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CARACTERIZAÇÃO ORGANOGRÁFICA E BIOQUÍMICA 

DE 10 CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR (Sac.c.haJium spp.) º 

RESUMO 

Autor: MARC!LIO DE ALMEIDA 

Grientador: Prof. Dr. OTTO JESU CROCOMO 

A cana-de-açGcar (Sac.c.hanum spp.) é uma cultura 

de grande interesse econômico, o que tem levado a uma série 

de trabalhos de melhoramento genético, na procura de híbridos 

mais resistentes e produtivos, resultando em um crescente nú-

mero de cultivares lançados anualmente no mercado, tornando 

cada vez mais difícil o reconhecimento taxonômico destes. 

No presente trabalho fora.rn determinada s algunes 

características organogrâficas e o perfil isoenzimático dife-

rencial de esterase e peroxidase, de 10 cultivares de 

de-açúcar (Sac.chah.um spp.)atualmente cultivados no 

cana-

Brasil. 

Os cultivares estudados foram: NA 56-79, IAC 52-150, IAC 64-

257, SP 70-1143, SP 71-3146, SP 71-3149, SP 71-1406, SP 71-

6163, SP 71-6180 e SP 71-799. 

Com os dados obtidos foi possível comprovar . o· 

valor taxonômico das características organográficas estudadas, além de 

permitir urna padronização dos termos botânicos para est e ge-
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nero. Para as características bioquímicas, que rep�esentam 

uma inovação em taxonomia de cana-de-açúcar no Brasil, foi pos

sível caracterizar todos os lO cultivares estudados a partir 

das isoenzimas de esterase, que se apresentaram cum um padrão 

eletroforêtico específico para cada um deles. Enquanto que 

as isoenzimas de peroxidase só permitiram agrupar os culti'"'." 

vares, por apresentar o mesmo padrão eletroforético para cada 

grupo formado . .Mas tanto as isoenzimas de peroxidase como es 

terase apresentaram-se constantes em um mesmo cultivar. 

Os s5lidos sol6veis (sacarose) em graus Brix 

e a proteína total solúvel, mesmo sendo pouco variáveis, apr5::_ 

sentaram-se úteis para a determinação dos cultivares. 

As características organogrãficas que mais se 

destacaram na caracterização dos cultivares foram: largura da 

região mediana do limbo foliar; comprimento e presença de jo··· 

çal na bainha; formato do "dewlap 11
, ligula e 

sença de pelos na gema e formato da gema. 

�-
, auricu.La; prc-

Os dados permitiram a elaboração de urna chave 

analítica para a caracteriza�ão dos 10 cultivares. 



ORGANOGRAPHICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION 

OF 10 SUGARCANE (.Sr.i..c..c.ha.hu.m ppp.) CULTIVARS 

SUMMARY 

Author: MARCÍLIO DE ALMEIDA 

Adviser: Prof. Dr. OTTO JESU CROCOMO 

viii. 

The great economical interest of the sugarcane 

crop has been leading to a series of genetic breeding works 

looking for more resistant. and producti ve hybrid.s whlch :r:esulted 

in a crescent number of culti vars that are threw to the 

market annually becomi.ng more and more difficult the taxonomic 

recognition of them. 

In this work the organographical characters and 

the isoenzimatic differential profiles of esterase and 

peroxidase of 10 sugarcane (S a.c.c.ha.'1.wn spp,.) cultivars planted 

at present in Brazil, were: NA 56-79, IAC 52-150, IAC 64·-257, 

SP 70-1143, SP 71-3146, SP 71-3149, SP 71-1406, SP 71-6163, 

SP 71-6180 and SP 71-799. 

The data obtained in this work allowed to prove 

the taxonor.üc value of the organographical characters besides 

allowing a standardization of s•ome botanical terms for this 

generac 
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The biochemical approach which represent an 

innovation to the sugarcane Brazil:i,an taxonomy, alowed the 

characterization of all the 10 studied cultivars based on the 

esterase isoenzyme electrophoretic profiles, which 

with a specific electrophoretic pattern for each 

peroxidase isoenzymes only have permit to groups 

the cultivars, because táey showed the 

presente d 

one. While 

generically 

electro-

phoretic pattern for each 

. and 

group But both the 

peroxidase isoenzyme .esterase isoenzyrre, presented 

uniforrnily in the sarne cultivar. 

The soluble solids (sucrose) in Brix anà the 

total soluble protein showed useful 

det.ermination. 

for the cultivar 

The organographic characteristics that standed 

out more in characterization of cultivars were: width of 

the blade rniddle region; length and "joçal" presence in the 

sheath; shape of the dewlap; ligule and auricle; hairs presence 

in the bud and bud shape. 

The data permitted the elaboration of an 

analytical key for the characterization of these 10 cultivars. 



1. INTRODUÇÃO

A cana-de-açúcar (Sac.c.ha.11.u.m spp.) é uma das 

culturas de maior importância na atualidade, por ser a maté

ri-a prima básica para inúmeros produtos de grande importância 

sócio-econômica, como o açúcar e o álcool. Instituições de 

pesquisa e de melhoramento vegetal tem trabalhado intensamen

te para conseguir novos cultivares, mais produtivos e mais re 

sistentes à pragas e moléstias. 

Segundo JESWIET (1925), o genero Sa.c.c.hc.uuun L., 

apresenta as seguintes espécies: S. 066lc.ina11.um L., S . .ópo� 

.tane.um L., S • .6ine.n.6i.6 Roxb. e S. ba.11.be.11.i Jesw. No entanto, 

ARTSCl!WAGER e BRANDES (1958), classificam o respectivo genero 

com mais duas espécies: S. no bu-0.tum Jesw. e S. e.du..te. Hask. De

todas as espécies citadas acima, sio consideradas puras ape

nas S • .ópontane.u.m L. e S. 11.obu.-0.tum Jesw., sendo que as demais 

sao de origem híbridas (STEVENSON, 1965). 

A literatura científica relativa à cana-de-açú 

car, e muito deficiente no que d.i.z respeito as descrições or-
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ganográficas das variedades. Tendo em vista que centenas de 

híbridos de Sac..c.hatwm spp. são cultivados em todo o mundo e 

que milhares de espécies existentes em bancos de germoplasmas 

sao utilizadas para hibridações, seria de grande importância 

que instituições de pesquisa fizessem caracterizações morfo

lógicas, as mais completas possíveis; de seus novos híbridos. 

Esta medida dinünuiria as confusões e ofereceria subsídios 

identificação das variedades, contribuindo com isto, para uma 

padronização de termos e normas descritas. Facilitaria desta 

maneira a distinção das variedades pelos pesquisadores, ex

tensionistas e técnicos, além de se familiarizarem em curto 

prazo com a terminologia previamente estabelecida. 

Evitaria ainda o que ocorre em muitos lugares 

onde, além do pesquisador, o prático de campo é um dos poucos 

a reconhecer as variedades, isto mais pelo seu demorado con

tato diário e seu senso de observações,do que por caracterís

ticas morfológicas descritíveis. · Portanto o presente traba

lho tem por objetivo, o estudo organográfico de caracteres bo 

tânicos e de componentes bioquímicos , como as isoenzimas es

terásicas e peroxidásicas de cana-de-açGcar (Sac.c.ha�um spp�), 

visando contribuir para a identificação mais segura de novos 

cultivares e também possibilitando novas pesquisas nesse cam

po. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

BACCHI (1983}, classificou a cana-de-·açúcar,. CQ 

mo pertencente ao genero Sac.c.ha�um L., da sub tribo Saccha� 

rae, 'l'ribo Andropogonae, Família Gramineae, Ordem ,.�l.umiflo

rae, Classe Monocotyledoneae ,. Sub divisão Angiospermae e Divi 

sao Embryophyta siphonogama (Bngler, 1954) • 

As variedades atuais de cana-de-açúcar sao es

pécies e hibri dos do gênero S ac.c.hcuwm L.. Por centenas de anos 

grande parte do açúcar era extraido de variedades da esp�cie 

S 11· • 
- � -

d • o 00�c.�nanum L., mas outras especies ao genero tera si o usa 

das na produção comercial do açúcar na Índia e na China, por 

isso nunca foi correto referir-se a cana-de-açf1car categoric� 

mente com S. o 6 óic.inanttm L., e hoje certamente 

(STEVENSON, 1965). 

é incorreto

Ainda segundo S'I'EVENSON ( 1965) , este genero in 

clui outras esp�cies não usadas na obtenç�o do açficar, que 

sao: S. �pontaneum L. e S. nobu�tum Jesw., formas selvagens 

que ocorrem no sul da Ji,sia, Arquipélago da Malásia e na Mela-
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nesia. Elas contêm pouca ou nenhum açficar, mas t�m sido ex

tensívarnente usadas por genetj_cistas com grande sucesso em hi 

bridaçã.o com S. o -61:iic.inall.um L. , que resultam nas variedades 

comerciais atuais. 

BACCHI (1983) salientou que até 1925, a Agro-

indí.1stria Açucareira do Brasil foi sustentada pelas varieda 

des 11 Nobres 11 ou "Tropicais", todas pertencentes e. espécie S. 

o tÍ -6,{.. c.úrn.ll.wn L. A partir desta data, devido a grande incidên

cia do mosaico nessa espécie, essas variedades passaram a ser 

substi tuidas por hi.bridos das espécies que apresentavam maior 

resistência à doençaD 

A procura de hibridos resistentes e mais pro

dutivos, levou ao aparecimento de centenas de novos cultiva. 

res, causando uma crescente dificuldade na identificação dos 

mesmos, que nem sempre, com os métodos tradicionais de obser

vaçoes morfol6gicas, podiam ser reconhecidos. 

LJ\.RSEN (1969) estabeleceu que "todas as mani

festações morfológicas inerentes de diferenças varietais, de-

vem ultimamente, ter uma diferença bioquímica, mas nem todas 

essas diferenças sao necessariamente reflet.idas morfo1ogicarre.i2_ 

teº Assim as diferenças bioquímicas deverão ser mais numero

sas do que as morfol6gicas". 

Uma demonstraç�o deste postulado, foi relatada 

por AL!'-íGARD e LL"Th'DEG..J:IBN (1974) , quando o Swedish Official Commi ttes of 

Culti vars, impediu a introdução de uma variedade a_gronomica.11�

te melhorada, denominada 'Tin10 1 • 'Timo� era o resultado do 



cruzamento de 'Hero 1 x 'Parvus' e poderia ser diferenciadamor 

fologicamente de 'Hero f mas não de I Parvus' º No entanto, atra 

vês de isoenzimas de esterase, demonstrou-se que 'Hero' e 'Ti 

mo' apresentavam duas bandas delgadas 0 enquanto 'Parvus' apr� 

sentava somente uma. Assim, o cultivar Timo teve sua apro

vação, pois comprovou-se pela técnica isoenzimãtica, que de 

fato elas poderiam ser consideradas variedades diferentes, 

Revela-se desse modo a importância de um méto

do bioquímico aplicado à sistemática vegetal. Nesse sentido, 

o pioneiro foi BOULTER et a!i!_ ( 196 7) que, analisando as glo

bulinas de sementes de leguminosas através da eletroforese de 

disco, caracterizaram doze tribos desta ordem subdividindo as 

espécies estudadas dentro de cada grupo. Mais recentemente, 

DERBYSHIRE � alii (1976), baseararrrse nos padrões eletroforéticos das 

globulinas de sementes de espécies de Pha�eolu�, cla.ssificara,_rn 

em grupos as espécies deste generoº Com os mesmos objetivos, 

ressaltaram os trabalhos de JOHNSON (1967, 1972), JOHNSON e 

HALL (1966), JOHNSON et alii (.1967) e JOHNSON e THEIN (1970) . 

. Um dos primeiros trabalhos do emprego de iso-· 

enzimas e.m taxonomia vegetal talvez tenha sido de THURJ:1-AN et 

alíi ( 1967) quando, estudando as mobilidades elétroforéticas 

das desidrogenases glutâmicas de sementes de diferentes espé

cies de Fabaceae, concluíram que o método apresentava possib!: 

lidade de sucesso, quanto a classificação sistemática. 

Diferentes enzimas que catalizam funções idên 

ticas, sao denominadas isodinâmicas� Quando se comparam enzi 
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mas isodinâmicas de diferentes fontes biolÕgicas, torna -se 

evidente que a mesma atividade cat.alltica pede ser expressa 

por moléculas protéicas bastante diferentesº 

Em alguns casos, onde o peso molecular pode 

s�r bastante similar, as enzimas isodinâmicas apresentam ou

tras diferenças significantes em outras propriedades, tais c2 

mo, mobilidade eletroforética e composição em aminoácidos. Qu� 

do uma substância com uma dada atividade enzimática, isolada 

de uma única fonte biológica homogênea, for submetida, por 

exemplo, a eletroforese de alta resolução, e ffi')strar-se consti:tuI 

da de diversas formas isodinâmicas, tem-se isoenzimas. 

A definição de isoenzimas como diferentes for

mas de uma mesma enzima proveniente de uma única célula ou t� 

cido, torna-se deste modo, uma definição estritamente ope.racio 

nal, baseada num conjunto de parâmetros experimentais especí

ficosº Assim, antes que se possa falar de isoenzirnas verda

deiras, deve-se estabelecer que a matéria prima é homogênea, e 

que múltiplas formas de enzimas observadas não são artefatos 

do isolamento. 

O termo isoenzimas foi primeiro introduzido por 

JVIARKERT e MOLLER ( 195 9) para referir-se as múltiplas formas 

de uma enzima, com especificidade similar ou id�ntica.por um 

substrato, ocorrendo dentro do mesmo organismo. 

O número de enzimas conhecidos na forma isoen

zimica em espécies de plantas analisadas é mui to grande. Em 

plantas superiores, elas vêm sendo investigadas, com respei-



to a regulação genética e bioquímica, propriedades físico--

químicas, ontogenia, especificidade e papéis fisiolcgicos (SCAN 

DALI OS, 19 74) º Além dessas aplicações 1 isoenzimas têm sido 

uti.lizadas em quimiotaxonomia vegetal (McKEE, 1973; PIERCE e 

BREWBAI-ÇER, 19 7 3) º 

A técnica de isoenzima ainda não é aplicada ex 

tensivamente em cultivares e variedades, mas espera-se que se 

j a um importante método suplementar para a identificação dos 

mesmose A identificação dos clones por zimograrnas, tem sido 

possÍ vel em batatas (DESBOROUGH e SHARON, 196 8; DESBOROUGH r

1969) ; abacaxi (BREWBAKER, 1966). Os cultivares sao comu-

mente identificados isoenzimaticamen.t.e. 

A aplicação de isoenzimas e outras técnicas c_-ruJ._ 

mi.e as em taxonomia de plantas é de desenvol virnento relativarren

te recente. ALSTON e TURNER (1963) consideram a enzimologia 

comparada e possivelmente a química compõ.rati va, corno sendo o 

último nível em quimiotaxonomia. 

Varlações bioquímicas no DNA e nas enzimas dis 

tinguem claramente todas as espécies de animais e plantasº Ao 

utilizar-se de eletroforése, a qual, além do menor custo em 

relação ãs demais técnicas, e de sua rapidez, ela poderá ser 

empregada em larga escala em programas de seleção de plantas. 

Ressalta-se ainda a reprodutibilidade da eletroforese de dis

co, como foi demonstrado por diversos pesquisadores (WHIPPLE, 

1964), o que é conseguido desde que os extratos sejam prepa

rados de um modo comum, à partir de Órgãos comparáveis em um 



mesmo estágio de desenvolvimento, e que sejam submetidos a 

eletroforese de uma maneira idêntica. 

Segundo GOTTLIEB (19 79) e AYALA ( 19 76) 1 as 

técnicas eletroforéticas baseadas na variabilidade existente 

para uma dada forma enzimática, com relação ao peso molecu

lar, a �ua carga elétrica, e a manutenção de sua atividade c� 

talítica, tem permitido a confecção de padrões isoenzimãticos 

utilizáveis na identificação varietal e na deterrnina_ção das 

bandas parentais na progênie híbrida� 

O uso de múltiplas form�s moleculares de enzi

mas 6 ou isoenzimas, fornecem um possível caminho de se obter 

marcadores bioquímicos que facilitam a interpretação e o re

conhecimento de híbridos intervarietais ou interespecificos 

(LEWONTIN, 19 7 4; LEWIS, 19 80) •

A preferência por isoenzimas, substituindo as 

manifestações fenotlpicas de características das plantas de 

cada cultivar, está bem situada (BASSIRI e ROUHANI, 1977). Is 

to, segundo diversos autores é decorrência da obtenção de pa-

drões altamente repetitivos, desde que as isoenzimas 
,_ 

sao ex-

pressões quase que exclusivas da carga genãtica do 

e deste JJDdO não afetadas pelas condições ambientais 

cultivar, 

(SCHWARTZ r

1960; LOESCHCKE e STEGMANN, 1966; LEE e RONALDS, 1967; LAR-

SEN, 1969) ª Entretanto, a estabilidade das isoenzimas dos dl 

versos tecidos vegetais submetidos à condições �-nbientais di� 

tintas, é variável. De JONG et alii (196 8) . mostraram varia 

ções qualiquantitativas em isoenzimas de células de tabaco, 
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cultivadas em suspensao sob diferentes temperaturas. THOM e 

MARETZKI (1970), informaram que a idade e o estresse fisioló

gico podem causar modificações em isoenzímas, por afetar a e.5i 

tabilidade da informação genética. McCOWN et alii (1969) en

contraram diferenças nas isoenzimas componentes da fosfatase 

ácida e esterase em Vian:thuJ.J sob condições de inverno e ve-

rao. 

Assim que uma planta cre�:;ce e o desenvolvimen

to ocorre, as variações isoenzimáticas qualitativas s�o fre

quentemente dramáticas e incluem o aparecimento de novas ban·-

das e o desaparecimento de outras (PIERCE e BREWBAKBR,

THURl".iA.1\J et alii {1965) verificaram que a atividade de

1973). 

sete 

bandas; presentes em urna semente madura decresce de ativida 

de durante a germinação, e vinte e um dias após detecta-se SS?_ 

mente uma banda; SIEGEL e GALSTON (1967) observaram diferen 

ças isoenzimâtlcas quantitativas durante o desenvolvimento de 

ervilha; BHATIA e NILSON ( 1969) ver:Lficarar;1 diferenças quali

quantitativas nos padr6es de esterase e peroxidase durante a 

germinação de sementes de trigo� MACKO �t alii (1967), tam-

bêrn estudando trigo durante a germinação e o crescimento, de

monstraram variações nos padrões de doze isoenzimas. S'l'ODDART 

(1971) demonstrou variações isozímicas em uma enzima, durante 

a maturação de sementes de aveia� JOHNSON et alii (1973) re� 

lataram variações de isoenzima de fosfatase ácida durante a 

germinação de sementes de ervilha� KRASNOOK et alii (_1979) 
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mostraram haver uma correlação qualiquantitativa com o poder 

germinativo das sementes de arroz� 

A maior vantagem do método de isoenzima neste 

contexto, é que a maioria dos tecidos podem ser analisados. 

Cultivares de citrus, banana, abacaxi, plurnêria e cravo, têm 

sido d�stinguidos isoenzimicamente, pela amostra de tecidos 

que são morfologicamente indistingulveis (PIERCE e BREWBA

KER, 1973). Isoenzimas de pólens identificam diferentes clo

nes de abacaxi (BREWBAKER, 19 i7l); clones altamente poliplói

des de cana-de-açticar são prontamente identificados por iso

enzimas de folhas (HEINZ e GRACE, 1969). 

Em cana-de-açúcar, a identificação de cultiva 

res tem sido feita usando as isoenzimas peroxidase e esterase 

(THOM e MARETZKI, 1970); estesase, fosfatase ácida e leuci

laminopeptidase (WALDRON e GLASZIOU, 1972); sendo que, segug 

do CURY e CROCOMO ( 19 80) , parece que nenhum trabalho é menci� 

naç1o na literatura usando as isoenzimas desidrogenase a_lcoól.:!:_ 

ca (ADH) ou desidrogenase málica (MDH) na identificação da 

cana-de-açúcar. Estes autores desenvolveram metodologia para 

a dosagem eletroforética em gel de poliacrilarnida simultânea 

das isoenzimas de ADH e MDH. 

GONÇALVES et alii (19 81) propuseram que o me

lhor tecido para a análise de zimograma de cana-de-açúcar e a 

gema, e que o padrão eletroforético, no caso da esterase, se 

mantém. em plantas de idades fisiológicas distintas, crescidas 

em ambiente controlado. 
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3. lY.lATERIAL E J'.'.fi!:TODOS

O presente trabalho teve início em maio de 

1982, quando, no campo foram utilizadas soqueiras, em quatro 

ruas de cinquenta metros, para cada cultivar. Em maio de 1984 

iniciaram-se os trabalhos de observação morfolõgica e de anã

lises bioquímicas. 

A descrição botânica dos cultivares de cana

de-açGcar poderia ser feita tomando-se plantas de vãrias re

giões do Estado de são Paulo, onà.e elas são cultivadas. Entre 

tanto, não se teriam condições idênticas de solo, clima e tra 

tos culturais, fatores estes que poderiam influenciar, em PªE

te, as características morfológicas e bioquímicas, das plan

tas que foram observadas. 

Por esta razão os seguintes 10 cultivares: 

NA 56-79, IAC 52-150, IAC 64-257, SP 70-1143, SP 71-799, SP 

71-1406, SP 71-3146, SP 71-3149, SP 71-6163, SP 71-6180 foram

· plantadas em uma mesma área da Estação Experimcnt�l da COPER

SUCAR em Piracicaba (SP), sob condições as mais uniformes pos
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síveis ( climáticas, edáficas e culturais) , afastando-se de·sta 

maneira, possíveis variações determinadas pelo meio. Para 

maior uniformização, durante a coleta das amostras, estipulo� 

se que as mesmas só seriam observadas quando afastadas um mí

nimo de três metros da bordadura, quando a exposição à luz e 

ao vento, tornam-se uniformes. 

Para facilitar as observações, foi estabeleci� 

do que o último 11 dewlap 11 completamente exposto e com carac

terísticas definidas, em caha planta, passaria a representar 

o 11 dewlap 11 número 1 1 e todas as estruturas ligadas a ele, co

mo folha, bainha, nó e entre-nó, também corresponderiam ao ni 

mero 1, sendo portanto considerado o 29, 39, etc. as demais 

estruturas em direç�o; base. Isto se justifi6a pois, ao re

tirarmos a bainha correspondente ao 19 11 dewlap 11
, pode-se ob

servar que o entre-nó que a bainha envolvia é o Í9 com carac

terísticas como, comprimento, espessura, cor eestrutura inter 

na definidas. 

3.1. Análises organográficas 

Os principais caracteres morfológicos estuda-

dos foram: 

3.1.1. Comprimento d� colmo: Foi medido com fita mé

trica graduada em centímetros do nível do solo até o "dewlap" 

número 1. 
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3.1.6. Forma da lígula, da aurícula e do "dewlap": Com 

o auxílio da câmara clara de um estereomicroscópio Wild-M7, 

efetuou-se um esquema do par de lígulas, de aurículas e de 

11 dewlap 11 da folha 3 de cada planta estudada, comparando-se com 

os modelos, segundo ARTSCHWAGER (1939, 195la,b e 1954). 

3.1.7. Forma do entre-nó: O entre-nó da região media

na de cada planta estudada foi esquematizado em camara clara 

de estereomicroscópio Wild-M7, e comparado com os modelos for 

necidos por ARTSCHWAGER (1940). 

3.1.8. Forma da gema: As gemas correspondentes aos en 

tre-nós de números 5 e 10, de cada planta estudada, foram de� 

tacadas e fixadas em formaldeído, álcool etílico e ácido acé

tico glacial (FAA) (SASS, 1958), esquematizadas em camara ela 

ra do estereomicroscópio Wild-M7 e comparadas com modelo se

gundo ARTSCHWAGER (1954). 

3.1.9. Cor do colmo� Usando como base o mapa de co

res do THE BRITISH COLOUR COUNCIL. (s/d) , os colnos foram lavados 

para retirar o excesso de cera, e as cores foram determina

das distintamente para as regiões expostas (não cobertas pela 

bainha) e para as regiões não expostas (cobertas pela ba:inha). 

As estruturas vegetais morfologicamente descr� 

tas na metodologia, encontram-se esquematizadas nas 

de 1 a 10. 

Figuras 



LAMINA 15. 

CENTRAL 

Figura 1. Estruturas da folha de cana-de-· açúcar ( Seg. ARTSCWA 

GER, 1940) . 
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ARTSCHWAGER, 1939). 
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Figura 3. Organografia de uma região do colmo de cana-de-açú.

car (seg. ARTSCHWAGER, 1940). 
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17. 

Figura 5. Formas de gemas de cana-de-açúcar: A, triangular ac� 

�inada; B, oval; e, obovada; D, pentagonal; E, rom

boidal; F, redonda; G, ovalada; H, retangular; I,im 

bricada (seg. ARTSCHWAGER, 1940). 



Figura 6. Pelos das gemas (seg. JESWIET, 1925). 

18.
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Figura 7. !Ybdelos de "dewlap" de cana-de-açúcar: A, retangular ascenden 
te largo; B, quadrado alto e curto; C, quadrado sub-crescen-= 

te alto e curto; D, quadrado sub-crescente largo, alto e cur
tç>; E, quadrado rrédio-alto, ascendente; F, ligulado. rrédio -
alto ascendente; G, ligulado estreito ascendente; H, quadra
do sub-cresCEnte; K, ligulado sub-crescente; L, deltóide al
to sub-crescente; M, crescente/sub-crescente; N, deltóide cres 
CEnte estreito descendente; O, crescente abruptarrente descen-=

dente; P, deltóide crescente raso; mm margem basal retà; Q,
deltóide equilátero; R, deltóide creqcente alto e curto; S, li 
gulado alto e curto, T, Rol1]boidal alto e curto; U, del tóide des 
cendente; V, deltóide crescente e sub-crescente alto e curto
(seg. AR11SCHWAGER, 1951a). · · 
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Figura 8. Modelos de lígulas de cana-de-açúcar: A, linear cres 

cente; B, médio-crescente a orbicular-crescente; C, 

deltóide a deltóide-crescente; D, crescente com lo

sango; E, cintiforme--crescente; F, sub-arcuada; G, 

arcuada; H, crescente invertida (seg. ARTSCHWAGER, 

1954) • 
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Figura 9. Tipos de aurículas de cana-de-açúcar: A; B; C, tipos 

transitórios; D, deltóide; E, dentiforme; F, unci

forme; G, calcariforme; H, lanceolada; I, falcifor 

me (seg. ARTSCHWAGER, 1939). 

51 I 

_ Figura 10. Tipos de peJ..os da lígula ( seg. ARTSCHWAGER, 19 39) • 
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3.2. Análises bioquímicas 

3.2.1. Coleta e preparo do material: Foram extraídas 

as gemas correspondentes aos entre-nós de números 5 a 10, de 

18 plantas de cada cultivar e conduzidas ao laboratório de 

Bioquímica de Plantas do CENA/USP, onde foram liofilizadas, noi 

das e conservadas em câmara fria à uma temperatura de 109C. 

3.2.2. Proteína total solúvel 

3.2.2.1. Extraç5es: As proteínas totais solG

veis foram extraídas com tampão Tris 0,2 M e  NaCl 0,05 M; pH 

8,0 (LEE, 1978), e com tampão acetato 0,1 M ,  pH 5,5. 100 mg 

de material liofilizado das gemas de cada cu.l ti var, foram ho

mogeneizadas com 2,0 ml do tampão em almofariz, a- 49C, duran

te um minuto. A suspensao foi centrifugada a 49C por 30 mi

nutos à 12.000 xg. 

3.2.2.2. Dosagem: A proteína total solúvel foi 

determinada no sobrenadante obtido como descrito acima; uti

lizou-se o método de LOWRY et alii (1951), pH 5,5 e a pH 8,0. 

3.2.3. Isoenzimas das gemas: As isoenzimas foram ex

t�aídas das gemas das diferentes cultivares, com o solvente 

e tampão acetato 0,1 M,pH 5,5, utilizando a proporção de 100 

mg do material liofilizado das gemas, por 2 ml do tampão, com 

a adição de uma gota de 2-mercaptoetanol a 0,5%. 
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3.2.4. Análise das proteínas 

3.2.4.1. Separação eletroforética das · proteí-

nas nao dissociadas: Seguindo-se o método de DAVIS (1964), 

utilizou-se gel de poliacrilamida a 7% no gel de sepat'ação, mm 

um comprimento de 5,5 centímetros e 0,5 cm de diâmetro. A ele 

troforese foi realizada a 49C, sob 1 mA/gel até que o corante 

atingisse o gel de separação, seguido de 3 mA/gel, até o fim 

da corrida. 

3.2.4.2. Análise das isoenzimas: Extratos das 

gemas foram submetidos a separação eletroforética (3.2.4.1), 

e pH dos géis foram neutralizados nos tampões de incubação 

por 5 minutos e a seguir géis distintos em duplicatas foram 

incubados para a visualização da atividade das isoenzimas des 

critas a seguir: 

a) Este rase: os géis foram incubados no escu

ro durante 20 minutos à 259C em tampão fosfato O, 1 M a pH 6 ,O; 

contendo O, 5 mg/ml de II Fas t Blue RR 11 e O, 2 mg/ml de a-nafti.

lacetato. A seguir, os géis foram fixados e descorados na 

mistura água +etanol + ácido acético (5 : 5 : 1). 

b) Peroxidase: os géis foram incubados em áci-

do acético 10%, contendo 0,5 rng/rnl de 0-dianisidina e H2o2

0,012 V. Após 30 minutos no escuro e a 379C, paralisou-se a 

reação com ácido ascórbico 1% (NAGLE e HAARD, 1975). 
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3º2.5. Sólidos solúveis (sacarose): Em cada urna das 

18 repetições de cada cultivar foram determinados os sólidos 

solúveis (sacarose) pelo processo refratornétrico, expressos em 

graus Brix; para tal utilizou-se um Refratôrnetro Manual Mode

lo AO T/Cº 

3º3. Delineamento estatistico 

O delineamento estatístico adotado para os ca

racteres: a) Comprimento do colmo; b) Número de entre-nós por 

planta; c) Comprimento da bainha; d) Compri mento do limbo fo-

liar; e) Largura da região mediana do limbo foli.ar; f) Com-

primento do entre-·nó; g) Diâmetro do entre-nó; h) Sólidos so

lúveis (sacarose); foi o inteiramente casualizado, constando 

de 10 tratamentos (10 cultivares) e 18 repetições. 

comparação das médias dos tratamentos foi utilizado o 

Para a 

teste 

de Tukey, ao nível de 5%. Estes dados estão apresentados nas 

Tabelas 1 a 8. 



4. RESULTADOS

4.1. Descrição dos cultivares 

'SP 71-6163' 

Progenitores: 

Cor do colmo: 

NA 56-79 X ?; 

Região não coberta pela bainha - Fern 

0862/3; Região coberta pela bainha -

Yellow 503/2, 

Depressão da gema: Presente em todo o colmo; 

25. 

Green 

Barium 

Formato do entre-nó ( Figura 4A e F): 36% cilíndrico a 64%cur 

vado; 

Número de entre-nós por planta (Tabela 2): 15,83; 

Comprimento dos entre-nós medianos (Tabela 6): 14,12 centíme

tros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7): 2,73 centímetros; 

Formato das gemas· (Fiçrura 19A e B): A gema de.número 5 é re

tangular, sendo modificada por uma·expansão na 

base, que se torna mais saliente do lado es

querdo', e a de número 10 é obovada; 
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Pelos das gemas (Figura 19A e B): Na gema de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - l,2,2a,3,4,5,7, 

10,11,12,13,16,22,26,31 e 31a, enquanto que na 

de número 10 temos -l,2,2a,2b,3,5,7,8,10,ll,lla 

12,13,16,22,26,31 e 31a; 

Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,06 metros; 

Presença de cera no colmo: Regular; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 31,52 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Prat�camente ausente; 

Formato da lígula (Figura ll): Cintiforme-crescente; 

Formato do "dewlap" (Figura 13A): Quadrado médio-alto ascenden 

te; 

Formato das aurículas (Figura 15F): A externa apresenta a for 

ma transitória e a interna dentiforme; 

Pelos das aurículas (Figura 15F): Tanto a aurícula externa co 

mo a interna, apresentam somente pelos do gru

po 54; 

Ponta das folhas: Retas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,59 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 

centímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8): 25,22 graus Brix; 

5,60 

Zimograma das isoensinas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá

sicas (Figura 23); 

· Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5, 5 -10 ,0_4 mg/lOOmg de

matéria seca, e a pH 8, O - 52, 00mg/100mg de maté 

ria seca. 



'SP 71-3149' 

Progenitores: NA 56-79 x ?; 

Cor do colmo: Região não coberta pela bainha - Fern Green 

0862/3; Região coberta pela bainha - Citro 

Green 763; 

27. 

Depressão da gema: Praticament� ausente em todo o colmo; 

Formato do entre-nó (Figura 4A, C e F): 29% cilíndrica, 47% 

bobinado e 24% curvado; 

Número de entre-nó por planta (Tabela 2): 20,33; 

Comprimento dos entre-i1ós medianos (Tabela 6): 15, 79 centíme

tros; 

Diâme·tro do entre-nó ('l'abela 7) : 2 ,64 centímetros; 

Formato das gemas (Figura 21C e D): A gema número 5 e obova

da, co� a região do poro germinativo ligeira

mente triangular, e a número 10 é obovada nor

mal; 

Pelos das gemas (Figura 21C e D) : Nas gemas de numero 5 es

tão presentes os seguintes pelos - 1,2,3,4,5,7, 

8,10,11,12,16,22 e 26, enquanto que na de núrne 

ro 10 ternos 

26 e 31; 

l,2,3,4,5, 7,8,10,ll,12,i3,16,22, 

Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,58 metros; 

Presença de cera na bainha: Abundante; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 30,96 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Abundante; 
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Formato da lígula (Figura 11): Deltóide a deltóide-crescente; 

Formato do "dewlap" (Figura 13B) : Ligulado médio-alto asc01den 

te; 

Formato das aurículas (Figura 16D): A externa apresenta a for 

ma unciforme e a interna transitória; 

Pelos das aurículas (Figura 16D): Tanto a aurícula externa co 

mo a interna, apresentam somente pelos do gru

po 51; 

Ponta das folhas: Curvas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,42 centímetros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5); 4,4302� 

tímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8) � 23,22 graus Brix; 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá

sicas (Figura 23); 

Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5,5 - 8,81 mg/100 mg 

de matéria seca, e a pH 8,0 - 43,25 mg/100 mg 

de matéria seca. 

'IAC 64-257' 

Progenitores: CO 419 x CO 356; 

Cor do colmo: Região nao coberta pela bainha - Chrysante -

mum Crimson 824/2; Região coberta pela bainha 

Pod Green 061; 

Depressão da gema: Praticamente ausente em todo colmo; 

Formato do entre-nó (Figura 4A): 100% cilíndrico; 



Número do entre-nó por planta (Tabela 2): 21,17; 

Comprimento dos entre-nós medianos (Tabela 6): 15,04 

metros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7): 2,90 centímetros; 

29. 

centí-

Formato das gemas (Figura 20A e B): A gema número 5 é redon-

da, mas com excrecência na base da asa que lhe 

dá um aspecto triangular, e a de número 10 é 

oval, mas também com excrecência na base da 

asa, dando um1aspecto retangular; 

P�los das gemas (Figura 20A e B): Na gema de número 5 est�o 

presentes os seguintes pelos - l,2,2a,7,8,ll e 

1.2, enquanto que na de número 10 temos - 1,2, 

2a,7,ll,lla e 12; 

Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,79 metros; 

Presença de cera no colmo: Pouca; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 30,74 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Praticamente ausente; 

Formato da lígula (Figura 11): Cintiforme-crescente; 

Formato do 11 dewlap 11 (Figura 13C): Quadrado sub-crescente alto 

e curto; 

Formato das aurículas (Figura 15B): A externa apresenta a for 

ma transitória e a interna unciforme; 

Pelos das aurículas (Figura 15B): A externa apresenta os se

guintes pelos - 51 e 54, e a interna - 51 ,Slb 

e 54; 

Ponta das folhas: Dobradas; 



Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,57 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 3,69� 

tímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8): 22,61 graus Brix; 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá 

sicas (Figura 23); 

Proteína total solúvel (Tabela 9)! A pH 5,5 - 7,50 mg/100 mg 

de matéria seca, e a pH 8,0 - 39,00 mg/100 mg 

de matéria seca. 

' SP 71-799 1

Progenitores: NA 56-79 x ?; 

Cor do colmo: Região não coberta pela bainha - Magenta Rose 

027/2;· Região coberta pela bainha - Citro Gree..� 

763/2; 

Depressão da gema: Presente em todo colmo; 

Formato do entre-nó (Figura 4A, E e F): 57% cilíndrico, 15% 

obconoidal e 28% curvado; 

Número de entre-nós por planta (Tabela 2): 19,00; 

Comprimento dos entre-nós medianos (Tabela 6): 14,16 

metros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7): 2,98 centímetros; 

centí-

Formato das gemas {Figura 18C e D): A gema número 5 é obova-

da e a de número 10 é redonda, mas com uma ex

crecência na base da asa, que se projeta na re 

gião mediana da gema; 
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Pelos das gemas (Figura 18C e D): Na gema de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - l,2,2a,7,ll,12, 

13
1 e 31, e na de número 10 - l,2,2a,7,8,ll,12, 

13,22 e 31; 

Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,08 metros; 

Presença de cera no colmo: Regular; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 27,94 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Abundante; 

Formato da lígula (Figura 11}: Crescente com losango; 

Formato do "dewlap" (Figura 14A): Quadrado médio-alto ascen

dente; 

Formato das aurículas (Figura 15C): A externa apresenta a for 

ma lanceolada e a interna deltóide; 

Pelos das aurículas (Figura 15C): Tanto a externa quanto a 

interna apresentam somente pelos do grupo 51; 

Ponta das folhas: Dobradas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,57 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 4,28� 

tímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8): 24,00 graus Brix; 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e 

stcas (Figura 23); 

Peroxidá 

Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5,5 -

de matéria seca, e a pH 8,0 -

de matéria secaª 

10,03 mg/lOOmg 

52,00mg/100 mg 



'NA 56-79' 

Progenitores: co 419 X ? • 
• I 

Cor do colmo: Região não coberta pela bainha - Fern 

6862/3; Região coberta pela bainha -

Yellow 503/1; 

32. 

Green 

Barium 

Depressão da gema: Presente em todo colmo, porém quase imper

ceptível; 

Formato do entre-nó (Figura 4A e F): 22% cilíndrico e 78% cur 

vado; 

Número de entre-nós por planta (Tabela 2): 22,89;

Comprimento dos entre-nós medianos (Tabela 6): 15,75 centí-

metros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7): 2,66.centímetros; 

Formato das gemas (Figura 18A e B): A gema número 5 é triang� 

lar, com excrecência na base da asa, tornando

se levemente arredondada em sua base, e a de 

número 10 é quadrada; 

Pelos das gemas (Figura 18A e B): Na gema de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - l,2,2a,3,4,7,8, 

11,12,16 e 31, enquanto que na de número 10 te 

mos - l,2,2a,3,7,10;12,15,31 e 31a; 

Comprimento do colmo (Tabela 1): 3,17 metros 

Presença de cera no colmo: Abundante; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 32,31 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Praticamente ausente e glabra; 

Formato da lígula (Figura 11): Cintiforme-crescente; 



33. 

Formato do "dewlap" (Figura 14C) : Del tóide crescente alto e 

curto; 

Formato das aurículas (Figura 15A): A externa apresenta a for 

ma deltóide e a interna transitória; 

Pelos das aurículas (Figura 15A): A externa apresenta os pe-

los do grupo 51 e a interna - 51 e 54; 

Ponta das folhas: Dobradas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,45 metros; 

Largu-ra da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 4 ,08 ce� 

tímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8): 25,03 graus Brix; 

Zimogram� das isoenzimas: Ester�sicas (Figura 22) e Peroxidã

sicas (Figura 23); 

Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5,5 - 10,01 mg/lOOmg 

de matéria seca, a pH 8,0 47, 65 mg/lOOrng de 

matéria secaº 

'SP 70-1143' 

Progenitores: IAC 4865 x ?; 

Cor do colmo: Região não coberta pela bainha - Pod Green 061/ 

l; Região coberta pela bainha - Bariurn Yellow 

503/1; 

Depressão da gema: Presente na parte jovem e raro na adulta; 

ou base. do colmo; 

Formato do entre-nó (Figura 4D, E e F): 25% conoidal, 62% ob

conoidal e 13% curvado; 



34. 

Número de entre-n6 por planta (Tabela 2) � 19,67; 

Comprimento dos entre-n6s medianos (Tabela 6): 17,02 centíme-

tros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7) � 2,52 centímetros; 

Formato das gemas (Figura 17A e B): Tanto a gema de número 5, 

como a de número 10 são de forma romboidal; 

Pelos das gemas (Figura 17A e B): Na gema de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - 1,2,3,7,8,12,16, 

e 26, enguant0 que a de número 10 temos - 1,2, 

3,7,8,ll,12,15a,16 e 26; 

Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,52 metros; 

Presença de cera no colmo: Abundante; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 29,35 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Praticamente ausente; 

Formato da lígula (Figura 11) : Médio-crescente a · orbicular 

crescente; 

Formato do "dewlap" {Figura 12D): Quadrada médio-alto cres-

cente; 

Formato das aurículas (Figura 15E): A externa apresenta a for 

ma transitória e a interna deltóide; 

Pelos das aurículas (Figura 15E): A externa apresenta os se

guintes pelos - 51 e 54, e a interna - 51, 51b 

e 54; 

Ponta das folhas: dobradas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,36 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 5,4lc:EE. 

tímetros; 



35. 

Teor de sacarose (Tabela 8): 24,86 graus Brix; 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá

sicas (Figura 23); 

Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5,5 - 6,47 mg/100 mg 

de matéria seca e a pH 8,0 - 34,50 mg/100 mg 

de matéria seca. 

'SP 71-3146' 

Progenitores: 

Cor do colmo: 

NA 56-79 X ?; 

Região não coberta pela bainha - Fern 

0862/3; Região coberta pela bainha 

Ye_llow 503/1 ; 

Depressão da gema: Presente em todo o· colmo; 

Green 

Barium 

Formato do entre-nó (Figura 4B e D): 23% tumescente e 7 7% 

obconoidal; 

Número de entre-nós por planta (Tabela 2): 18,06; 

Comprimento dos entre-nós medianos ('J1abela 6): 15,04 

metros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7 ): 3,1 7 centímetros; 

centí-

Formato das gemas (Figura 21A e B): A gema de número 5 é ova-

lada, mas levemente triangular, enquanto que a 

de número 10 é oval; 

Pelos das gemas (Figura 21A e B): Na gema de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - 1,2,4,5,7,8,10, 

11,12,13,16 e 22, enquanto que na de número 10 

temos - l,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,16,22,26 e 31; 



Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,19 metros; 

Presença de cera no colmo: Regular� 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 24,93 centímetros; 

-36.

Presença de joçal ha bainha: P�undante, sendo distribuído por 

toda a planta; 

Formato da lígula (Figura 11): Cintiforme-crescente; 

Formato do "dew1ap" (Figura 12C): Ligulado estreito ascenden

te; 

Formato das aurículas (Figura 15D): A externa apresenta a for 

ma transitória e a interna deltóide, 

Pelos das aurículas (Figura 15D) : A externa apresenta os se-· 

guintes pelos - 51 e 51b, e a interna - 51; 

Ponta das folhas: Retas; 

Comprimento.do limbo foliar (Tabela 4): 1,31 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 5,46 cen 

tímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8): 22,06 graus Brix; 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá

sicas (Figura 23); 

Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5,5 - 9,93 mg/100 mg 

de matéria seca, e a pH 8,0 - 47 ,65 mg/100 mg 

de matéria seca. 

'SP 71-6180' 

Progenitores: NA 56-79 x ?; 



37. 

Cor do colmo: Região nao coberta pela bainha - Granet Brown 

00918; Região coberta pela bainha - Fern Green 

0862/2; 

Depressão da gema: Presente em todo o colmo; 

Formato do entre-nó (Figura 4A e F) : 13%  cilíndrico e 87% cur 

vado; 

Número de entre-nós por planta (Tabela 2): 19,11; 

Comprimento dos entre-nós medianos (Tàbela 6): 14,44 centíme

tros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7): 3,01 centímetros; 

Formato das gemas (Figura 20C e D): A gema de número 5 é obo

vada, . e a de número 10 é retangular, mas com a 

margem da asa se prolongando até a base; 

Pelos das gemas (Figura 20C e D): Na gema de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - l,�,3,7,8,12,13, 

16 e 3la1 • enquanto que na de número 10 temos 

- l, 2,2a,3 ,7,7a,12,12a e 3 1;

Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,17 metros; 

Presença de cera no colmo: Regular; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 29 ,53 ·centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Praticamente ausente; 

Formato da lígula (Figura 11): Cintiforme-crescente; 

Formato do "dewlap" (Figura 12B): Quadrada sub-crescente alto 

e curto; 

Formato das aurículas (Figura 16C): A externa apresenta a for 

ma transitória, e a interna lanceolada; 



38. 

Pelos das aurículas (Figura 16C): Tanto a externa como a in-

terna, apresenta� somente pelos do grupo 51; 

Ponta das folhas: Curvas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,51 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 4,48ce� 

tímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8) � 24,89 graus Brix; 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá

sicas (Figura 23); 

Proteína total solúvel (Tabela-9): A pH 5,5 - 9,92 mg/100 mg 

de matéria seca, e a pH 8,0 - 47,65 mg/100 mg 

de matéria seca. 

'SP 71-1406' 

Progenitores: 

Cor do colmo: 

NA 56-79 X ?.
. , 

Região não coberta pela bainha - Eryth:rite Red 

0027/2; Região coberta pela bainha - Citro 

Green 763/2; 

Depressão da gema: Praticamente ausente em todo o colmo; 

Formato do entr.e-nó (Figura 4A e F}: 50% cilíndrico e 50% cur 

vado; 

Número de entre-nó por planta (Tabela 2): 16,00; 

Comprimento dos entre-nós medianos (Tabela 6): 17,02 centíme

tros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7) : 3, 04 centímetros-; 



39. 

Formato das gemas (Figura 19C e D): A gema de número 5 é pen

tagonal, e a de número 10 é redonda, levemente 

pentagonal; 

Pelos das gemas (Figura l0C e D): Na gema de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - 1,2,3,4,7,8,10, 

12,13,16 e 22, enquanto que na de número 10 

temos - la,2a,3a,7,10,ll,12,16a e 22; 

Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,35 metros; 

Presença de cera no colmo: Abundante; 

Comprimento da bainha (Tabela 3): 33, 2 3 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Praticamente ausente; 

Formato da lígula (Figura 11): Crescente com losango; 

Formato do "dewlap 11 (Figura 12A) : Lig·ulado estreito ascenden 

te; 

Formato das aurículas (Figura 16B): Tanto a aurícula externa 

como a interna sao formas transitórias; 

P�los das aurículas (Figura 16B): A externa apresenta pelos 

do grupo 51, e a interna do grupo 51 e 54; 

Ponta das folhas: Retas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,59 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 

centímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8): 22,72 graus Brix; 

5,66 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá-

sicas (Figurá 23); 



40. 

Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5 ,5 - 10 ,03mg/100 mg 

de matéria seca, e a 8,0 - 52,00 mg/lOOmg de 

matéria seca. 

'IAC 52-150' 

Progenitores: 

Cor do colmo: 

CQ 419 X CO 285; 

Região não coberta pela bainha - Purple Madder 

1028/3; Região coberta pela bainha Willow 

Green 000862/1; 

Depressão da gema: Praticamente ausente em todo o colmo, 

Formato do entre-nó (Figura 4A e D): 75% cilíndrico e 25% co 

noidal; 

Número de entre-nós por planta (Tabela 2): 18,83; 

Comprimento dos entre-nós medianos (Tabela 6): 14,12 centíme

tros; 

Diâmetro do entre-nó (Tabela 7) :.2,43 centímetros; 

Formato das gemas (Figura 17C e D): A gema de número 5 e obo

vada, com uma leve excrecência na base, corno 

que elevando a gema; e a de número 10 é também 

obovada, mas a excrecência da base, a torna le 

vemente arredondada; 

Pelos das gemas (Figura 17C e D): Na gemá de número 5 estão 

presentes os seguintes pelos - l,2,2a,3,4,7,8, 

10,ll,12,13,16,22,26,31a e 32,· enquanto que na 

de número 10 temos - l,2,2a,3,4,7,8,10,ll, 12, 

13,16,22,26,31 e 31a; 



Comprimento do colmo (Tabela 1): 2,90 metros; 

Presença de cera no colmo: Abundante; 

Comprimento da bainha {Tabela 3): 29,67 centímetros; 

Presença de joçal na bainha: Praticamente ausente; 

Formato da lígula {Figura 11): Cintiforme-crescente; 

41. 

Formato do "dewlap" {Figura 14B): Quadrado médio-alto ascen·

dente; 

Formato das aurículas {Figura 16A): A externa apresenta a for 

ma transitória modificada, e a interna a forma 

unciforme modificada; 

Pelos das aurículas {Figura 16A): A externa apresenta os se

guintes grupos de pelos � 51 e 54, e a inter

na - 51,54 e 71; 

Ponta das f9lhas: Retas; 

Comprimento do limbo foliar (Tabela 4): 1,35 metros; 

Largura da região mediana do limbo foliar (Tabela 5): 4,8202n 

tímetros; 

Teor de sacarose (Tabela 8): 24,06 graus Brix; 

Zimograma das isoenzimas: Esterásicas (Figura 22) e Peroxidá

sicas (Figura 23); 

Proteína total solúvel (Tabela 9): A pH 5,5 - 9,95 mg/100 mg 

de matéria seca, e a pH 8,0 - 47,65 mg/100 mg 

de matéria seca. 
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·Figura 11º Modelos de lígula dos 10 cultivares.
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A 

-----

B 

e 

D 

Figura 12. Par de "dewlaps" dos cultivares: A - SP 71 - 1406; 

B - SP 71-6180; C - SP 71-3146; D - SP 70.1143. 
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Figura 13. Par de "dewlaps11 dos cultivares: A - SP 71 -6163; 

B - SP 71-3149; C - IAC 64-257. 



45. 

A 

Figura 14. Par de "dewlaps 11 dos cultivares: A - SP 71-799; 

B - SP 52=150; C - NA_56-79.-



46. 

F 

Figura 15. Par de aurículas dos cultivares: A - NA 56,79; 

B - IAC 64-257; C - SP 71-799; D - SP 71-3146; E �

SP 70-1143; F - SP 71-6163. 



4 7. 

Figura 16. Par de aurículas dos cultivares: A - IAC 52-150; 

B - SP 71-1406; C - SP 71-6180; D - SP 71-3149. 



Figura 17. Modelos de gemas dos cultivares: A - SP 

Cgema 05 l ; B. - SP 70-1143 (gema 10) ; e -

150 {gema 05) ; D - IAC 52-150 (gema 10) • 

48. 

70-1143

IAC 52-



49. 

Figura 18. Modelos d e gemas d os cultivares: A _  

ma 05); B - NA 56 79 

NA 56-79 (ge 

- (gema 10) 

ma 05), D _  SP 71 7 

' C 
.
- SP 71-799 (ge= 

- 9 9 ( gema 1 O ) .



50. 

A 

Figura 19. Modelos de gemas dos cultivares: A - SP 71-6163 (ge 

ma 05); B - SP 71-6163 (gema 10); e - SP 71 - 1406, 

(gema 05); D - SP 71-1406 (gema 10). 



51. 

D 

Figura 20. Modelos de gemas dos cultivares: A - IAC 64-257 (� 

ma 05); B - IAC 64-257 (gema 10), e - SP 71 - 6180 

(gema 05); D - SP 71-6180 (gema 10). 



· ura 21. Fig 

52. 

B 

(ge;,,, A - 71-3146 ltivares: 

SP 71 - 3149 

dos cu Modelos de gemas 

46 (gema 10); e -) B - SP 7l-3l 

10). 

ma 05 ; 

71-3149 (gema ) D - SP .(gema 05 , 
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53. 

Figura 22. Zimograma das isoenzimas de esterase dos cultiva

res. 
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NA 56-79 

IAC 52-150 

'IAC 64-257 

SP 71-3149 

SP 70-1143 

�li 1 1 

SP 71-1406 

�li 

SP 71-3146 

SP 71-6180 
.. �=rr.,-1 ----.--.------.

SP 71-799 

SP 71-6163 

��-�--�--

Figura 23. Zimograma das isoenzimas de peroxidase dos culti

vares. 



4.2. Resumo das análises estatísticas 

Tabela 1 - Comprimento do colmo. 

Cultivares Média das repetições 

NA 56-79 3,17 a 
. IAC 52-150 2,90 b 
IAC 64-257 2,79 bc 
SP 71-3149 2,58 cd 
SP 70-1143 2,52 d 
SP 71-1406- 2,35. de 
SP 71-3146 2,19 ef 
SP 71-6180 2,17 ef 
SP 71-799 2,08 f 
SP 71-6163 2,06 f 

F (Trat.) 49,60** 
D.M.S. ( 5 %) O ,·24 
c.v. (%) 9,25 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Tabela 2 - Número de entre-nó por planta 

Cultivares 

NA 56-79 
IAC 64-257 
SP 71-3149 
SP 70-1143 
SP 71-6180 
SP 71-799 
IAC 52-150 
SP 71-3146 
SP 71-1406 
SP 71-6163 

F (Trat.) 
D.M.S. (5%)
c.v. (%)

Média das repetições 

22, 89 
21,17 
20,33 
19,67 
19,11 
19,00 
18,83 
18,06 
·16,00
15,83

a 
ab 

bc 
bc 
bc 
bc 
bc 

cd 
d 
d 

16,09** 
2,41 

11,96 

** Significativo ao nfvel de 1% de probabilidade. 

55.



Tabela 3 - Comprimento da bainha 

Cultivares 

SP 71-1406 
NA 56-79 
SP 71-6163 
SP 71-3149 
IAC 64-25 7. 
IAC 52-150 
SP 71-6180 
SP 70-1143 
SP 71-799 
SP 71-3146 

F (Trat.) 
D.M.S. (5%)
D.V. (%)

Média das repetições 

33,23 a 
32,31 ab 
31,52 abc 
30,96 abc 
30,74_ abc 
29,67 bcd 
29,53 cd 
29 , 35 cd 
27,94 d 
24,93 e 

14;99** 
2, 73 
8,62 

** Significativo ao nível dê 1% de probabilidade. 

Tabela 4 - Comprimento do limbo foliar. 

Cultivares 

SP 71-6163 
SP 71-1406 
IAC 64-257 
SP 71-799 
SP 71-6180 
NA 56-79 
SP 71-3149 
SP 70-1143 
IAC 52-150 
SP 71-3146 

F (Trat.) 
D.M.S. (5%)
c.v. (%)

Não significativo. 

Média das repetições 

1,59 a 
1,59 a 
1,57 a 
1,57 a 
1,51 a 
1,45 a 
1,42 a 
1, 36 a 
1,35 a 
1,31 a 

0,86 
0,52 

33,67 

56.



Tabela 5 - Largura da região mediana do limbo foliar. 

Cultivares 

SP 71-1406 
·sp 71-6163
SP 71-3146
SP 70-1143
IAC 52-150
SP 71-6180.
SP 71-3149
SP 71-799
NA 56-79
IAC 64-257

F (Trato) 
D.M.S: (5%)
C. V. (%) 

Média das. respetições 

5,66 a 
5,60 a 
5,46 a 
5,41 a 
4 ,82 b 
4 ,48· bc · 
4, 43 bc 
4,28 e 
4,08 cd 
3,69 d 

59,56** 
0,41 
8,06 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Tabela 6 - Comprimento do entre-nó mediano. 

Cultivares 

IAC 52-150 
SP 71-1406 
SP 70-1143 
SP 71-3149 
NA 56-79 
IAC 64-257 
SP 71-3146 
SP 71-6180 
SP 71-799 
SP 71-6163 

F (Trat.) 
D.M.S. (5%)
c.v. (%)

Média das repetições 

18,56 a 
17,02 ab

17,02 ab

15, 79 bc 
15,75 bc 
15, 04 bc 
15,04 bc 
14,44 e 
14,16 e 
14, 12 e 

9,28** 
2,13 

12,89 

** Significativo ao nível de. 1% de probabilidade. 

57.



Tabela 7 - Diâmetro do entre-nó mediano. 

Cultivares 

· SP 71-3146
SP 71-1406
SP 71-6180
SP 71-799
IAC 64-257
SP 71-6163
NA 56-79
SP 71-3149
SP 70-1143
IAC 52-150

F {Trat.) 
D.M.S: {5%)

c.v. {%) 

Média das repetições 

3,17 a 
3,04 a 
3,01 ab 
2,98 ab 
2,90- abc 
2,73 bcd 
2,66 cd 
2,64 cd 
2,52 d 
2,43 d 

13;86** 
O, 30 

10,05 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Tabela 8 - Sólidos solúveis (sacarose) em -graus brix. 

Cultivares 

SP 71-6163 
NA 56-79 
SP 71-6180 
SP 70-1143 
IAC 52-150 
SP 71-799 
SP 71-3149 
SP 71-1406 
IAC 64-257 
SP 71-3146 

F {T:rrat.) 
D.M.S l {5%)

c.v. {%) 

Média das repetições 

25,22 a 
25,03 a 
24,89 ab

24,86 ab 
24,06 abc 
24,00 abc 

·23,22 bcd
22,72 cd 
22,61 cd 
22,06 d 

9,03** 
1,71 
6,79 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

58.



4.3. Chave para determinação dos cultivares 

1. Largura da região mediana do limbo foliar

superior a 5, 00 centímetros . . . • . • . . • • • . . . . . . . . 2 

2. Diâmetro do entre-nó mediano menor que

2,6o·centímetros; ausência dos· pelos

22 e 4 nas gemas 5 ou 10; ponta das

folhas dobradas e formato da lígula do

59. 

tipo crescente a orbicular c.rescente . . . . • 'SP 70-114 3 1 

2'.Diâmetro do entre-nó mediano maior que 

2,60 centímetros; presença dos pelos 

22 e 4 nas gemas 5 ou 10; ponta das 

folhas retas e formato da lígula do ti 

po cintiforme-crescente ou crescen-

te com losango . . . . . . . . .  º • • • • • • • • • • • 
. 
• • • • • • 3

3. Ausência dos pelos 5 nas gemas 5 ou

10; formato da lígula do tipo cres

cente com .losango e abundante quan-

tidade de cera no colmo ••..••..•...•.. 'SP 71�1406'

3'.Presença dos pelos 5 nas gemas 5 ou 

10; formato da lígula_do tipo cinti 

forme-crescente e regular quantida-

de de cera no colmo • . • . • . • • . • • • • . • . • . • 4 

4. Comprimento da bainha maior que

28,00 centímetros; sólidos solú

veis (sacarose) maior que 24,00

graus Brix e abundante quantida-

de de joçal na bainha •..••..••••..• 'SP 71-6163'
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4 '. Comprimento da bainha menor que 

28,00 centímetros; s6lidos so

lúveis (sacarose) menor que 24 ,00 

graus Brix e joçal praticamen

te ausente na bainha 'SP 71-3146' 

l'.Largura da região mediana do Jimbo foliar 

inferior a 5,00 centímetros ..•.••.•.••....•• 5 

5. Formato do "dawlap" do tipo deltóide
1 

crescente alto e curto·ou ligulado m�

dio-alto ascendente e abundante oupr�

ticamente sem cera no colmo .••.••...•...• 6

6. Formato do "dawlap" do tipo ligul�

do médio-alto ascendente; bainha

com abundante quantidade de joçal, ·

formato da lígula do tipo deltóide

a deltóide-crescente e ponta dasf�

lhas curvas ..•...•.••..•.•..•••..•..•• 'SP 71-3149'

6'. Formato do "dewlap" do tipo del ·

tóide crescente alto e curto; bai

nha praticamente sem joçal; forma-

to da lígula do tipo cintiforrne-

crescente e ponta das folhas dobra 

das . . . . . .  º • • • • • • • • • • • • • •  e • • • • • • • • • • • • • 7



7. Presença dos pelos 3, 4, 16 � 31 nas ge-

mas 5 ou 10; Abundante quantidade de ce-

ra no colmo; comprimento médio do colmo

m.aior que 3 , O metros; sólidos solúveis 

(sacarose) maior que 24,00 graus Brix e 

proteína total solúvel a pH 5,5 igual a 

9,94 mg/100 mg de mat. seca e a pH 8,0 

61. 

igual a 47,65 mg/100 mg de matéria seca .•.•• 'NA56-79 1

7'. Ausên.cia dos pelos 3, 4, 1.6 e 31 nas ge-

mas 5 ou 10; pouca cera no colmo; compri 

menta médio do colmo menor que 3,00 me-

tros; sólidos sol,úve,ts (sacarose) menor 

que 24,00 graus Brix e proteína total so 

. 
. 

l.úv.el a. pH 5, 5 igual a 6, 47 mg/lOOmg de

m�.t. seca, e a P.B: 8, O igual a 34, 50mg/100 

n1.<;r d.e ma t. seca. • ............................ 1 IAC 6 4-2 5 7 ' 



5'. Formato do "dewlap" do tipo quadrado médio 

aito ascendente ou quadrado crescente alto 

e .curto e média quantidade �e cera no col-

61a. 

mo • • • • • • • • • • • • • • • •  · • • • • • • • • • • • .  ., • • . • • • • • • . • • • .. 8 

8. Forro.a.to do "dewlap" do tipo quadrado sub

crescente alto e curto; ponta das folhas

curv.as e ausência dos pelos 22 nas gemas 5

ou 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s 

8 1
• Forma.to do "d.ewl.ap" d.o tipo quadrado médio

a.lto ascendente; ponta d.as folhas retas

ou d,obra.das e presença. dos pelos 22 nas ge

"SP71--6180" 

ma,s 5 ou 1 O
• • • • • •. • • • • • • . • •  e • º • • • • • • • • • • • • • • • 9 



9. Formato da lígula do tipo cintiform�

crescente; praticamente SE?m joçal nas

bainhas; depressão da gema ausentem

rara em todo o colmo; ponta das fo

lhas retas; comprimento médio do col

mo maior que 2,50 metros; comprimen

to dos entre-nós medianos maior que

16,00 centímetros; e diâmetro menor

que 2,70 centímetros; a presença dos

pélos 2a,3,4,10,16,26,3la e 32 na

62. 

gemas 5 ou 10 ..•.•••.•.•.••••• � ..•.•.. 'IAC 52-150'

9'. Formato da lígula do tipo crescente 

com losango; presença abundante dejo 

çal na bainha; depressão da gema pr� 

sente em todo colmo; ponta das fo

lhas dobradas; comprimento médio do 

colmo menor que 2,50 metros; compri

mento dos entre-nós medianos menor 

que 16,00 centímetros, e diâmetro 

maior que 2,70 centímetros; e ausên

cia dos pélos 2a,3,4,10,16,26,3la e 

32 nas gemas- 5 ou 10 ••....•.•••••..••• 'SP 71-799' 
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5. DISCUSSÃO

As características morfológicas e bioquímicas 

sao expressoes resultantes da interação gênica com o ambien

te, o que justifica o presente trabalho ter sido conduzido com 

os dez cultivares sob as mesmas condições climáticas, edáfi

cas e de tratos culturais. 

5.1. Análise Morfológica 

Na apreciação dos caracteres botânicos dos cul 

tivares, verificou-se que dentre eles, somente o 

dó limbo foliar revelou-se pouco variável e não 

comprimento 

significa ti 

vo, enquanto que os demais caracteres se apresentaram com 

maior importância taxonômica. 

Segundo DILLEWIJN (1952), o "dewlap" ou arti

culação da folha, é a junção do limbo com a bainha, cuja su

perfície externa assemelha-se a um colarinho e a interna é co 
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nhecida como garganta. O valor diagnóstico dos modelos de 

"dewlap" tem sido rejeitado por muitos taxonomistas em cana

de-açúcar, porém, ARTSCHWAGER (1951a), considera os ndewlaps n

ta�onomicamente importantes, por apresentarem especificações 

necessárias para a determinação das variedades de cana-de-açú 

car. 

Neste experimento, as caracterís•ticas do "dew

lap" podem ser comprovadas, porém seu uso na determinação dos 

cultivares estudados está sujeito a duas condições: 

1) que sejam considerados somente os "dewlaps"

de folhas adultas, visto que nas jovens, ou seja, as que ain

da se encontram enroladas no palmito, os mesmos variam muito 

de forma até atingirem o modelo padrão do cultivar; 

2) que nao se considere a coloração dos "dew-·

laps 11, pois a cor tende a se alterar, ou até mesmo desapar� 

cer, devido à deposição de cera durante o amadurecimento. 

A lígula em cana-de-açúcar, é um apêndice mem

branáceo atado à junção da lâmina com a bainha, de grande va

lor taxonômico (ARTSCHWAGER, 1954). Os modelos básicos de lí 

gula são: Linear, Deltóide, Crescenteforme e Arcuada, sendo 

um caráter constante no cultivar e variável na espécie (ARTS

GHWAGER, 1951b) . 

Nos cultivares estudados, os tipos encontrados 

de lígulas foram: Orbicular-crescente; Deltóide; Crescente 

com losango e sub-arcuada, sendo comprovado sua 

de.e valor taxonômico. 

estabilida-
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As aurículas sao apêndices da.bainha, cujos 

modelos mais frequentes segundo ARTSCHWAGER (1954), são: Lan

ceolado e Deltóide, e os menos frequentes são: Falcata e Unci 

fo.rme. Para os dez ··cultivares examinados, as formas transi t.§. 

rias, seguidas pelas formas deltóide, unciforme e lanceola

da, foram nesta ordem as mais frequentes, sendo assim de gra� 

de auxílio no agrupamento e na determinação do; 

por apresentarem grande estabilidade entre eles. 

cultivares, 

Os pelos, tanto das gemas, como das aurículas, 

s_ap apontados por JESWIET ( 19 25) , como parte fundamental na 

determinação de cultivares de cana-de-açúcar. O presente tra 

balho evidenciou que para os cultivares examinados, os pelos 

das gemas apresentaram-se mais variáveis entre eles, e por

tanto de maior importância que os das aurículas, corno se pode 

observar nas Figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 

ARTSCHWAGER (1940), descreveu o entre-nó da 

cana-de-açúcar, como sendo uma característica morfologicamen

te instável, tanto na variedade como na própria planta. O pr� 

sente trabalho confirmou o fato de que o comprimento e o diâ

metro dos entre-nós variam na mesma planta, porém pode-se ob

servar que estes se mantém estáveis para estas duas caracterís 

ticas, tanto na planta como no cultivar, se considerarmos so

mente a região mediana do colmo, geralmente compreendida pe

los entre-nós de número 5 e 10, tornando-se desta maneira re

comendado o uso do diâmetro e do comprimento do entre-nó, na 

caracterização de cultivares de cana-de·-açúcar. 
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A utilização do número de �entre-nós por colmo, 

em taxonomia de cana-de-açúcar, pode ser aconselhada, desde 

que só se considerem os entre-nós a partir do nível do solo 

até.o entre-nó correspondente ao "dewlap" número lº Isto por

que a determinação do número de entre-nós, no caso de soquei

ra, é difícil e instável principalmente quando estes sao con

siderados abaixo do nível do solo, ocorrendo a mesma dificul

dade com os entre-nós do palmito. 

Quanto a forma dos_entre-nós, somente os da re 

gião mediana apresentam-se com modelos estáveis, tanto na 

planta como no cultivar, enquanto que os da base e do apice, 

são instáveis na própria planta. 

A forma da gema é uma característica botânica 

apreciável,. desàe que se considerem somente as gemas da re

gião mediana do colmo, por se apresentarem mais estáveis tan

to na planta como na variedade, enqaanto que as gemas do ápi-· 

ce, por se encontrarem em fase de desenvolvimento, nao têm 

forma definida e as da base normalmente apresentam-se defor

madas pelo início da brotação. 

Segundo ARTSCHWAGER (1940), o comprimento da 

bainha varia de 15 a 52 cm, porém, é razoavelmente constante 

dentro da variedade. No presente trabalho, comprovou-se este 

fato; pode-se, contudo, notar que o tamanho das bainhas jo

vens apresentam-se relativamente diferentes das maduras, ou 

seja, das bainhas de folhas complemente abertas. Assim sen

do, ·estipulou-se medir o comprimento da bainha número 3 como 
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forma de padronização, por se tratar da primeira folha· compl� 

tamente adulta. Este dado permitiu separar os 10 cultivares 

em 5 grupos, sendo que 'SP 71-3146', apresentou o menor com

primento de bainha. 

Os demais caracteres organográficos apresent� 

ram relativa importância, ou seja, em alguns dos cultivares 

se mostraram significativos e em outros com menor variação. 

5.2. Análise Bioquímica 

Na apreciação das características bioquímicas, 

foi possível observar que os sólidos solú.veis (sacarose) em 

graus Brix �presentou grande importância, principalmente por 

sua facilidade de aplicação e custo relativamente baixo. Para 

variedades cultivadas melhoradas geneticamente, foi possível 

notar uma pequena variação entre·os mesmos, o que traz a ne-

cessidade de se obter dados extremamente precices. Para tan-

to, recomenda-se utilizar somente os entre-nós da região me

diana do colmo, por se tratar da região de maior estabilidade 

da planta, pois tanto os entre-nós mais velhos da base, como 

os mais jovens do ápice, são bioquimicarrente instáveis devido, res

pectivamente aos gatos energéticos necessários durante o pro

cesso de brotação, e à sua imaturidade. 

A protetna total solGvel, tanto a pH 5,5 como 

a pH 8,0, apresentou-se muito estável no cultivar, e pouco 
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variável entre eles, mas é uma característica que permite agru 

par as variedades, em alguns casos, como 'SP-6163', 'SP 70-

1143' e 'IAC 64-257', cada cultivar apresentou um valor pró-

prio, que os distinguia dos demais. 

Objetivando um projeto de seleção de cultiva 

res, devem-se levar ernconsideração o método de análise e gua J. o 

parâmetro de comparaçao. Como a insensibilidade às flutua-

ções ambientais é um fator essencial em qualquer programa de 

seleção, todo material colet�do para as análises das isoenzi-

_mas dos 10 cultivares, foram mantidos sob as mesmas condi-

çoes, corno forma de padronizar as possíveis alterações causa

das pelo ambiente. 

Segundo GONÇALVES et alii (1981), a _gema da. ca 

na-de-açúcar é o material mais recomendado para a determina 

çao de isoenzimas por se tratar de uma estrutura .mais estã.

vel e menos dependente do ambiente. Em urna planta adulta de 

ca,na-de-açúcar, podem ser observados três estágios de gemas 

em um mesmo colmo, que são: gemas jovens e em formação, re

presentadas pelas gemas do palmito até as de número três a 

quatro; gemas maduras e latentes, que se encontram na região 

mediana do colmo; e gemas em início de brotação, que geralmen 

te se encontram na base da planta. Optou-se pelo uso das ge

mas maduras e latentes, por já terem completado seu desenvol 

vimento, logo apresentam suas características morfológicas e 

bioquímicas manifestadas, e por estarem latentes, pode-se ga

rantir uma estabilidade enzimática relativamente alta para to 
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do.s os cultivares.examinados, pois as expressoes das isoenzi

mas dos diversos tecidos vegetais pode ser alterada pelo am

l;>iente (DeJONG et alii, 196 8; THOM e r.-IARE'l'ZKI, 19 70; e McCOWN 

et àlii, 1969). 

Por estas razoes, a gema da cana-de-açúcar é 

um instrumento mais valioso na determinação de cultivares,que 

os demais caracteres vegetativos, onde as alterações ontogêni 

cas, geralmente induzidas pelo ambiente nos padrões isoenzimá 

ticos, podem transceder a variabilidade interespecífica (HART 

.e BHATIA, 1967; KELLEY e ADAMS, 1977). 

De acordo com LOOMIS (1974), tecidos vegetais 

apresentam problemas especiais para o isolamento de enzimas, 

devido à presença de uma grande variedade de produtos secun

dários e de fenol oxidases. Apesar de até o momento não exis 

tir métodos gerais aplicáveis para isolar enzimas- de vegetais, 

o presente trabalho levou em consideração estes fatores, e du

rante o procedimento de extração procurou-se minimizá-los. As 

sim sendo, utilizou-se baixa temperatura e um tempo mínimo ne 

cessário de extração, para superar principalmente o problema 

de proteólise, a qual poderia, r,elà degradação parc.i.al das proteí

nas originar artificias no perfil das isoenziIT'.as. Sendo ai.rida relevan

te o fato de que, a porcentagem de proteínas extraídas duran

te 1 minuto em almofariz, é a mesma que LEE (1978), extraiu 

· em trinta minutos de agitação em camara fria.

Agentes antioxidantes sulf.Ídricos forai."TL utilizadcs pa

ra irrpedir a pol:i.rrerização das proteínas, que poderiam inibir totalmen-
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te as enzimas, .bem como reduzir sua.- atividade, produzindo fa� 

xas artificiais (CURY, 1980). Ainda segundo CURY e CROCOMO 

(1980), o. uso de tampão acetato 0,l M  a pH 5,5 com a adição de 

2-�ercaptoetanol a 0,5%, mostrou ser o melhor extraente de 

isoenzimas de tecido de gema de cana-de-açúcar. 

Hoje está bem documentado que, assim que uma 

diferenciação celular progride levando a um desenvolvimento 

morfológico e uma·especialização funcional, há uma contínua 

síntese e/ou degradação de enzimas específicas e proteínas e� 

truturais. Um fator comum em desenvolvimento e diferen -

ciação celular, é a habilidade das células em perder ou adqui 

rir características bioquímicas específicas. 

Duas das principais alterações encontradas na 

maioria dos organismos, são as variações quantitativas e qua

litativas na atividade enzimática dentro de suas células. O 

aparecimento de uma nova atividade enzimática ou seu aumento 

no organismo em desenvolvimento, pode ser o resultado da sín

tese de nova molécula enzimática, ou a ativação de um precur

sor pré-exist�nte da enz'ima (SCA N DALIOS, 1974). 

Assim que uma planta cresce e o desenvolvimen

to ocorre, as variações isoenzimáticas qualitativas são fre

quentemente dramáticas e incluem o aparecimento de novas fai

xas e o desaparecimento de outras (PIERCE e BREWBAKER, 1973). 

Diferenças qualiquantitativas foram observadas e comprovadas 

por diversos autores em diferentes plantas e órgãos (TH!JRMA.� 

et alii, 1965; SEIGEL e GALSTON, 1967; BHATIA e NILSON, 1969; 

STODDART, 1971; JOH N SON et alii, 1973; e KRASNOOK et alii, 1979). 
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SH.P,..NNON (1968} comprovou que, quando células 

de diferentes Órgãos são crescidas em cultura 11 in vitro 11 e ex 

postas a idênticas condições, elas desenvolvem um padrão en-

zimãtico uniforme. Assim sendo, o meio citoplasmático deve 

controlar urna atividade diferencial dos genes e deste modo re 

gular os padrões isoenzimáticos específicos dos tecidos. Ain

da SHANNON (1968) demonstrou que em plantas, o padrão isoenzl 

mãtico pode ser influenciado pela presença ou ausência de fi-· 

totreguladores,. como ácido giberélico, ácido indolacético e ci 

netina. 

OCKERSE et alii (1966), demonstraram que urna 

isoenzima de peroxidase do caule,. é reprimida pelo ácido in

dolacético; e GALSTON (1967), relatou que o ácido indola.cét.i-

· co pode alterar o nível de várias peroxidases.

Todos estes fatos, como alterações qualiquanti 

tativas das isoenzimas, produzidas pelo desenvolvimento e di

ferenciação, como pela ação de fitoreguladores I tarobém justi�

ficam o uso da gema de cana-de-açúcar, em estágio de dormên·-

eia, como sendo a melhor estrutura na análise de 

na determinação de cultivares. 

isoenzimas 

Isoenzimas de diversos sistemas enzimáticos oo 
.&. --

deriam ter sido utilizados na determinação dos dez cultiva-

res examinados, mas segundo THOM e rtiARE'rZKI (1970), os mode

los de isoenzimas de esterase e peroxidase em um mesmo tecido 

de· cana-de-aç.úcar, são especi ficos para cada clone, diferin

do qualitativa e quantitativamente um do outro, com poucas 
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exceçoes. Segundo BARRETO e SIMON Cl982), 19 variedades de 

cana-de-açúcar foram diferenciadas pelos zimogramas de pero-

xidase e êsterase, devido a variação intervarietal existen-

te,:· de maneira a ser recomendado seu uso na determinação de 

variedades em cana-de-açúcar. 

GONÇALVES et alii (1981) informaram que o pa

drão eletroforético, no caso das isoenzimas de esterase, se 

mantém em plantas com idades fisiológicas distintas, desde 

que, crescidas em ambiente controlado.. Com base nestes Auto-
-

res, e que foram utilizadas no presente trabalho as isoenz.i 

mas de esterase e peroxidase como parâmetro de 

çao dos 10 cultivares estudados. 

diferencia-

Com relação à.s isoenzimas de esterase (Figura 

22), pode-se observar um comportamento especifico nos zimogr� 

mas de cada cultivar, sendo que as faixas, a contar pela ori-:

gem, de número 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, não foram cons

tantes nos cultivares, e somente a faixa de número G, esteve 

presente e com a mesma intensidade em todos; mostrando ser 

provavelmente uma faixa.comum ã espécie, enquanto que as fai

xas de número 1, 2 e 12, apesar de sempre estarem presentes, 

apresentam-se com diferentes intensidades entre as cultivares. 

Para as isoenzimas de peroxidase (Figura 23), 
-

obteve-se menor numero de faixas do que com esterase, os 

quais também foram menos variáveis entre os cultivares, exis

tindo padrões eletroforéticos idênticos, que permitiram agr� 

par alguns dos cultivares, tais como: IAC 52-150 e SP 71-799, 
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e também SP 71-3146; SP 71-3149 e SP 71-6163, por apresen-

tarem padrões isoenzimáticos semelhantes em cada· um dos agru-· 

pamentos. Nos demais cultivares, apesàr de apresentarem zimo 

gr�rnas específicos, notou-se que as diferenças entre eles fo

ram muito poúcas, pois 'NA 56-79' apresentou-se diferente do 

agrupamento com 'SP 71-3146' , 'SP 71-3149' e 'SP 71-6163.', por 

nao apresentar a faixa delgada que ocorre entre· a primeira 

e a segunda faixa intensa. Já os cultivares SP 70-1143 e 

SP 71-6180, são distintos de SP 71-1406, por urna faixa, ou 

seja, 'SP 70-1143' apresenta a terceira faixa a partir da ori 

gem, o que não ocorre em 'SP 71-1406 1
• O cultivar SP 71-6180 

apresenta uma faixa extra, o que não ocorre entre as duas pri 

meiras de 'SP 71-1406'. Somente o IAC 64-257 apresentou um 

zimograrna característico e mais distinto para as 

de peroxidase que os demais cultivares. 

isoenzirnas 
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6 • CONCLUSÕES 

Dos estudos feitos para a caracterização dos 

10 cultivares de cana-de-açúcar analisados, ou sejam: NA 56.:.79, 

IAC 52-150, IAC 64-257, SP 70-1143, SP 71-3146, SP 71-3149, 

SP 71-1406, SP 71-6163, SP 71-6180, destacam-se as seguintes 

conclusões: 

1. As características organográficas que mais

se destacaram na caracterização dos cultivares foram: Largura 

da região mediana do limbo foliar; Comprimento e presença de 

j oçal na bainha; Formato do "dewlap", li gula e aurícula; Pre

sença de pelos na·gema e formato de gema; 

2. Apenas o comprimento do limbo foliar nao e

suficiente para identificá�los; 

3. A região mediana do colmo, é a mais recomen

dada, para estudos de caracterização, tanto do ponto de vista 

morfológico, como bioquímico; 

4. Os sólidos solúveis (sacarose) em graus Brix e a pro

teína total solúvel, mesmo sendo pouco variáveis, têm 

um valor satisfatório na determinação dos cultivares; 
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5. As isoenzimas de peroxidase permitem agru-

par os cultivares, assim: 1 IAC 52-150 1 com 'SP 71-799 1 e 

'SP 71-3146' com 'SP 71-3149' e 'SP 71-6163'; 

6. O padrão eletroforético das isoenzimas de 

esterase, � e�peclfico para cada um dos 10 cultivares estuda

dos; 

7. As isoenzimas de peroxidase e esterase apre

sentam-se constantes em um mesmo cultivar; 

8. Com os dados morfológicos e bioquímicos ob

tidos foi possivel a elaboração de uma chave analltica para a 

determinação dos cultivares. 
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