilase e amiloglucosidase e 

com posterior fermentação 1 g de levedura concentrada permitiu um consumo maior de 

glicose no mesmo intervalo de tempo. 

Quando comparado com o trabalho de (ABUJAMRA, 2009) que obteve 4,12% de 

álcool em 16 horas de fermentação, o processo realizado obteve uma vantagem, pois em 

um intervalo de tempo inferior a 6 horas conseguiu uma quantidade de alcool mais 

elevada 4,37%.  

Souza (2009) obteve em 6 horas de fermentação 24,99 g/L de álcool; o processo 

realizado se mostrou mais eficiente, pois no mesmo intervalo de tempo obteve uma 

produção mais elevada de álcool 34,45 g/L. 

Souza (2009) obteve 5,91 g/L.h de álcool, resultado que se mostrou superior ao 

obtido na processo realizado que foi de 5,74 g/L.h. 

O presente trabalho obteve uma eficiência na fermentação de 75%, o que se 

mostrou baixo quando comparado com os valores citados por Vasconcelos (1998), que 

variavam de 88% a 92% em culturas amiláceas. 

Com 48 horas de fermentação, Magali et al. (2004) conseguiu um rendimento de 

76,89% quando trabalhou com álcool de mandioca. Vasconcelos (1998) conseguiu uma 

eficiência de 80,56% quando o mesmo trabalhou com cana de açúcar. 
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RESUMO 
Com o objetivo de avaliar a interação de polímeros hidroabsorventes e cobertura vegetal 
em dois sistemas de plantio (sulco e leira), na possível interferência do valor energético 
da cana-de-açúcar, foram utilizadas as doses de (0,0; 26,67; 53,33 e 80,00 kg do 
polímero por hectare) e quatro tratamentos com cobertura vegetal, na soqueira de cana-
de-açúcar, instalado quando da coleta do primeiro corte, em junho de 2009, sendo as 
concentrações (sem folhas, na dose 0 testemunha); folhas secas, na dose de 5 t de 
matéria seca ha -1; folhas verdes, na dose de 10 t de matéria seca ha -1; e mistura de 
folhas verdes mais folhas secas, na dose de 15 t de matéria seca ha -1. A dose de 53,33 
kg ha-1 de polímero promoveu a maior produção de bioenergia da cana-de-açúcar. 
Palavras-chave: Terajoule. Hidroabsorvente. Biomassa. 
 

 

Introdução 

A previsão do total de cana moída na safra 2011/12 é de 641.982 mil toneladas, 

com incremento de 2,9% em relação à safra 2010/11, que foi de 623.905,1, o que significa 

que a quantidade que será moída deve superar em 18.076,9 mil toneladas a moagem da 

safra anterior, com projeções crescentes para as próximas safras (CONAB, 2011). 

Os temas relacionados à energia e clima estão no centro das preocupações de 

todo o mundo. A escassez dos recursos energéticos, acompanhado das instabilidades 

dos preços dos combustíveis fósseis e das alterações climáticas atribuídas à utilização 

desses combustíveis, tende a gerar impactos negativos e sem precedentes a todo 

planeta. Utilizar com mais eficiência os recursos energéticos a partir do aproveitamento de 

fontes alternativas de energia faz parte dos objetivos e programas das instituições de 

pesquisa e governamentais de diversos países, tendo a cogeração de energia como uma 

medida indispensável para suprir a demanda. Isto decorre da importância que a energia 

representa como fator determinante do desempenho das empresas, caracterizando-se 

como uma fonte potencial de vantagem competitiva e contribuindo de forma significativa 
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para a estrutura de custos. Nos últimos anos, muitas empresas estão concentrando seus 

esforços na melhoria de potenciais energéticos, como meio de minimização de custos 

globais e maximização dos níveis de serviços obtendo maiores lucros (LIMA, 2009). 

O Brasil, por suas características de país tropical e seu extenso território, apresenta 

condições inigualáveis para ocupar um importante papel mundial na agroenergia. 

Comparativamente ao mundo, o país apresenta significativa disponibilidade de terras 

agricultáveis e condições de solo, clima e tempo que permitem o cultivo de variadas 

culturas. Dispõe também de um importante legado tecnológico sobre biocombustíveis, 

que o deixa em condição ímpar no contexto mundial (AGROENERGIA – SEBRAE, 2011). 

A bioeletricidade vinculada à produção de etanol e açúcar tem condições 

excepcionais para representar papel estratégico na expansão do sistema elétrico 

nacional. Isso por ser fortemente complementar à hidroeletricidade, permitir a distribuição 

próxima aos centros de consumo e com importantes benefícios ambientais e 

socioeconômicos. 

 

Objetivo  

O objetivo do trabalho foi avaliar a interação de Polímeros hidroabsorventes, 

Cobertura vegetal e Sistemas de plantio em relação a produção de bioenergia produzida 

por hectare de cana-de-açúcar.  

 

Metodologia 

O experimento foi implantado no Campus II da UNOESTE, cujo solo foi 

caracterizado como Argissolo Vermelho-Amarelo Distroférrico, típico A moderado, textura 

médio-argilosa (Embrapa, 1999). Foi realizada uma amostragem composta de solo no 

local do experimento, logo após a colheita da cana planta, sendo os resultados 

apresentados na (Tabela 1). 

O clima da região se classifica em Aw, sendo a estação chuvosa no verão e 

estação seca no inverno.  Os dados de precipitação pluviométrica e de temperaturas 

máximas e mínimas durante o ensaio são apresentados na (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 357

Tabela 1. Resultados da análise do solo realizada na área do experimento. 

pH em 

CaCl 

pH em 

SMP 

Acidez Pont. 

(H+AL) 

(mmolc/dm³) 

Alumínio 

(Al+³) 

(mmolc/dm³) 

Mat.Org. 

(g/dm³) 

Cálcio 

(Ca+²) 

(mmol

c/dm³) 

Magnésio 

(Mg+²) 

(mmolc/dm³) 

5,5 7,1 14,2 0 7,4 8,2 3,4 

Potássio 

(K+) 

(mmolc/d

m³) 

Fósforo 

(mg/dm³) 

Enxofre (SO²) 

(mg/dm³) 

S.B 

(mmol/dm³) 
(M%) 

CTC 

(mmol

c/dm³) 

V(%) 

2,0 13,9 1,3 13,7 0 27,8 48,8 
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Figura 1. Dados de precipitação pluviométrica e temperaturas máximas e temperaturas 

mínimas durante a execução do ensaio. 

Fonte: Estação Metereológica da Universidade do Oeste Paulista. 

 

O cultivar RB 86 7515 foi plantado em dezembro de 2007 e colhido em junho 2009 

(18 meses)  e a soqueira desse cultivar foi utilizada no estudo, esquema experimental foi 

o de parcelas subdivididas (2x4), sendo dois os sistemas de plantios (sulco e leira) 

utilizados, em 2007, quando do processo de instalação da cultura e foram utilizadas 

quatro  doses do polímero hidroabsorvente (Grupo III) (0; 26,67; 53,33 e 80,00 kg do 

polímero por hectare), correspondentes às doses de 0, 4, 8 e 12 g de polímero por metro 

linear. As parcelas com as doses utilizadas de polímero foram subdivididas em quatro 

tratamentos com cobertura vegetal, na soqueira da cana (sem folhas, testemunha; folhas 

secas, na dose de 5 t ha-1; folhas verdes, na dose de 16,67 t ha-1; e mistura de folhas 
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verdes mais folhas secas, na dose de 21,67 t ha-1). Considerando que a folha verde tem, 

em média; umidade de 40% (Orlando Filho, 1983; Bovi; Serra, 2001; Ripoli e Ripoli, 2004) 

têm-se os tratamentos com 0 t ha-1, 5 t ha-1, 10 t ha-1 e 15 t ha-1 de matéria seca, oriundos 

de folhas secas, folhas verdes e mistura na proporção de 3,33:1 em folha verdes: folhas 

secas.  Esses tratamentos com cobertura vegetal foram instalados quando da colheita do 

primeiro corte, em junho de 2009, sendo a unidade experimental (parcela) composta de 

cinco linhas e com cinco metros de comprimento, sendo o espaçamento entre linhas de 

1,5 m (área de 37,5 m2).  

Após 14 meses de crescimento vegetativo (agosto de 2010), foram iniciadas as 

análises para determinação dos parâmetros tecnológicos (Poder Calorífico Superior, Fibra 

e ATR). O poder calorífico da cana e do palhiço foi analisado no Centro de Estudos 

Avançados em Bioenergia e Tecnologia Sucroalcooleira – CENTEC, segundo os critérios 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, constantes da 

NBR – 8633/84, indicada para o carvão vegetal, podendo ser adaptada para qualquer 

combustível sólido e também para a biomassa. Os testes de calorimetria foram realizados 

utilizando-se uma bomba calorimétrica da marca Digital Data Systems (DDS) modelo Cal 

2k.  

Foi avaliado no experimento o poder calorífico superior (PCS) da cana-de-açúcar 

nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010, além da produtividade de biomassa, 

níveis de ATR e Fibra da cana do mês de agosto e PCS do palhiço no mês de novembro 

de 2010.  

Para a análise de produtividade de biomassa total, produtividade de colmos e 

produtividade de palhiço, o procedimento realizado foi o mesmo em cada parcela do 

ensaio, ou seja, retirou-se um metro linear de cada uma das três linhas centrais da 

parcela, desprezando-se o primeiro e o ultimo metro de cada linha. O material retirado 

destas três linhas foi pesado e anotado como biomassa total. Após a pesagem, foram 

retirados os ponteiros e as folhas, sendo o material obtido novamente pesado e anotado 

como massa de colmo, com diferença entre biomassa total e massa de colmo 

posteriormente calculada como palhiço. Esse procedimento foi realizado no mês de 

agosto de 2010. 

Todos os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA, p<0,05) e ao 

teste de comparação de médias Scott-Knott (p<0,05), segundo Gomes (1990) e para a 

confecção dos gráficos e regressões estatísticas foi utilizado o programa matemático 

Microcal Origin 6.0. 

 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 359

Resultados e Discussão 

Há uma forte relação entre doses de polímero e bioenergia do sistema 

principalmente na dose de (53,33 kg ha-1), resolveu-se então elaborar uma curva de 

correlação entre dose de polímero e poder calorífico (TJ ha-1) (bioenergia do sistema). 

Obteve-se uma curva de terceiro grau, significativamente estatística, apesar do baixo 

coeficiente de correlação e o ponto de maximização obtido foi para a dose de 57,67 kg ha-

1 do polímero (Figura 2). Esta curva está em concordância com as tabelas 3, 4 e 5 para a 

avaliação estatística de bioenergia do sistema com as doses do polímero e as coberturas 

utilizadas, bem como o sistema de plantio, sendo demonstrado que a bioenergia do 

sistema tem uma relação com a dose de 53,33 kg ha-1 do polímero. 

0,00 26,67 53,34 80,01
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0 PC (TJ ha -1) =1,10473-0,01038 * Dose de hidrogel (kg ha -1)

+6,24254*10-4 * Dose de hidrogel (kg ha -1)2- 6,17611* 10-6 *

 Dose de hidrogel (kg ha -1)3

R2 = 0,24*

57,67 dose 
de maximização

P
C

 (
T

J 
h

a-1
)

Dose de hidrogel (kg ha-1)

 

Figura 2. Modelo de correlação entre doses de hidrogel e poder calorífico (TJ ha-1), 

referentes aos dados obtidos no mês de agosto de 2010. 

 

Tabela 2. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “TJ (Terajoule ha-1)” 

em relação à Dose de hidrogel. 

DOSE LEIRA  SULCO   MÉDIA 

0,00 (kg ha-1) 1,14 Ba 1,07 Aa 1,10B 

26,67(kg ha-1) 1,16 Ba 1,15 Aa 1,16B 

53,33 (kg ha-1) 1,54 Aa 1,24 Aa 1,39A 

80,00 (kg ha-1) 0,9 Bb 1,31 Aa 1,11B 

MÉDIA 1,19 a 1,19 a 1,19 

CV (%) 17,47        

MÉDIA GERAL 1,19        

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 
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Tabela 3. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “TJ (Terajoule ha-1)” 

em relação à Cobertura. 

COBERTURA LEIRA  SULCO   MEDIA 

0 (t ha-1) 1,22 Aa 1,26 Aa 1,24A 

5 (t ha-1) 1,02 Aa 1 Aa 1,01A 

10 (t ha-1) 1,28 Aa 1,29 Aa 1,28A 

15 (t ha-1) 1,23 Aa 1,22 Aa 1,23A 

MEDIA 1,19 a 1,19 a   

CV (%) 17,47        

MÉDIA GERAL 1,19        

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Tabela 4. Resultados de análises estatísticas da variável analisada, “TJ (Terajoule ha-1)” 

em relação à “Cobertura x Dose de hidrogel”. 

COBERTURA 0   26,67  53,33  80   MÉDIA 

0 (t ha-1) 1,14 Aa 1,27 Aa 1,5 Aa 1,05 Aa 1,24A 

5 (t ha-1) 1,02 Aa 1 Aa 1,08 Aa 0,94 Aa 1,01A 

10 (t ha-1) 1,2 Aa 1,21 Aa 1,44 Aa 1,28 Aa 1,28A 

15 (t ha-1) 1,06 Aa 1,16 Aa 1,54 Aa 1,16 Aa 1,23A 

MÉDIA 1,1 b 1,16 b 1,39 a 1,11 b   

CV (%) 17,47              

MÉDIA GERAL 1,19              

Letras maiúsculas diferem na coluna e letras minúsculas diferem na linha Scott-Knott  (p< 0,05). 

 

Conclusão 

Para a produção de Bioenergia do sistema não houve diferença nos valores em 

relação aos sistemas de plantio utilizado no experimento. 

A dose de 53,33 kg ha-1 é a que mais se aproxima da dose de maximização 

proporcionada pela curva de terceiro grau. Proporcionando os melhores valores de 

produção de bioenergia. 
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Resumo 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 
econômicas visando a redução do risco a doenças. Diversas indústrias buscam melhorias 
de seus produtos para promoção da saúde e proteção ao consumidor. Uma forma de 
aproveitamento de frutas sem adequação ao consumo in natura é a transformação destas 
em doces, tais como, as geléias. O principal componente na composição deste tipo de 
produto é o açúcar que atua como adoçante e tem função de conservante. O trabalho 
desenvolvido objetivou estabelecer a quantidade mínima de açúcar a ser adicionado a 
goiabada para sua conservação como produto comercial. Para determinar e comprovar a 
eficiência do açúcar na conservação foram realizadas análises físico-químicas, 
microbiológicas e organolépticas. As análises permitiram definir que dentre as amostras 
em estudo somente a de valor do Brix 46° foi considerada imprópria à conservação e 
consumo. As demais garantiram a estabilidade durante o período investigado. 
Palavras - chave: goiabada – açúcar – conservação - estabilidade 
 

 

Introdução 

Há controvérsias a respeito da origem exata da goiabeira. Alguns trabalhos relatam 

sua origem na Ásia, mais especificamente nas Índias, outros admitem que é Americana, 

acredita-se estar compreendida entre México, Colômbia e Peru. Há indicações de ser 

nativa do Brasil, a hipótese mais aceita é que teria como centro de origem a região entre 

Brasil e Peru (LIMA, 2005). 

A goiaba (Psidium guajava L.) é encontrada em todas as regiões do Brasil. Sua 

produção em escala industrial no país iniciou-se na década de 70, quando grandes áreas 

tecnificadas foram implantadas, com produção direcionada para os mercados nacional e 

internacional, na forma in natura, industrializada (doces e sucos) e desidratada 

(CARNEIRO et al., 2009). Produto tradicional no mercado do país, a goiaba já não tem 

representado um atrativo de consumo. Pois existe uma séria concorrência à fruta tropical, 

cuja árvore quase todos os brasileiros conheceram no quintal de suas casas (TODA 

FRUTA, 2010). 

É necessário descobrir novos valores em produtos tradicionais e desenvolver 

formas de consumo diferentes daquelas já conhecidas (TODA FRUTA, 2010). O 

processamento é semelhante, diferindo basicamente nas proporções de alguns 
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ingredientes e na concentração de sólidos solúveis (ºBrix) no produto final (CARNEIRO et 

al., 2009). 

A descrição dos objetivos, as principais ferramentas para aceitabilidade do açúcar 

e os critérios a serem usados na preservação do produto final será determinado através 

da aplicação de uma ciência de alimentos para seleção, conservação, transformação, 

acondicionamento, distribuição e uso de alimentos nutritivos e seguros. 

O objetivo desta pesquisa foi estabelecer a quantidade mínima de açúcar a ser 

adicionado a goiabada para sua conservação como produto comercial, sem adição de 

outros conservante químicos. Ao mesmo tempo para determinar o limite máximo para 

conservação foram avaliadas as concentrações de açúcares redutores e sacarose nas 

condições do ensaio. 

 

Materiais e Métodos 

Foram utilizados frutos de goiabeiras de cultivar Pedro Sato provenientes da 

empresa Unifrutas, com pomar localizado na cidade de Mirandópolis – SP. Os frutos eram 

levemente ovalados, de boa aparência, de tamanho variável entre 150 e 280 gramas, de 

casca bem rugosa, polpa, rosada, espessa, firme e com cavidade central cheia,. 

Depois de colhidos e acondicionados em caixas, os frutos foram transportados para 

uma cozinha experimental seguindo o fluxograma de trabalho (Figura 1). 

 

Seleção das Goiabas 

Lavagem e Picagem 

Trituração e Peneiramento 

Cozimento e adição de insumos em tacho 

Retirada de amostras de °Brix variável 

Resfriamento 

Selagem de pacotes 

Figura 1. Fluxograma do processamento do doce de goiaba 
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Os frutos foram submetidos a uma seleção lavagem em água fria e imersos em 

solução de hipoclorito de sódio a 0,5% por 10 minutos, para desinfecção superficial. 

Utilizando proteção adequada (luvas, avental, touca, além de botas de borracha) e 

equipamentos desinfetados (facas, colheres, bancadas) com água clorada, os frutos 

foram picados, triturados e eliminou-se da polpa as sementes através de peneiramento. 

Inicialmente os frutos apresentavam 7° Brix e pH 3,70. 

A polpa foi levada para o tacho para aquecimento e foi realizada a adição dos 

ingredientes. O material permaneceu em ebulição até atingir os pontos de brix 

selecionados dentro do experimento 46,8, 53, 59, 64 e 71. Após o resfiamento o doce foi 

acondicionado em sacos de polietileno e foram separadas 3 amostras de cada °Brix  para 

as análises posteriores. 

Na formulação do doce da goiaba foi utilizada a seguinte receita, de acordo com os 

ingredientes e proporções: 20Kg de polpa, 13 Kg de açúcar, 33g de pectina e 3g de acido 

cítrico. Para a receita igualar ao doce de goiabada comercial foi necessário que o produto 

fosse concentrado até que o ºBrix atingisse valor suficiente para a geleificação durante o 

resfriamento e o ponto de corte (CARNEIRO et al., 2009). 

 

Acompanhamento de Conservação 

O acompanhamento de conservação pelo açúcar foi realizado através de análises nas 

amostras diferenciadas pelas concentrações em °Brix. Os estudos em intervalos de dias 

permitiram avaliar o açúcar como conservante limitante no doce em estudo. 

 

Delineamento experimental 

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente ao acaso em esquema 

fatorial 1x1x5x5x3 (uma formação de polpa, um aquecimento, 5 pontos de concentração, 

5 períodos de avaliação e 3 determinações de conservação). As análises foram feitas 

utilizando 1 bag com cerca de 150g de doce de goiaba devidamente processadas. Os 

resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, para comparação entre as 

medias através do teste t Tukey da fruta in natura e concentradas. Todas as análises 

realizadas periodicamente, seguindo o intervalo de 7, 14, 21, 28 e 35 dias. 

 

Características físico-químicas 

As cinco concentrações dos doces foram analisadas quanto ao teor de sacarose em 

aparelho sacarímetro, teor de glicose gerada no processo de degradação utilizando-se o 

Reagente Glicose PAP Liquiform (Labtest), teor de sólidos solúveis utilizando-se 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 365

refratômetro manual calibrado a 20°C e determinação do pH em potenciômetro 

previamente calibrado com soluções tampões de pH 4,0 e 7, 0. 

 

Características microbiológicas 

Foi realizada a quantificação de microorganismos mesófilos através do método de 

plaqueamento em superfície em Agar PCA de acordo com SILVA et al., 1997. 

 

Análise organoléptica 

Este ensaio procura avaliar propriedades inerentes ao produto e à matéria-prima 

utilizada para sua fabricação se de alguma forma ocorreram alterações durante o 

processo de conservação. As propriedades verificadas foram: cor, sabor, aroma e textura. 

 

Cor 

Foi determinada usando amostra-padrão, fazendo uma identificação visual, deve 

ser realizada em local bem iluminado contra um fundo branco e em confronto com padrão. 

 

Sabor 

É particularmente característico já que em estudo encontra amostras de doces, 

devendo assim identificar o grau de doçura. 

 

Aroma 

As expressões: inodora, praticamente inodora, leve odor característico, odor 

característico ou variação das mesmas são usadas examinando-se a amostra 

 

Textura 

A textura é uma das qualidades dos alimentos mais valorizadas e reconhecidas, 

embora seja difícil a definição exata da textura, pode-se analisá-la em relação à 

percepção associada AP sentido do tato, pelos dedos, pela mão ou pela boca. Peçanha et 

al (2006). 

 

Resultados 

A determinação da sacarose foi realizada segundo metodologia desenvolvida pela 

Fermentec, cujo resultado é expresso em porcentagem de sacarose aparente e pode ser 

observado no gráfico abaixo (Figura 2). O gráfico (Figura 3) abaixo representa a 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 366

porcentagem de glicose presente nos diferentes intervalos de tempo e dentro das 

diferentes concentrações de sólidos solúveis. 
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Figura 2. Porcentagem de sacarose aparente 

presente nos diferentes intervalos de tempo 

de acordo com o Brix. 

 

Figura 3. Porcentagem de glicose 

presente nos diferentes intervalos de 

tempo de acordo com a diferença das 

amostras em Brix. 

 

Os dados mostrados no gráfico abaixo foram calculados a partir de curva padrão, 

cuja análise estatística foi realizada através do programa Origin 6.0 com grau de 

significância p<0,0001 para análise do teste t Tukey. 

A Tabela 01 abaixo representa a concentração de sólidos solúveis e a variação de 

pH presentes dentro do experimento em relação a diferentes intervalos de tempo. 

 

Tabela 01 – Concentração de sólidos solúveis e pH 

°Brix 
 21/10/2010 28/10/2010 04/11/2010 11/11/2010 18/11/2010 
Amostra 01 46,8 47,0 47,0 46,2 46,8 

Amostra 02 53,0 53,0 52,0 53,5 52,2 

Amostra 03 59,0 59,0 58,0 59,0 59,6 

Amostra 04 64,0 65,0 64,0 65,0 64,0 

Amostra 05 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 

pH 
 21/10/2010 28/10/2010 04/11/2010 11/11/2010 18/11/2010 
Amostra 01 3,73 3,79 3,75 3,77 3,82 

Amostra 02 3,69 3,82 3,79 3,81 3,80 

Amostra 03 3,65 3,80 3,75 3,76 3,76 

Amostra 04 3,67 3,82 3,74 3,75 3,72 

Amostra 05 3,67 3,78 3,76 3,80 3,78
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O gráfico a seguir (Figura4) representa o crescimento microbiano identificado pela 

UFC/g (Unidade Formadora de Colônias por grama) de bactérias mesófilas durante a vida 

de prateleira do produto. 

 

Figura 04. Degradação microbiológica 

 

A Tabela 02 representa as características organolépticas avaliadas dentro do 

experimento sendo destacados os resultados que apresentaram alterações significativas: 

 

Tabela 02. Descrição das variações organolépticas 

Cor Ocorreu alteração nas amostras 1 e 2 sendo que todas elas apresentaram 

variações igualmente na terceira semana de analise organoléptica 

Sabor Ocorreu alteração nas amostras 1 e 2, sendo que a primeira a alterar-se foi a 

número 1 que apresentou modificação a partir da segunda semana e a 

numero 2 com variações na ultima semana de avaliação 

Aroma Ocorreu alteração nas amostras 1 e 2, sendo que a primeira a alterar-se foi a 

numero 2 que apresentou modificação a partir da segunda semana e a 

numero 1 com variações a partir da terceira semana. 

Textura Ocorreu alteração nas amostras 1 e 2, sendo que a primeira a alterar-se foi a 

numero 1 que apresentou modificação a partir da terceira semana e a numero 

2 com variações na ultima semana. 

 

Discussões 

Considerando que para a realização do doce foram utilizados 33,036 Kg de 

matéria-prima e insumos e no produto final rendeu 17Kg, avalia-se que houve grande 

perda de H2O. 

Frutos mais ácidos permitem melhor conservação e controle da qualidade dos 

produtos industrializados, pois quanto maior a acidez menor a proliferação de 
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microorganismos. No trabalho de Menezes et al (2009), é citado que estudando o efeito 

da adição de solutos e ácidos em polpa de goiaba também é verificado que quanto maior 

a adição de sacarose, menor a atividade de água do sistema, que comparado ao projeto 

desenvolvido este mesmo sistema foi evidenciado através de analises microbiológicas 

onde, quanto maior a quantidade de sacarose, maior a conservação, acreditando assim 

que, o baixo crescimento microbiológico esteja associado aos diferentes níveis de 

concentração da sacarose. 

Dentre as diferentes características organolépticas avaliadas foi possível observar 

pequenas oscilações entre as amostras 03 (58°Bx), 04 (66°Bx) e 05 (72°Bx). 

Variações mais significativas nas amostras 01(46°Bx) e 02 (52°Bx) foram 

observadas em todos os aspectos avaliados em função da presença de processo 

fermentativo, evidenciado por presença de bactérias mesófilas na análise microbiológica. 

As goiabas que foram selecionadas e deixadas in natura mantida na mesma forma 

de conservação dos doces fermentaram no intervalo de 48 horas. 

As diferentes concentrações de açucares permitiram dentro do intervalo do 

experimento verificar que as amostras 01 com menores teores de açucares tiveram seu 

processo fermentativo acelerado após 7 dias do processamento. 

O açúcar é portando definido como conservante, pois como todas outras substâncias 

químicas impedem ou retardam a alteração dos alimentos provocada por microrganismos, 

sendo capaz de tornar os alimentos estáveis e seguros para consumo. 

Segundo Peçanha et al (2006), para uma goiabada ser aceita no mercado há 

necessidade de pelo menos 65% de °Brix, em sua investigação ele observou que a media 

entre alguns produtos que eram oferecidos no mercado tiveram variações de 71% a 78%, 

sendo que a proposta no presente trabalho foi reduzir ao mínimo possível a proporção de 

açúcar utilizado como conservante, onde pode-se observar que com 45 dias ainda obtive-

se um produto com 58% de °Brix que permitiu ainda a manutenção das características em 

avaliação. 

 

Conclusões 

Pequenas oscilações organolépticas puderam ser observadas entre as amostras 

de bix 58 66 e 72ºBrix. 

Foi observado desenvolvimento de bactérias mesófilas nas amostras com Brix 

inferiores a 52ºBrix. 
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Nas amostras cujo Brix foi superior a 58ºBrix permitiram a manutenção das 

características de conservação indicando que este é o limite de concentração mínimo de 

açúcar a ser utilizado. 

Demonstrou-se que o açúcar é efetivo como conservante permitindo a manutenção 

da estabilidade dos alimentos tornando-os seguros para consumo. 
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AVALIAÇÃO DO EXTRATO DE PLANTAS TANANTES NA CLARIFICAÇÃO DO CALDO-DE-CANA 
  MELO, NEIDE TOSHIKO KOMATSU DE (Professor - UNOESTE)

ROBERTO, JACQUELINE BERSAN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo cujas regiões de cultivo são Sudeste,
Centro-Oeste, Sul e Nordeste, com duas safras ao ano e produção de açúcar e etanol para os mercados interno 
e externo. Para o processo de fabricação do açúcar, é preciso que o caldo esteja clarificado e sua clarificação
busca retirar do liquido os sólidos dispersos nele. Algumas dessas clarificações, como as de águas residuais e
efluentes, são realizadas, contendo grupos fenólicos e são solúveis em água. São encontrados em várias
plantas como: bananeira, goiabeira, mangue branco, folhas do jambolão, dentre outros. O objetivo desta
pesquisa é propor um processo de clarificação do caldo de cana mais econômico e menos poluente na produção 
de açúcar branco com o uso de extratos de Syzygium jambolanum DC e Psidium guajava L.. As folhas das duas
espécies foram coletadas no Campus II da UNOESTE, em 10 de fevereiro de 2011, e foram secas e
pulverizadas em moinho de faca. O extrato aquoso das folhas pulverizadas foi realizado por refluxo a 90 °C, por
1 hora. A cana de açúcar, lote RB-72-456, foi coletada em 14 de outubro de 2010, e o caldo extraído foi
homogeneizado e distribuído em recipientes plásticos e armazenado sob refrigeração a uma temperatura de -
10°C. Para a clarificação do caldo de cana, foram pesados 250 g do material em um béquer e aquecidos em
temperatura de 40º, 60º e 80ºC, respectivamente. O pH foi ajustado adicionando-se o leite de cal ao caldo até 
atingir os valores de pH a 6,5, 8,0 e 9,5; 1 mL de polieletrólito e 200 ppm do extrato da planta, e homogeneizado.
A mistura foi deixada em repouso por 60 minutos, filtrada e feita a leitura da absorbância em espectrofotômetro a
620nm. Dos dados obtidos, foi possível constatar que a clarificação foi eficiente na maioria dos casos. Nas
análises realizadas da clarificação do caldo com a adição do extrato de Syzygium jambolanum, em temperatura
de 60ºC e pH 6,5, houve um escurecimento do caldo e no Brix e ART houve uma redução dos valores, 
alcançando padrões utilizados por usinas da região. No AR em temperatura de 40ºC e pH 9,5 e 60ºC e pH 8,0,
houve um aumento desses valores. Em relação à Pol, em temperatura de 40ºC e pH 6,5 e 80ºC e pH 8,0, houve
aumento da sacarose; em todos os outros casos, houve redução desses valores. Com base nessas análises e
no teste estatístico Skot-Knot gerado pelo programa estatístico sisvar, concluiu-se que a clarificação do caldo de 
cana-de-açúcar com o extrato de S. jambolanum foi eficiente em todos os casos. De acordo com o teste
estatístico gerado pelo programa estatístico sisvar e das análises de Brix, Pol, AR, ART do caldo clarificado com
extrato de P. Guajava, conclui-se que a clarificação foi eficiente, pois não houve perda de sacarose, item mais 
importante do processo.  
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DETECÇÃO DE LEVEDURAS SELVAGENS COM UTLIZAÇÃO DE MEIOS DE CULTIVOS SELETIVOS 
  FREIRE, TIAGO SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ARAUJO, FABIO FERNANDO DE (Professor - UNOESTE) 

GUABERTO, LUCIANA MACHADO (Professor - UNOESTE) 

A produção de etanol se dá por meio de uma reação bioquímica exotérmica que modifica as moléculas de 
açúcar, em moléculas de álcool e gás carbônico possibilitando energia térmica. A levedura mais utilizada no
processo de fermentação alcoólica é a do gênero Sccharomyces cerevisiae, da qual foram selecionadas varias
linhagens. Cada linhagem de cerveja, de vinho ou de mostos de destilarias tem suas características próprias,
dependendo das condições do processo fermentativo em desenvolvimento Leveduras selvagens são todas as
leveduras que aparecem no processo como contaminantes, que não foram introduzidas no processo, tem como 
prejuízos causados no processo fermentativo a alta produção de espumas, diminuindo o rendimento
fermentativo . O objetivo desse trabalho foi o de avaliar quatro meios de cultivo seletivos para uso na detecção
de leveduras selvagens a partir de amostras obtidas na indústria. O experimento foi realizado na UNOESTE , de
Presidente Prudente, campus II,laboratórios de microbiologia.Os meios (WLN, Meio de Lisina, LWYN e Agar
Nutriente com Glicose) foram assim preparados de acordo com Antonini ( 2004). Após esterilização, 
acrescentou-se a solução de glicose nos meios.O experimento foi conduzido com 4 amostras diferentes de
leveduras, da usina Alto alegre, da usina do CENTEC e uma amostra de BG1-YSC.Foram incubadas por 5 dias 
para o crescimento das colônias de leveduras no meio de cultivo. Após o prazo estabelecido, as placas foram
retiradas da estufa notando-se determinados crescimentos de colônias. Foram retiradas amostras de colônias de
cada uma das placas e diluídas em 1 mL de água destilada, destas diluições foram retiradas 0,1 mL para
observação em microscópio óptico . As 4 amostras de leveduras apresentaram positivas quando semeadas em
meio de cultivo Agar Nutriente enriquecido com glicose, já que o mesmo tem a função de identificar qualquer 
espécie de levedura. Os meios de cultivo WLN, Lisina e LWYN, mostrou-se positivo para as amostras da usina 
Alto alegre, Alvorada e BG1-YSC, sendo negativo para a amostra do CENTEC. De acordo com o crescimento
das leveduras, utilizando meios de cultura específicos houve variações na morfologia das leveduras, fato esse
que leva a diferenciar a espécie sacharomyces . Segundo Antonini (2004), concluiu-se que os meios WLN, 
LWYN e Meio de Lisina foram eficientes no isolamento de leveduras selvagens, embora o meio de lisina tenha 
propiciado o isolamento de sacharomyces e o meio LWYN, de outros gêneros, como não era esperado. Conclui-
se que os meios seletivos para leveduras selvagens mostraram-se eficientes para o crescimento de colônias. 
Também diferentes aspectos morfológicos nas células das leveduras de cada amostra selecionada foram
detectados, podendo ser realmente leveduras selvagens. Mas para diferenciarmos as espécies de leveduras
pelo seu aspecto morfológico, precisaríamos de estudos mais aprofundados na variabilidade genética destas 
mesmas amostras. .  
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EFICIÊNCIA DO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO NA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA 
  GUABERTO, LUCIANA MACHADO (Professor - UNOESTE)

ARAUJO, FABIO FERNANDO DE (Professor - UNOESTE)
BONINI, EMERSON JUNIOR DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A fermentação alcoólica consiste na transformação de açúcares do mosto em álcool, entre os metabólitos
secretados pelas leveduras, está o etanol que é produzido em maior quantidade, tendo com fonte de carbono a 
cana-de-açúcar. A contaminação pode ocasionar os seguintes problemas na fermentação: consumo de açúcar,
queda da viabilidade de leveduras, devido às toxinas excretadas no meio, a floculação do fermento, causando
perda de leveduras pelo fundo de dorna ou na centrifuga, causando queda no rendimento industrial. Alem disso
pode ocasionar formação de goma como a dextrana, ocorrendo um aumento significativo na viscosidade do
caldo, com conseqüentes problemas operacionais na indústria. O uso de antimicrobianos reduz danos causados
por contaminantes, além de medidas de limpeza das moendas, tubulações, locais onde ocorre a fermentação e
outros procedimentos como, descarte de fundo de dorna, returbinação do fermento e tratamento ácido, porém só 
se consegue fazer o controle com o uso de antimicrobianos adequados e na dose correta, porém a sua
aplicação deve ser realizada de maneira racional, visando à população de bactérias e não a de leveduras. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do quaternário de amônio no crescimento de contaminantes como
as bactérias gram-positivas do gênero Bacillus e Cocos, e também avaliar a viabilidade celular de Leveduras
(Saccharomyces Cerevisiae). O experimento foi realizado no laboratório de microbiologia da unoeste. Nas 
análises laboratoriais foram testados várias doses do quaternário de amônio para verificar qual a melhor
dosagem a ser utilizada. Para análise dos contaminantes e viabilidade das leveduras foi realizado teste com
fermentação utilizando erlenmeyers com 50 mL.Foi utilizado o método de contagem na Câmara de Newbauer
para avaliar os contaminantes e viabilidade das leveduras, onde as amostras foram avaliadas a cada 24 horas
por 72 horas. De acordo com as análises estatísticas pode-se observar que o biocida interferiu no crescimento 
das leveduras nas doses de 4 ppm ocasionando um aumento no número de leveduras não viáveis. Com relação
aos brotamentos determinou-se que a partir de 48 horas, ocorreu uma redução de brotamentos viáveis, por outro 
lado houve um decréscimo do numero de brotos não viáveis em doses mais elevadas do biocida. No caso da
floculação, houve aumento significativo a partir de 24 horas, por outro lado com a dosagem de 4 ppm houve
redução da floculação com 24 horas. Em relação aos contaminantes Bacillus e Cocos pode ser observado que a
ação do biocida não foi eficiente, principalmente no tocante a presença de Cocos. Pode-se concluir que nas 
diferentes dosagens do quaternário de amônia, de 0 ppm a 4 ppm, que são utilizados pelas destilarias, a
dosagem de 4 ppm pode causar redução no número de leveduras viáveis. As contaminações por Bacillus teve
uma pequena redução em apenas uma concentração do biocida (2 ppm), e o número de Cocos não diminuiu.  
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A biomassa é uma importante fonte de energia para a humanidade. Ela é a forma natural de armazenar uma 
fração da energia solar incidente no planeta, e até mesmo os combustíveis fósseis são originários da biomassa.
O desafio da humanidade é buscar soluções para usar de forma cada vez mais eficiente esse recurso natural
(GONÇALVES, 2010). Desta forma, analisando os resíduos das culturas comerciais mais importantes no país e
com caráter de monocultura como: soja, arroz e eucalipto, o grande destaque que produz o maior número de
resíduos é a cultura de cana-de-açúcar. Com um aumento de 8,40% em relação à safra anterior, a cultura da
cana-de-açúcar vem se expandindo com uma previsão de 8.033,6 mil hectares, distribuídos em todos os estados
produtores na safra de 2010/11, sendo o estado de São Paulo o maior produtor com 4.357,01 mil hectares. A 
previsão do total de cana que será moída na safra 2010/11 é de 624.991 mil toneladas, com incremento de
3,40% em relação à safra 2009/10, o que significa que haverá 20.477 mil toneladas a mais para moagem nesta
safra (CONAB, 2011). A cana-de-açúcar tem sido historicamente plantada no Brasil para a obtenção do açúcar e
mais recentemente também para a produção de etanol. Em ambos os casos o interesse é centrado em
maximizar a produção de sacarose e matéria-prima. Certa quantidade de fibra no colmo, que pode variar de 10 a 
15% em peso, sempre pode satisfazer as necessidades energéticas da usina mesmo quando esta operava de
forma não muito eficiente. O interesse até aqui era, portanto, maximizar a produção de sacarose, a fibra não
tinha, até então, muita importância. O que difere da atualidade, pois a fibra da cana de hoje passará ater mais
importância que o próprio açúcar, ante a necessidade da humanidade por energia renovável e obtida com maior
eficiência. A bioeletricidade gerada a partir do bagaço da cana-de-açúcar cada vez mais se destaca como 
importante produto das usinas. Em 2008, cerca de 30 usinas negociaram 544 MW médios para a venda anual
durante 15 anos. Esse volume gerou faturamento anual de US$ 389,6 milhões (SOUZA e MACEDO, 2010).
Justifica-se a realização da presente pesquisa pelo fato da grande expansão do setor sucroalcooleiro como fonte
de energia no Brasil e no mundo. Com isso, é muito importante que possamos testar novas tecnologias para a
utilização destes materiais para fins energéticos. O objetivo do projeto de pesquisa será propor alterações nos
procedimentos utilizados para determinação matemática do A.T.R. estimar o poder calorífico do bolo úmido
devido ao efeito do palhiço depositado na área agrícola, em soqueira de cana-de-açúcar, cultivar RB 867515,
plantada em dois sistemas diferentes (leira e sulco) e que recebeu tratamentos distintos do polímero hidrogel (0,
4, 8 e 12 gramas do polímero por metro linear). Desta forma colaborar para a formulação mais correta de
pagamento da cana-de-açúcar.  
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