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Questão: /Question: 

 
Boa Tarde, 

Meu nome é Ariadiny Monteiro, sou mestranda na Faculdade de 

Engenharia Agrícola da Unicamp, trabalho com cana e 

geoprocessamento. Estou orçando em alguns laboratórios especializados 

o valor (R$) de análises laboratoriais para quantificar lignina, celulose e 
hemicelulose em cana-de-açúcar. Agradeço se puder me passar algum 

contato de laboratório especializado em SP. 

Pesquisa: O objetivo do trabalho será adquirir uma biblioteca espectral 

que identifique faixas de comprimentos de ondas que respondam melhor 
ao comportamento da matéria seca da cana-de-açúcar a partir de 

sensores hiperespectrais, associando a quantidade de lignina, 
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hemicelulose e celulose da cana, em 5 diferentes épocas pós-

colheita (logo após a colheita, 30 dias pós-colheita e 60 dias pós-

colheita, 90 dias pós-colheita e 120 dias pós-colheita). 

Resumindo preciso saber: 
1-                 O valor (em reais) de cada análise laboratorial, uma vez que 

coletarei em 5 datas diferentes determinada quantidade de cana em 

campo, entregarei ao laboratório para quantificar os valores de lignina, 

celulose e hemicelulose de cada data. 
2-                 Ainda está sendo estudado, mas provavelmente precisarei da 

quantidade de lignina, celulose e hemicelulose por metro quadrado 

(m2), para tanto serão três amostras por data e (por m2). Vou coletar 

em três áreas diferentes um m2 de cana por data, pesar e entregar para 
o laboratório as três amostras (cada uma de um m2). Vou querer saber 

a quantidade de lignina, celulose e hemicelulose em cada uma das 

amostras. 

3-                 Totalizando serão 15 amostras de um m2 cada. Como farei 
cinco análises laboratoriais para pesquisa, quero saber se pode haver 

uma redução no valor total das cinco coletas. 

4-                 Quanto tempo demora para entregar os resultados? 

5-                Por gentileza, relate os procedimentos técnicos e metodológicos 

que são utilizados durante as avaliações da quantidade de lignina, 
celulose e hemicelulose, para eu verificar se a análise poderá ser feita 

com vocês. 

Muito obrigada pela atenção e aguardo retorno o quanto antes para 

viabilizar a pesquisa, uma vez que se trata de uma dissertação de 
mestrado, é muito rápido, as coletas deverão ser feitas de agosto a 

dezembro e há muito trabalho a ser feito e burocracias a serem 

resolvidas antes de iniciar a pesquisa. 

_________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Ariadiny, boa tarde. 

Sugiro fazer esse tipo de consulta ao LQCE - Laboratório de Química, 
Celulose e Energia da ESALQ/USP - vide website em: 

http://www.lqce.esalq.usp.br/ 

Talvez eles consigam realizar esse trabalho acadêmico em parceria com 

a UNICAMP. 
Um abraço 

Celso Foelkel 
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