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EM TURBINAS, TURBORREDUTORES, PLANETÁRIOS E SERVIÇOS

EDITORIAL

EDITORIAL
Em um ambiente desanimador da safra 18/19 para
regiões de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do
Sul que estavam sob seca há mais de sessenta dias, as
chuvas do final de julho, apesar dos baixos volumes,
trouxeram um fio de esperança para o Centro-Sul
devido ao aumento e recomposição dos solos para as
agroindústrias.
É neste cenário que a FENASUCRO & AGROCANA 18 entra em cena, apresentando a força da mobilização
de todas as cadeias produtivas e institucionais
do setor sucroenergético. Consagrada nacional e
internacionalmente, o evento tem a sua importância
levada à público, recebendo um grande apoio de
empresas expositoras que acreditam no sucesso
e retorno de seus investimentos. Nos bastidores,
encontram-se as instituições, cooperativas e entidades
que apostam em seus eventos técnicos. A participação
e apoio das entidades na organização dos eventos
técnicos simultâneos, respaldam e comprovam o
empreendedorismo e comprometimento que a feira
imprime em sua missão de organizar e apresentar a alta
tecnologia de empresas nacionais de bens e de serviços,
com vistas a assegurar e ampliar a participação do
mercado nacional e internacional.
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A alta qualidade de toda a estrutura da feira, com certeza,
trará o retorno esperado pelos expositores e visitantes
pois, além de criar oportunidades para a realização
de negócios, o evento oferecerá ainda um excelente
ambiente de disseminação de novas tecnologias e de
confraternização.
A Fenasucro/Agrocana e suas atividades técnicas
simultâneas, sem dúvida, se traduzirão numa importante
ferramenta para atualização e aprimoramento da
mais alta tecnologia na fabricação de máquinas,
equipamentos, produtos e serviços para a agroindústria
de produção de cana, açúcar, etanol, energia e outros
subprodutos. E, temos a certeza que, todos que por
lá passarem, assistirão a um dos mais importantes
eventos de intercambio tecnológico e comercial do setor
sucroenergético mundial.
Boa Feira a todos!
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TGM INTEGRA O GRUPO WEG
WEG É COMPOSTA PELAS
UNIDADES DE NEGÓCIOS:
MOTORES, AUTOMAÇÃO,
ENERGIA, TRANSMISSÃO &
DISTRIBUIÇÃO E TINTAS
Em 16 de setembro de 1961, na cidade de
Jaraguá do Sul/SC, as habilidades de um
eletricista, de um administrador e de um
mecânico foram uniﬁcadas e resultaram
na fundação da Eletromotores Jaraguá.
Nascida da coragem de empreendedores
visionários, após um tempo a empresa
passou a se chamar WEG, em alusão às
iniciais dos fundadores. Nome que, hoje, é
reconhecido como um dos maiores fabricantes de equipamentos eletromecânicos
do mundo.
Produzindo
inicialmente
motores
elétricos, a WEG ampliou suas atividades
a partir da década de 80, com a produção
de componentes eletroeletrônicos, geradores, produtos para automação industrial,
transformadores de força e distribuição,
tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.

A WEG é composta pelas unidades de
negócios Motores, Automação, Energia,
Transmissão & Distribuição e Tintas. Com
expressiva presença global o grupo está
presente em mais de 30 países e tem um
quadro de 30.000 colaboradores.
Com essa força mundial e expansão nos
seus negócios, a WEG concretizou em
março de 2018 a aquisição da TGM, fabricante de turbinas a vapor, turborredutores,
planetários e serviços.
Para o Diretor Geral da TGM, Paulo
Sinoti, a entrada da TGM no portfólio
da WEG foi importante para o escopo de
fornecimento global e vai potencializar
ainda mais o atendimento aos clientes e
ele diz “o setor sucroenergético está na
história das nossas empresas e por isso
estamos mais uma vez presentes na Fenasucro com nossos produtos e serviços”.
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ESTUDOS DE BALANÇO TÉRMICO TGM
AMPLIAM RESULTADOS COM SEGURANÇA
E EFICIÊNCIA DAS PLANTAS
Entre os diferenciais apresentados pela
TGM aos clientes, está à análise de
balanço de massa e energia. O estudo foca
na eﬁciência da geração de energia elétrica
e no consumo da planta para maximizar a
disponibilidade na comercialização do
excedente. Trata-se de um estudo detalhado com ensaios para se chegar à melhor
opção de implantação, visando ampliações
futuras, maior eﬁciência, maior segurança,
maior disponibilidade com o menor investimento para maximizar os lucros.

Usina WD amplia exportação de energia

EQUIPAMENTOS WEG E
TGM ESTÃO GERANDO
47MWh DE ENERGIA
Com o aumento da demanda por
eletricidade, é natural que as indústrias
busquem alternativas para dependerem
o mínimo possível da rede elétrica
convencional (que tem variações de
preço e possibilidade de racionamento)
para gerarem sua própria energia com
a possibilidade de se ter uma renda
extra através de sua exportação para
a rede. Assim, recentemente, a Usina
WD Agroindustrial, localizada em
João Pinheiro (MG), adquiriu mais um
conjunto turborredutor sendo esse de

16,5 MW para expandirem sua geração de
energia. O gerente comercial de produtos
da TGM, Marcelo Severi, explica que o
cliente comprou a primeira máquina em
2016 e em 2017 já fez uma nova aquisição.
“Eles trocaram a caldeira em busca
de uma receita adicional através da
cogeração de energia. Em 2016 entraram
em um leilão (A-5) que em 2021, eles terão
que entregar uma quantidade de energia,
assim, eles vêm antecipando essa compra,
adquirindo em dois anos dois conjuntos
turborredutores que geram cerca de
47 MWh”, diz o gerente.
“Isso mostra que, quando explicamos e
mostramos em números as vantagens de
se cogerar energia e o cliente vê que é

real, ele só tem benefícios. Ele começa
a ter mais segurança no seu processo,
consegue destinar os resíduos que antes
ficavam no pátio e ainda geram uma
receita adicional, fator importante em
momentos de desvalorização do produto
principal”, conta Severi.
O mercado de bens de capital, tanto
nacional quando internacional, tem focado
cada vez mais na aquisição de soluções
integradas. Para o gerente do Centro de
Negócio Energia da WEG, Alexandre dos
Santos Fernandes, o trabalho em conjunto
das empresas do grupo WEG objetiva
entregar resultados ao cliente com plena
satisfação e esse projeto da WD é mais
um exemplo de sucesso dessa integração.

INVESTIMENTOS DA WD GARANTEM RECEITA ATRAVÉS DA EXPORTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
STAB | JULHO/AGOSTO 2018 | VOL.36 Nº6
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EMPRESA
PLANETÁRIO G3 FULL CONFIRMA SUA ALTA EFICIÊNCIA E
CONFIABILIDADE OPERACIONAL
Quando lançado, em 2013, o G3 Full, fabricado
pela TGM, apresentou um novo conceito
na aplicação de planetários em moendas e
difusores, além uma série de diferenciais em
relação a outras tecnologias de acionamentos
e planetários convencionais. Dentre estes,
merecem destaques a vida calculada dos
rolamentos sempre superior a 100.000 horas
(ISO 281) e o dimensionamento - criterioso e
robusto - de seus componentes.
O gerente da unidade de Transmissões da
TGM, Alexandre Azzine, explica que a
aceitação do mercado tem sido muito positiva.
“O que planejamos no lançamento está
acontecendo, o sucesso é tamanho que o G3
Full já ultrapassou a marca das 115 unidades
vendidas e está operando em nove países.
Definitivamente tornou-se a referência para
o mercado em acionamento de moendas e
difusores”, ressalta.
Ainda no ano de 2013, uma nova instalação
– um tande de moagem - que estava sendo
concebida na unidade Tanabi, pertencente ao
grupo Tereos, precisava de um diferencial.
O projeto tinha exigências técnicas para
os equipamentos e as premissas para
este fornecimento eram ciclos longos
entre as manutenções, alta eﬁciência
energética, performance e, principalmente, a
conﬁabilidade operacional.
O que casava com o G3 Full, que já possuía em
sua concepção tais características, que foram
conﬁrmadas pela decisão técnica do cliente e
demonstradas nas últimas cinco safras, com
o equipamento em operação na planta da

OS SEIS PLANETÁRIOS G3 FULL TGM OPERAM DESDE 2014 NA TANABI

Tanabi. O conjunto de seis planetários G3 Full
acionam moendas de 78” e 87” na unidade.
“Os redutores planetários TGM G3 Full
são equipamentos robustos, que contribuem
positivamente para a nossa disponibilidade
industrial, devido à forma construtiva
e estabilidade de desempenho, mesmo
enfrentando alterações nas condições do
processo. O sistema de instrumentos instalado
é fantástico e nos dá visibilidade da saúde dos
redutores, possibilitando ao usuário atuar
antecipadamente mediante qualquer alteração
do processo”, aﬁrma Carlos Roberto Antunes,
gerente de Manutenção Industrial da Tereos.
Quando se trata de equipamentos de alta
performance, as engenharias do produto e
aplicação são fundamentais no sucesso do
projeto. Para o coordenador de engenharia da
transmissões da TGM, Aristides Mattar, o G3
Full tem tecnologia embarcada de rolamentos
com tratamento superﬁcial em Black Oxide,
dimensionados para vida superior a 100.000
horas (ISO 281).

O equipamento possui um robusto sistema
de lubriﬁcação de alta performance em
ﬁltragem, troca térmica eﬁciente, lubriﬁcação
individualizada por estágio e conectado ao
sistema de monitoramento.
Vale ressaltar que os sistemas Monitork e
Protetork também são destaques, monitorando
‘full time’ as condições operacionais do
equipamento, ferramenta indispensável para
a manutenção preditiva e correta operação.
Mattar ﬁnaliza que tudo isso está embarcado
no planetário da TGM e resulta em 10 safras
sem manutenção no equipamento.
Tal conceito de dimensionamento e aplicação
dos equipamentos é pratica constante na TGM,
disponibilizando soluções que ofereçam
menor custo de implantação, adequações
de layout das bases, buscando o mínimo de
interferências com a instalação existente e
sempre, garantindo a máxima eﬁciência e
conﬁabilidade operacional.

Alta disponibilidade operacional é garantida pela Manutenção Planejada.
Para ter uma safra com maior disponibilidade operacional, segurança e eﬁciência, é
necessário que, durante a entressafra, os equipamentos passem por manutenções. Com
26 anos de experiência em prestação de serviços, a TGM trabalha com o conceito de
manutenção planejada: uma garantia de processos eﬁcazes e de assertividade durante a
safra. Segundo o gerente da Unidade de Negócio Serviços da TGM, Leonardo Matos,
cada vez mais os clientes estão investindo em um melhor planejamento, optando
por empresas que fazem serviços completos e que garantem a entrega, respeitando o
cronograma da usina. “O primeiro diferencial da TGM é que realizamos os serviços
em turbinas e redutores de qualquer fabricante e modelo, facilitando a logística de
manutenção e confiabilidade; em segundo lugar temos uma ampla equipe apta a
atender qualquer necessidade do cliente e em terceiro, garantimos pontualidade no
prazo, tudo instalado e funcionando para o início da safra”, aﬁrma Matos.

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM REDUTORES E TURBINAS
DE OUTROS FABRICANTES

6

STAB | JULHO/AGOSTO 2018 | VOL.36 Nº6

Outro ponto importante e que agiliza qualquer projeto, é a compra planejada de peças e
sobressalentes. “Quando o cliente planeja e antecipa suas necessidades, conseguimos
atender e evitar paradas desnecessárias durante a safra, proporcionando alta
rentabilidade para a usina”, conta ele.
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VISÃO

Cenário
sucroalcooleiro
“Cansei de virar as páginas. Está na hora de mudar de livro”
Caio Fernando de Abreu
Luiz Carlos Corrêa Carvalho
caio@canaplan.com.br

Mudar para Crescer
Em pleno mês de agosto de 2018, todos os nossos temores e as nossas esperanças
estão depositados nas eleições majoritárias a ocorrer em outubro/18. Os traumas ao
agronegócio canavieiro, nos anos vermelhos do PT são cicatrizes difíceis de serem
esquecidas. Em 2002, com os produtores de etanol cansados dos sofrimentos
causados pelos social-democratas, vieram as novas políticas do Governo FHC e, com
elas, houve o renascimento das esperanças com chuvas de investimentos entre 2004
e 2010, gerando crescimento de 10% ao ano na oferta de canas. Recursos foram
aplicados no setor produtivo, nas mais variadas moedas e com os diferentes players
nacionais e estrangeiros. Após o fascínio do petróleo com o Pré-Sal, o abandono das
políticas ao etanol e o descaso com os leilões de energia elétrica foram a marca do 2º
Governo Lula e o Governo Dilma.
Um olhar para as eleições de 2018 e aos candidatos que se apresentam, traz, infelizmente, os efeitos dos governos anteriores e as suas tentativas de resolver problemas
com a mesma cabeça que os criou! Dizia Einstein que isso é uma clara manifestação
de loucura, devendo-se dizer que determinados populistas a carregam. E é exatamente
isso que nos impele a buscar as alternativas mais seguras. Por outro lado, a velha
política não mais se sustenta e precisa ser mudada, com urgência. O Brasil caminha,
assim, nos limites das possibilidades de retrocesso, por um lado, e do reformismo
fundamental, de outro lado.
De qualquer forma, o atual governo de transição colheu dois resultados: bons efeitos
das políticas econômicas, com formidável queda da inflação, queda dos juros e uma
reforma trabalhista feita pelo Congresso, além da aprovação e sanção da lei do
RenovaBio e o Rota 2030; outros, negativos, já após o “efeito Joesley”, foram a má
vontade do Congresso em resolver a reforma da Previdência e em engolir tabelamento
de fretes e, agora, entrega direta de etanol dos produtores aos postos de combustíveis.
Desse jeito, outubro se mostra muito longe.....
Claro que há vários outros aspectos a discutir, desse curto período. Mas não se pode
esquecer o que vivemos antes! Da estocagem de vento à heterodoxia em economia, o
país precisa de uma distância infinita....
Um exemplo de processo de mudança, em um modelo liberal, é o programa completo
das entidades de classe do Agro aos candidatos a Presidência. É a mesma que será
entregue aos postuladores ao Legislativo..... pena que não tenhamos um processo
assim para o Judiciário!
Na história de um país há momentos cruciais determinantes, que envolvem a todos (ou
a maioria) em um único sentido. Isso é raro, mas acontece. Quando há a tendência
positiva tem-se o crescimento na linha do desenvolvimento, o que é formidável. É essa
onda que o Brasil precisa, no pouco tempo até as eleições.
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Para o agronegócio canavieiro, triturado
nos últimos anos, há um indicador muito
positivo que é a lei: RenovaBio. No
entanto ela está em regulamentação e,
em 2018, com o apoio do Executivo. Mas
o pedaço maior será o das fases a regulamentar em 2019, sob um novo governo,
ainda que não se tenha ainda ideia do que
será! Deve-se lembrar que junto com a
lei, o Rota 2030 aprovado pelo Executivo
também dependerá dos interesses do
governo a assumir em janeiro/19.
O Rota 2030 buscará eficiência dos
motores, com os carros flexíveis híbridos
e um mercado importantíssimo à oferta de
etanol crescente até 2030. O RenovaBio
receberá Mandatos anuais e o seu
mecanismo de avaliação visando premiar
os produtores mais sustentáveis, através
dos CBIOs, documento relacionado à
redução de emissões e com valores
definidos pelo mercado, na ação entre
Produtores e Distribuidores.
O modelo político brasileiro tem sido um
constante pêndulo estilo “stop and go”,
que carrega consigo a inevitável desconfiança de que poderá voltar a se repetir.
Isso tem tudo a ver com a fundamental
mudança a ocorrer em alguns setores
fundamentais:
▪ Reforma da Previdência
▪ Reforma Tributária
▪ Reforma Política
▪ Reforma do Estado
São temas que guardam relação direta
com a Governança fundamental que
viabiliza o equilíbrio fiscal, priorize as
ações do governo e que mantenha, por
exemplo, Agências de Desenvolvimento
bem longe da influência dos Partidos
Políticos.
O processo de mudança na política
setorial se inicia no envolvimento do
governo brasileiro com a posição da COP
21, sobre o aquecimento global e a fundamental necessidade da redução

das emissões dos gases do efeito estufa.
Conhecido como o Acordo de Paris, foi
ratificado em janeiro de 2018, se tornando
lei rapidamente.

FUNCIONAMENTO DO RENOVABIO

O que caracteriza estrategicamente a lei
é a necessária visão prospectiva do que
será a matriz energética brasileira e qual
o papel dos biocombustíveis nela. Com
base nisso tem-se os Mandatos anuais
de volumes de oferta para o mercado,
empresas de certificações dos efeitos
ambientais do processo individual de
produção, assentados sobre metas
definidas para 10 anos de descarbonização.
O objetivo, além da redução de emissões,
é o de estimular a busca de eficiência na
produção e no uso dos biocombustíveis
no país.
É nesse cenário de mudanças que o
setor sucroenergético olha para as suas
cinzas e se inspira na história da Fênix!
Afinal, as metas de expansão da oferta
de produtos são fortes e demandam
investimentos na produção, nos recursos
humanos do setor e, no mesmo nível de
importância, na atitude do governo brasileiro frente a esse programa do Estado.
É fundamental menor interferência, menor
casuísmo e uma efetiva postura de apoio
às mudanças definidas na nova lei.
Após anos a fio com tentativas de
adaptação a um estado de coisas
absurdas, o setor privado tem uma chance
efetiva de virar o jogo, hoje negativo ao
produtor. Enquanto um país como o Brasil
busca produtividade, tentando recuperar-se das perdas efetivas, na média, de
17% sobre 2010, outros países da Ásia
geram políticas internas que levam ao
suporte à oferta de enormes excedentes
mundiais de açúcar em pleno período de
preços muito abaixo dos seus custos de
produção. É nesse contexto que o Brasil,
com o apoio da Austrália, faz recuar a
Tailândia das suas medidas protecionistas e precisa agora fazer o mesmo
com a Índia, o Paquistão e, também,
acompanhar os movimentos da União
Europeia.

FONTE: LUCIANO RODRIGUES, UNICA.

A geopolítica mundial vem mostrando perigos de recaída protecionista de países-chave
como os EUA, que preocupa a todos. Entre eventuais riscos está a fragilização da OMC
como organismo global para dirimir divergência em políticas protecionistas.
Ao mesmo tempo, organismos como a OCDE e a FAO valorizam a fundamental
expansão da oferta de commodities agrícolas e de agroenergias como o açúcar e
o etanol, entre outros. Isso traz um conforto em relação ao futuro mas, ainda, com
a sombra dos movimentos dos países avançados e a dos asiáticos, notadamente a
China.
Os ventos da mudança precisam chegar mais rápido ao setor. Se a política dá o passo
importante, todos os esforços se voltam ao processo produtivo e a visão das dificuldades de crédito, de armazenagem e comercialização e a disponibilidade de recursos
para o uso dos insumos modernos, da mecanização, variedades e um processo equilibrado de colheita. A estagnação que se verifica na média da região Centro-Sul é uma
ameaça aos anos que virão na medida em que um expressivo porcentual dos produtores sofre com a alavancagem financeira e, em muitos casos, em dólares americanos,
em momento de fragilidade da moeda brasileira.
É tempo de virar a página! Ou mesmo de trocar o livro!
A safra 2018/19 complica a realidade setorial pela idade média avançada dos canaviais
no Centro-Sul, pela forte e longa seca de quase 4 meses e pelos receios de um padrão
de safra tipo “morte-súbita”.
Somem-se aos tremores aqui citados e olhe-se para um mercado abarrotado de açúcar
cuja saída, para o Brasil, é o etanol.
O etanol amarra-se aos preços do petróleo no mercado internacional e os produtores
brasileiros rezam para que nenhuma insensatez de política de preços dos combustíveis
possa ocorrer na Petrobras.
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VISÃO
Para saber ouvir, é essencial entender
os diferentes tipos de ouvintes:
• Mau ouvinte: antecipa respostas, vem
com ideias preconcebidas e muitas vezes
não deixa o interlocutor se expressar;

Jackson T. N. Soares
jt51@grupojj.com.br

A importância de saber ouvir no
ambiente de trabalho
Falamos muito aqui sobre liderança eficaz – e saber ouvir é sempre uma das principais
características citadas. Esse tipo de audição efetiva agrega valor ao nosso desempenho não só no local de trabalho, mas também traz qualidade aos relacionamentos
interpessoais em um âmbito geral. Assim como não é uma habilidade que cabe exclusivamente aos líderes, saber ouvir deve fazer parte do contexto de vida de cada um.
Mas ser um bom ouvinte envolve uma série de questões – veja o artigo a seguir e saiba
mais sobre sua importância e como desenvolver essas habilidades.

• Ouvinte educado: escuta em silêncio –
mas não está necessariamente ouvindo,
concentrado naquilo que a outra pessoa
está dizendo ou divaga para outras
questões durante a conversa;
• Bom ouvinte: se concentra genuinamente em ouvir, faz perguntas inquisitivas
e retoma o foco. Vamos nos aprofundar
nestes pontos no próximo tópico.

Características de
um bom ouvinte

A grande maioria das pessoas acredita
que “saber ouvir” é a capacidade de
absorver as palavras do outro, exatamente como elas são ditas.
Mas uma pesquisa da Zenger Folkman
analisou o comportamento de cerca de
três mil participantes em um programa de
desenvolvimento voltado para gestores
e identificou as principais características daqueles que se destacaram como
ouvintes notáveis. Veja a seguir:

Saber se concentrar
no que é expressado

Saber ouvir envolve bem mais do que
apenas ouvir em silêncio o que outro está
falando – isso é ser um ouvinte educado,
como mencionamos anteriormente.

Por que “saber ouvir” é importante?

Ser um bom ouvinte aumenta a capacidade das pessoas de atingirem seus objetivos.
Isso se aplica tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. É preciso apenas saber
distinguir a maneira certa de saber ouvir a família, os amigos, os colegas de trabalho e
superiores, entre outros.
Falando mais precisamente sobre o lado corporativo, saber ouvir torna o profissional
mais competitivo. “Ouvir” corretamente o cenário geral permite tomadas de decisões
mais acertadas, melhores práticas de trabalho e aproxima as metas do sucesso.
Para isso, é preciso ir além do que está sendo falado: expressões faciais e corporais, o
que é dito nas entrelinhas, o comportamento do interlocutor e o ambiente.

10

STAB | JULHO/AGOSTO 2018 | VOL.36 Nº6

A pesquisa mostrou que aqueles que
foram considerados os melhores ouvintes
faziam pequenas interações estimulantes, de modo a provocar no interlocutor
insights e novos pontos de vista.
Isso mostra que o ouvinte não só está
ouvindo, mas prestando atenção e
processando toda a informação, de forma
a trabalhar os dados que possam contribuir para a conversa.

Fazer boas sugestões

Saber ouvir inclui também fazer boas
sugestões, de forma construtiva. Em um
ambiente de trabalho, é bastante comum
ouvir queixas sobre como as pessoas se

apressaram mais em dar uma solução ao
problema e menos às melhores formas de
solucionar a questão – os maus ouvintes.
Lembre-se: um bom diálogo pede interrupções – mesmo que sejam para retomar
o foco da pauta em questão. Isso mostra
que o ouvinte está de fato presente na
conversa e preparado para contribuir.

atração de talentos e nos gerenciamentos de crise, mas é possível ser um bom ouvinte
mesmo sem que haja empatia entre as partes.

Ser colaborativo – e não
combativo

Por isso trouxemos algumas dicas para desenvolver ou aprimorar sua habilidade
de saber ouvir:

Os melhores ouvintes detectados na
pesquisa também foram aqueles que
souberam dar e absorver críticas de uma
forma tranquila e madura.
É muito comum que as pessoas fiquem
na defensiva quando escutam pontos
negativos – o que já prejudica o próximo
ponto desta lista.
Uma das principais características dos
maus ouvintes é a adoção de um perfil
combativo em diálogos desfavoráveis:
dão mais atenção às falhas no raciocínio
que à fala do interlocutor.
Lembre-se: o objetivo não é ganhar a
discussão – mas sim promover uma, de
forma saudável e positiva.

Como desenvolver a capacidade de saber ouvir

Como você pode ver acima, ser um bom ouvinte é um processo delicado. Em um ambiente
corporativo, pode ser ainda mais difícil.
Em um mundo de constantes distrações, sobrecarga de informações e a necessidade de
atenção, ser um bom ouvinte requer dedicação e preparo.

Fuja dos preconceitos

Uma das principais características do mau ouvinte é predeterminar questões e não dar
espaço para a outra pessoa expressar ou concluir seu raciocínio. Para ser um bom
ouvinte, é importante entrar na conversa preparado para receber dados – ou provocar o
recebimento deles com perguntas assertivas.

Exercite sua concentração

Saber ouvir está conectado ao nível de atenção que você dá ao que está sendo dito.
É importante treinar essa habilidade para tornar-se um bom ouvinte. Para isso, você pode
investir em exercícios de meditação e yoga ou a técnica dos 20 segundos.
Pessoas interessadas em serem bons ouvintes devem se dedicar a um exercício mental
focado em concentração: treinar a atenção com assuntos que habitualmente não são do
seu interesse. Veja quanto tempo consegue manter-se focado e vá consistentemente
aumentando com o tempo.

Proporcionar um
ambiente seguro

Pessoas que sabem ouvir conseguem
fazer de cada conversa uma experiência
enriquecedora para a outra parte.
O bom ouvinte não é aquele que ouve
passivamente ou levanta críticas, mas
aquele que faz a outra pessoa se sentir
acolhida e em um ambiente seguro,
que permita discutir pontos críticos e
problemas de uma maneira confortável.

Saber ouvir X empatia

Embora a empatia desempenhe um papel
determinante dentro de uma empresa, ela
não é de fato essencial no processo de
saber ouvir de forma eficaz.
De acordo com o Jackson, a empatia
ajuda a conhecer melhor o outro, a
entender a história e o DNA psicológico
de cada um. Ela deve estar presente nas
relações entre subordinados, colegas e
superiores, no atendimento ao cliente e
venda, na
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VISÃO

Falando de cana

Paulo Alexandre Monteiro de Figueiredo
paulo.figueiredo@unesp.br

Fisiologia da produção agrícola
“Efeitos morfofisiológicos da podridão vermelha
na cana-de-açúcar"
Na cana-de-açúcar, uma das principais doenças que afeta o sistema produtivo é a podridão vermelha, causada pelo fungo Colletotrichum falcatum,
patógeno que recebe este nome quando se manifesta em sua forma
assexuada, chamada de imperfeita. A denominação “podridão vermelha” é
decorrente dos sintomas observados principalmente nos parênquimas de
armazenamento dos colmos atacados pelo fungo. Como não poderia ser
diferente, os tecidos apodrecidos passam a exibir uma coloração avermelhada de maneira irregular, de forma mais pronunciada na região dos
entrenós.
De acordo com o estágio vegetativo em que folhas, bainhas, caules ou raízes
se encontram a doença pode provocar diversos distúrbios morfofisiológicos,
uma vez que esses órgãos são constituídos por um complexo de células e
tecidos que, obviamente, necessitam de um aporte nutricional com nitrogênio, fósforo e potássio, dentre muitos outros elementos. O interessante é
que a presença dos nutrientes nas plantas é um enorme atrativo para microrganismos de ação patogênica, que provocam o aparecimento de doenças
que alteram os processos vitais do hospedeiro, ou seja, aquele que recebe a
ação do agente causal. Em condições de ataque, os tecidos feridos têm seu
conteúdo extravasado, passando a servir de alimento para os patógenos.
Ato contínuo, os invasores se multiplicam cada vez mais, aumentando a
extensão dos danos, produzindo e liberando toxinas que levam à diminuição
da superfície foliar e à uma forte redução da taxa fotossintética.
A podridão vermelha provoca um aumento da respiração celular com consequente consumo de reservas acumuladas, além da paralisação da divisão
celular, que limita o crescimento da planta de diferentes formas. Um dos
importantes momentos em que ocorre a manifestação da doença é durante
a fase de brotação dos toletes infectados, o que pode levar à destruição e
morte das gemas e reduzir o estande final de plantas na área de cultivo.
Nas folhas mais novas as primeiras lesões aparecem aproximadamente
entre três e quatro meses após a instalação da doença, ou que pode levar
à morte dos tecidos foliares, além de afetar a formação dos colmos principais e a emissão dos perfilhos. Os efeitos do ataque do fungo podem ser
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melhor observados na nervura
central, que passam a exibir lesões
alongadas, com tamanho variável
e de coloração vermelha intensa,
que mais tarde apresentarão um
contorno central mais claro. Em
folhas mais velhas chegam a atingir
toda a extensão da nervura central
entre trinta e quarenta dias após o
início do ataque do fungo. Em casos
onde a variedade é mais susceptível, aparecem aprofundamentos
na nervura central, levando à uma
necrose da parte inferior das folhas.
Os sintomas da podridão vermelha
raramente evoluem para o amarelecimento e morte dos ponteiros, mas
em variedades sensíveis, à medida
em que a planta se desenvolve
ocorre o amarelecimento das folhas
do palmito, o que acarreta a paralisação total do crescimento da planta.
Com isso, plantas atingidas evoluem
rapidamente para uma completa
necrose de suas folhas e morte do
meristema apical, sem que haja o
desenvolvimento das gemas laterais.
A frequência e a intensidade das
chuvas aumentam as chances de
lesões, principalmente nas folhas
superiores
da
cana-de-açúcar.
Dessa maneira, um ataque generalizado no limbo e bainha foliar pode
ser confundido com outras doenças,
em função dos sintomas externados.
Mais tardiamente, o fungo pode
desenvolver-se nos órgãos de
reserva da cana-de-açúcar, ou seja,
nos tecidos parenquimáticos do
caule, causando perdas entre 50 a
70% dos açúcares formados, em
resposta à inversão da sacarose
armazenada. Nessas condições, a
matéria prima não deve ser industrializada, pois as invertases irão
dissociar as moléculas de sacarose
contidas no caldo durante o processo
de industrialização, o que pode levar
a mais perdas.

Vale lembrar que, quanto maior a
infestação de broca na lavoura de
cana-de-açúcar, maiores as chances
de aparecimento da podridão
vermelha, em função das galerias
provocadas pelo inseto quando o
mesmo se encontra em estágio
larval.
As variedades de cana-de-açúcar
cultivadas no Brasil geralmente
apresentam uma resistência fisiológica natural, pois neste caso o tecido
vegetal afetado responde com uma
série de reações fisiológicas com
a finalidade de produzir substâncias fenólicas que se acumulam
nas áreas vermelhas atingidas,
inibindo o crescimento do fungo.
Certamente, quanto mais rápida a
reação da planta, menor será a área
colonizada pelo fungo, diminuindo o

potencial de dano. Por outro lado, em variedades mais sensíveis à presença
do fungo, o acúmulo de substâncias fenólicas é bem mais lento e, portanto,
os tecidos são mais facilmente invadidos.
A resistência dos colmos também está baseada na estrutura morfológica do
xilema, conjunto de vasos que conduzem a seiva bruta ao longo do vegetal.
Esse tecido complexo apresenta ramificações com intenso entrelaçamento
entre si, podendo reter o fungo por ocasião de seu arraste decorrente da
transpiração da planta. Dependendo da disposição desses tecidos, os
agentes causadores da doença são retidos e filtrados pela malha de vasos
capilares da região dos nós dos colmos, dificultando a disseminação dos
fungos pelos entrenós.
Finalmente, o volume de tecido destruído nas plantas afetadas é proporcional ao potencial de presença do fungo na lavoura de cana-de-açúcar, mas
ainda devem ser considerados fatores como a resistência das variedades
cultivadas e o seu estado nutricional.
Dessa maneira, os cuidados em relação à podridão vermelha devem ser
sempre constantes, pois uma vez disseminada provocará uma significativa
redução da produtividade final de colmos e açúcar por área cultivada.
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soluções
de campo
Claudimir Pedro Penatti
claudimirpenatti@gmail.com
Fonte: Adaptado de Penatti et al. (2003).

Uso da vinhaça como condicionadora de solo,
longevidade das soqueiras e incremento de produtividade em cana-de-açúcar
A vinhaça, conhecida também como vinhoto, restilo, tiborna, calda, garapão e caxixi, é
um resíduo da fabricação do álcool e produzida, em média, na proporção de 13 litros
para cada litro de álcool fabricado. Este valor pode variar entre 8 a 15 litros, de acordo
com as condições agrícolas sob as quais a cana foi produzida, fatores industriais no
seu processamento e na obtenção do álcool.
A aplicação de vinhaça na lavoura, como fertirrigação, é prática adotada por todas
as usinas e destilarias, com tecnologia conhecida e bem definida. Existem inúmeros
experimentos que comprovam os resultados positivos obtidos na produtividade
agrícola, associados à economia na aquisição dos adubos minerais e não poluição do
lençol freático, nas doses recomendadas adequadamente. A (figura 1) ilustra formas de
aplicação de vinhaça, como era e como está atualmente.

FIGURA 1. FORMAS DE APLICAÇÃO DE VINHAÇA EM ÁREAS COM
CANA COMERCIAL DAS USINAS DE CANA-DE-AÇÚCAR.

Várias são as citações bibliográficas
sobre a composição química da vinhaça.
Sua característica química depende de
sua origem. Na (Tabela 1) encontram-se
resultados de análises químicas obtidos
por Orlando Filho e Leme (1984).
O principal nutriente é o potássio e
em maior concentração é base da
recomendação da dose a ser aplicada.
De maneira geral, em 100 m³ de
vinhaça a ser aplicada no solo, dentre
os micronutrientes presente em sua
concentração, apenas o manganês tem
necessidade de ser complementado, de
acordo com a extração da parte aérea da
planta. Claro que vai depender da análise
química da vinhaça e do solo (Tabela 1).
A seguir serão abordados quatro efeitos
do uso da vinhaça: químicos, físicos,
biológicos e na produtividade da cana:
EFEITOS QUÍMICOS
Até 1950, acreditava-se que a vinhaça
aplicada no solo provocava o aumento da
sua acidez. Porém, Almeida et al. (1950),
avaliando os efeitos da vinhaça no solo,
observaram que ao contrário do que se
apregoava, a vinhaça aumentava o pH
dos solos. O fenômeno foi justificado pelo
fato da vinhaça, inicialmente e logo após
a sua aplicação, aumentar a acidez dos
solos, para depois reduzi-la, devido à
decomposição da matéria orgânica e ao
desaparecimento dos ácidos orgânicos
existentes e que se consomem no solo
pelas bactérias presentes.
Inúmeros autores, dentre os quais Leme
et al. (1980), Camargo et al. (1983),
Glória e Orlando Filho (1983) e Santana
(1984), concordam que a vinhaça
provoca um aumento do pH, da CTC,
dos cátions trocáveis, da capacidade de
armazenamento de água e da agregação
do solo.
Essas mudanças não são de grande
amplitude, mesmo com doses elevadas.
Esse fato pode ser atribuído a diversos
fatores: a) A CTC do solo, embora
aumente com a adição de vinhaça,
não atinge valores elevados, resultante
essencialmente da elevação do teor
de matéria orgânica; b) As condições
climáticas de chuva intensa, que ocorrem

Fonte: Adaptado de Penatti et al. (2003).
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acima de 1000 mm ano-1 e de temperatura
elevada, favorecem a decomposição
da matéria orgânica e a lixiviação dos
elementos; c) Desses dois fatores resulta
então, a pequena incorporação ao solo
dos elementos adicionados pela vinhaça.
A vinhaça, além de fornecer água e
nutrientes, deve ser considerada como
recuperadora da fertilidade do solo,
inclusive em profundidade. Para este
tópico uma revisão bibliográfica feita sobre
o desenvolvimento radicular de culturas
no mundo, Kofler (1986) salientou que
a profundidade explorada pelo sistema
radicular da cana em alguns países do
mundo atinge 160 cm de profundidade,
enquanto que no Brasil a profundidade
média constatada foi de 60 cm, diferente
dos resultados citados mais recentes.
Atualmente avaliações realizadas por
outros pesquisadores mostram que o
sistema radicular pode chegar a mais
de 2m de profundidade. Segundo
Kofler (1986) a menor profundidade de
enraizamento da cultura de cana no Brasil
é devido à baixa fertilidade do solo, esta
afirmação não é realidade atualmente,
pois há muita variação na fertilidade dos
solos cultivados com cana-de-açúcar.
A vinhaça por conter ânions específicos
como o sulfato e não específicos como o
Cl-, ao se movimentar no solo reagem com
a superfície de troca e introduz também
nutrientes em profundidade como o Ca2+,
Mg2+ e K+, enriquecendo os solos (Orlando
Filho et al., 1994 e 1996; Camargo et al.,
1983; Penatti e Forti, 1997).

TABELA 1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA VINHAÇA DE
DIFERENTES TIPOS DE MOSTO.

Fonte: Orlando Filho e Leme (1984).

TABELA 2. ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE DOIS
SOLOS COM A APLICAÇÃO DA VINHAÇA.

Outro trabalho sobre a ação da vinhaça
nas características químicas do solo em
profundidade é descrito por Demattê et al.
(1990), onde os resultados em dois solos
são apresentados na (tabela 2).
De modo geral, pode-se afirmar que a
vinhaça não provoca efeitos negativos
no solo, exceto com aplicações de
doses irracionais, que pode conduzir a
uma salinização do solo, impedindo o
desenvolvimento das plantas. A vinhaça
é considerada um fertilizante orgânico,
sendo liberada também para a produção
de açúcar orgânico, que é produzido

Fonte: Demttê et al. (1990).

sem aplicação de resíduos químicos (herbicidas, inseticidas e adubos minerais),
desde que sejam tomados certos cuidados em relação à dose aplicada, tipos de solo
e nascentes de água.
EFEITOS FÍSICOS
A vinhaça pura aplicada ao solo conduz a um aumento da porosidade total do solo,
aumento da retenção de água e seu poder de embebição (Ranzani, 1955/56; Rosenfel
et al., 1981; Leme et al., 1980).

STAB | JULHO/AGOSTO 2018 | VOL.36 Nº6

15

A Mausa foi fundada em 1948, iniciando
suas atividades produzindo e reformando
equipamentos para a indústria açucareira.
Nesta sua trajetória de 70 anos, a empresa
vem construindo uma história de êxitos,
posicionando-se nos dias de hoje como um
dos principais fornecedores de bens de
capital para diversos setores: sucroalcooleiro,
alimentício, químico, siderúrgico, fertilizantes, energia hidro e eólica, entre outros.
Exercendo destacado papel de liderança no
mercado nacional, a Mausa atende ainda
clientes em diversos países como: México,
Guatemala, Panamá, Colômbia, Argentina,
Bolívia, Nigéria, Alemanha, Itália e Suíça.

Em 2010, a Mausa inaugurou sua nova
fábrica de 32.500m2 e terreno de 172.000 m2,
localizada no Distrito Industrial Unileste, em
Piracicaba – SP, onde trabalham cerca de
500 colaboradores, entre técnicos, administrativos e na produção.
O novo parque fabril foi construído, levandose em consideração a sustentabilidade, entre
outras medidas, destaca-se o aproveitamento
da água de chuva, recolhida através dos

telhados, armazenados num reservatório de
dez milhões de litros e tratada para utilização em sanitários, na lavagem dos pisos,
irrigação de jardins e testes de equipamentos.
Os efluentes, provenientes da lavagem do piso
industrial e dos equipamentos, são tratados
devidamente antes de serem descartados; a
iluminação industrial aproveita a luminosidade natural, economizando energia.

Mac Master lll
centrífuga automática

ponte rolante

Nesta planta operam suas quatro Unidades
de Negócios: Separação, com uma completa
linha de centrífugas, filtros, peneiras, secadores, clarificadores, etc.; Máquinas de Elevação
e Transporte, fornecendo pontes e pórticos
rolantes; Máquinas Ferramenta, produzindo

mandrilhadoras com comando CNC e tornos
verticais e a Unidade de Negócios Serviços,
fabricando peças usinadas e caldeiradas sob
desenhos e especificações do cliente.

Para assegurar sua constante atualização
tecnológica e capacitação de seus funcionários, a Mausa mantém parcerias com diversas
empresas internacionais, além de fornecer
equipamentos com elevado padrão de qualidade.

mandrilhadora FV 301

av Com Leopoldo Dedini 500
BR 13422-902 Piracicaba SP
tel +55 19 3124 3000
mausa@mausa.com.br
www.mausa.com.br

VISÃO
Ranzani (1955/56), avaliando solos após a aplicação de vinhaça, verificou diminuição
na velocidade máxima de caminhamento da água, na velocidade máxima de absorção
da camada de água e no caminhamento capilar máximo da água no solo.

entre 5 a 10 t de cana ha-1, dependendo
da dose de vinhaça e da complementação
mineral com nitrogênio.

A aplicação de vinhaça ao solo causa um acréscimo de material orgânico, que propicia
uma melhor estruturação (o húmus age como agente cimentante das partículas do solo,
formando agregados estáveis), favorecendo com isto, uma melhor circulação de água e
ar, reduzindo também a suscetibilidade à erosão. A matéria orgânica tem efeitos sobre
a consistência, permeabilidade, aeração, temperatura e cor, reduzindo a plasticidade e
coesão do solo, favorecendo as operações de preparo.
Efeitos biológicos

Orlando Filho et al. (1995), avaliando
doses de vinhaça (0, 150, 300 e 600 m3
ha-1) e adubação mineral (60-00-120 kg
ha-1 de N-P2O5-K2O) em solo Neossolo
Quartzarênico, obtiveram aumento na
produtividade de cana até a dose de 300
m³ ha-1, mas com redução na pol % cana
em relação aos tratamentos sem vinhaça
e adubo mineral.

A adição de vinhaça ao solo provoca sensível aumento da microflora existente no
solo, favorecendo a decomposição da matéria orgânica em compostos estáveis,
proporcionando efeitos físicos e químicos favoráveis (Camargo, 1954).
A vinhaça altera o pH do solo, sendo provocada pelos fungos que atacam a matéria
orgânica (inicialmente) decompondo-a parcialmente, diminuindo a acidez do solo e
preparando o campo para ação posterior das bactérias. Estas completam o ciclo da
matéria orgânica, dando-lhe assim, melhores condições para que funcione como meio
de cultura para um maior desenvolvimento de número de microrganismos (Almeida,
1953).
Logo após a aplicação de vinhaça ocorre diminuição no teor de nitrato na camada
superficial do solo, devido à rápida utilização destes pelos microrganismos, que
posteriormente elevam seus teores (Caldas, 1960). Os fungos influenciam a formação
de agregados, unindo mecanicamente, com seus micélios, as partículas minerais,
enquanto as bactérias produzem substâncias gomosas que também facilitam a
agregação (Shavarbi, 1952).
EFEITOS NA PRODUTIVIDADE DE CANA
Sabe-se que a aplicação de vinhaça é de fundamental importância, principalmente
quando realizada nos períodos mais críticos com relação a disponibilidade de água no
solo, ou seja, na época de seca que coincide com o período de safra na maioria das
regiões canavieiras do Brasil. Há indicações que a cana produz 1 tonelada de colmos
a mais por hectare para cada 10 mm de água aplicada na forma de irrigação durante o
período seco. A aplicação de 100 m3 ha-1 de vinhaça equivale a uma lâmina de 10 mm
de água.
A fertilização mineral da cana-de-açúcar, tanto no plantio como nas soqueiras
subsequentes, é prática indispensável e limitante na produção agrícola. A participação
da vinhaça no custo de produção da cana é significativa. As pesquisas mostram que
a vinhaça pode ser empregada como fonte de nutrientes, portanto sua aplicação na
lavoura pode reduzir o custo da produção agrícola, substituindo total ou parcialmente
as adubações minerais nas áreas de aplicação.
As quantidades de nutrientes adicionadas pela vinhaça aos solos representam uma
substancial economia de divisas para o país, pois quase todo fertilizante potássico é
importado. Em média, o benefício econômico na substituição de parte da adubação
mineral por vinhaça situa-se em torno de US$ 62,00 ha-1 beneficiado pela fertirrigação,
dependendo do tipo de adubação básica, da concentração de potássio na vinhaça, do
tipo de solo e do tipo de aplicação (Guazzelli e Paes, 1998).
A recomendação da dose adequada de vinhaça é baseada nos resultados das análises
químicas dos solos, concentração de potássio na vinhaça e curvas de calibração
obtidas através dos experimentos de campo. Trabalhos de pesquisas mostram que a
aplicação adequada de vinhaça aumenta a produtividade de cana (t ha-1), podendo ser
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Um dos primeiros experimentos com
doses de vinhaça foi conduzido por Penatti
et al. (1988), utilizando regadores para
fazer a aplicação da vinhaça. As doses
de vinhaça (0, 50, 100 e 150 m³ ha-1) e
nitrogênio (0, 50, 100 e 150 kg ha-1) foram
aplicadas em solos Latossolo Vermelho
Amarelo álico, textura média (LVA-9) e
Latossolo Roxo distrófico, textura argilosa
(LR-2). No solo LVA-9 a soqueira era de
terceiro corte com a variedade SP70-1143
e no solo LR-2 a variedade SP71-1406 de
segundo corte. Verificaram que a vinhaça
proporcionou aumento significativo na
produtividade de cana até a dose de 150
m-3 ha-1 para ambos os solos (Figura 2).
A vinhaça mostrou maior resposta em
solo arenoso com teor de argila menor
que 35%. Ambos os solos responderam
para a complementação nitrogenada
até a dose de 100 m3 ha-1 de vinhaça,
acima desta dose, apenas a vinhaça foi
suficiente. A concentração de vinhaça era
de 3,5 kg de K20 m-3 (Figura 2).
A partir de 1995 Penatti et al iniciaram
um estudo mais detalhado sobre o
assunto vinhaça e/ou nitrogênio em cana
soca colhida com a queima da palha,
instalando cinco experimentos em cinco
localidades diferentes no Estado de São
Paulo: Usinas Iracema (Piracicaba), São
João (Araras), São Luiz S.A. (Ourinhos),
Bela Vista (Pontal) e São José da Estiva
(Novo Horizonte). Penatti e Donzelli
(1997) avaliaram esses experimentos
em três solos argilosos e dois de textura
média a aplicação de doses de vinhaça
(0, 100, 200 e 300 m³ ha-1) e doses de
nitrogênio (0, 50, 100 e 150 kg ha-1) em
cana soca de segundo corte, utilizando
mangueira tipo bombeiro e controlando
a vazão através de um hidrômetro.

FIGURA 2. RESULTADOS DA PRODUTIVIDADE DE CANA (T HA-1) COM
APLICAÇÃO DE VINHAÇA EM SOLOS ARGILOSO (LR-2) E
ARENOSO (LVA-9).

Fonte: Penatti et al. (1988).

TABELA 3. TONELADA DE CANA POR HECTARE (TCH) E MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL (MCI) DAS QUATRO ÁREAS
XPERIMENTAIS.

Fonte: Penatti e Donzelli (1997).

Na primeira safra os resultados obtidos mostraram que houve resposta significativa
para vinhaça e/ou nitrogênio (Tabela 3). A área da Usina São Luiz não foi colhida no
primeiro corte por fogo acidental.

As áreas desses experimentos foram
escolhidas principalmente de acordo com
os teores de potássio, preferencialmente
baixos, para garantir resposta a vinhaça
e dar continuidade das reaplicações dos
mesmos tratamentos por safras seguidas.
Além dos resultados de tonelada de
cana por hectare, outras foram avaliados
(Penatti e Donzelli, 1997): houve resposta
significativa para a média da produtividade
de cana das quatro áreas (Tabela 3); a
vinhaça aumentou apenas os teores de
potássio no solo na profundidade de 0-25
cm e enxofre até a camada de 75-100 cm;
a concentração de nitrogênio e potássio
na folha +1 aumentou de acordo com os
tratamentos em relação a testemunha;
os valores da fibra % cana não diferiram
entre os tratamentos; a pol % cana
foi reduzida em média de 16,00 para
15,54%, apenas onde houve aplicação de
vinhaça e; provavelmente a não resposta
obtida na Usina Bela Vista (LR-1) foi a alta
fertilidade do solo (Tabela 3).
Continuando o mesmo trabalho de
Penatti e Donzelli (1997), Penatti et al.
reaplicaram as mesmas doses de vinhaça
e nitrogênio por mais três safras em um dos
experimentos no solo Latossolo Vermelho
Amarelo, textura média, álico (LVA-9),
em cana soca colhida com a queima da
palha (Penatti e Forti (1999). A vinhaça
promoveu aumento na produtividade de
cana (t ha-1) até a dose de 300 m³ ha-1,
comparando com a adubação mineral e
complementada com nitrogênio aumentou
ainda mais (Figura 3).
Para finalizar, o futuro da vinhaça nas
usinas vai ser a concentração, como
vendo sendo realizada por algumas
usinas, e assim, facilitar a aplicação,
permitir a mistura com adubo mineral
para complementar nutrientes que
faltam, aumentar as áreas de aplicação,
reduzir custo de transporte e compra
de adubo potássico. Lembrando que
além do aumento da produtividade,
áreas que recebem vinhaça promovem
a longevidade das soqueiras, podendo
chegar até 10 cortes. A (figura 2) mostra
a fábrica de mistura de adubo mineral
na vinhaça concentrada e aplicação no
campo na Usina Iracema do Grupo São
Martinho. (Figura 4).
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FIGURA 3. PRODUTIVIDADE MÉDIA DE CANA SOCA (T HA-1) EM QUATRO CORTES COM APLICAÇÃO DE DOSES DE VINHAÇA E VINHAÇA + N
EM RELAÇÃO A ADUBAÇÃO MINERAL (57-28-115 KG HA-1 DE
N-P2O5-K2O) EM SOLO DE TEXTURA MÉDIA (LVA-9).

Fonte: Penatti e Forti (1999).

FIGURA 4. FÁBRICA DE MISTURA DE ADUBO COM A VINHAÇA
CONCENTRADA E FORMA DE APLICAÇÃO SOBRE AS LINHAS DAS
SOQUEIRAS DE CANA – USINA IRACEMA

Fonte: Penatti, 2016
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Pivôs Centrais – Robustos e Eficientes
O Brasil conta com atualmente com 72 milhões de hectares de terras aradas,
sendo ~9,8 milhões de hectares (13,6%) delas tomadas pela cana-de-açúcar.
O setor saltou de ~270 milhões de toneladas na safra 2002/03 com 3,9 milhões
de hectares plantados para ~596 milhões de toneladas na safra 2017/18. Este
crescimento significativo foi alavancado não apenas nas áreas tradicionais,
mas também sobre regiões de pastagens degradadas, solos mais pobres e
clima mais adverso com maior défice hídrico.

empresa fabricante e líder em tecnologia de pivôs Valley, ele comenta
pontos importantes na escolha desta
solução e seus benefícios de uso:
• Alta eficiência na irrigação pressurizada economiza água e reduz
significativamente o Capex e Opex
da operação
• Equipamentos robustos e ao
mesmo tempo flexíveis que atendem as diferentes necessidades
de campo, clima e aplicação, pois
são preparados para aplicação de
vinhaça, águas residuárias, defensivos (quimigação) e fertilizantes
(fertirrigação)
• A aspersão melhora a eficiência
de uso de nutrientes, permite adubação foliar e a umidade auxilia na
decomposição da palhada e consequente mineralização da matéria-orgânica

Com a mudança deste ambiente de produção, comparado ao que a cana-de-açúcar normalmente era cultivada, fez-se necessário novas práticas agrícolas
que promovessem um maior ganho de produtividade. Diversas usinas, principalmente nas áreas de expansão desta cultura, nos últimos anos, adotaram
dentre as diversas práticas de manejo novas tecnologias, mais eficientes relacionados a controle de pragas, doenças e daninhas, preparo de solos e nutrição, uso de maturadores, etc. Entretanto, um aspecto que varia muito e chama
a atenção, mas ainda pouco abordado da forma correta, está relacionado à
utilização de pivôs centrais para a irrigação que pode utilizar de água limpa e
águas residuais da indústria.
Está comprovado que a irrigação traz grande e importante diferencial na produção de qualquer cultura, especialmente em ambientes mais secos e solos
mais pobres em nutrientes. Pode soar estranho, mas é possível considerar a
irrigação na cana como uma atividade disruptiva. Em conversa com Vinícius
Maia Costa, Gerente de Contas Especiais para Cana-de-açúcar da Valmont,
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• Pouca necessidade de mão-de-obra devido ao alto nível de automação. O sistema se comunica com
ERPs diversos e não requer manutenções periódicas complicadas,
nem filtragens especiais ou limpeza frequentes das tubulações
Segundo Vinícius, cada vez mais o
mercado e os produtores de cana estão valorizando e percebendo as vantagens da irrigação por pivôs centrais
no que tange a robustez e facilidade
de operação e manutenção, direcionando resultados de aumento da produtividade nas diversas áreas de cultivo, reduzindo o risco financeiro da
atividade. Comprove você também!
O Agro não para!
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Déficit hídrico
O estresse hídrico é um desvio significativo das condições ótimas para a
vida da cana-de-açúcar, que induz mudanças e respostas em todos os níveis
funcionais da planta, as quais são reversíveis a princípio, mas podem se tornar
permanentes. A cana-de-açúcar pode ser adaptada a esse estresse através de
uma resistência quanticamente determinada, adquirida através do processo de
seleção das gerações anteriores. Pode também ser aclimatada por meio de um
aumento de sua tolerância à seca como consequência de exposição anterior
ao estresse (“endurecimento da planta”). A planta pode adquirir tolerância, que
seria a aptidão da mesma para enfrentar um ambiente desfavorável.
Essa tolerância varia com a espécie. O déficit hídrico é o conteúdo de água
de uma célula ou tecido que está abaixo do teor de água mais alto exibido
no estado de maior hidratação. A falta de água prejudica a produtividade e
a qualidade da cana-de-açúcar. O déficit hídrico limita a fotossíntese nos
cloroplastos e a expansão foliar. Também diminui indiretamente a quantidade
de fotoassimilados translocados, pois reduz a fotossíntese e o consumo de
assimilados pelas folhas em expansão.
Algumas estratégias podem restringir os efeitos do déficit hídrico como: (a)
diminuição da área foliar, (b) abscisão das folhas, (c) maior crescimento
radicular e (d) fechamento dos estômatos. A falta de água causa contração
celular, afrouxamento das paredes das células e redução na turgescência,
provocando diminuição na expansão celular e foliar. O estresse hídrico estimula
a produção de etileno, responsável pela queda das folhas. O déficit hídrico
moderado acentua o aprofundamento das raízes devido a uma prevalência de
ácido abscísico sobre o ácido indolilacético nessas

Com o aumento da intensidade do
déficit hídrico, a cana-de-açúcar vai
adotar respostas na seguinte ordem:
(a) restrição no desenvolvimento da
copa, (b) aumento no crescimento das
raízes com relação à parte aérea, (c)
ajustamento osmótico, (d) fechamento
estomático, (e) enrolamento das
folhas, (f) senescência foliar e (g)
morte das folhas por dessecação.
Durante o estresse hídrico, ocorrem
modificações na regulação hormonal
da cana-de-açúcar.
O déficit de água aumenta o teor
de ácido abscísico, que por sua
vez diminui a abertura estomática,
reduzindo a transpiração. Esse alto
nível de ácido abscísico também
aumenta o conteúdo de prolina e
açúcares, incrementando a tolerância
à dessecação, mas se o estresse
persistir pode levar a senescência.
O estresse hídrico aumenta o teor
de etileno cujo alto nível provoca
a abscisão foliar, podendo levar
também a aumento do diâmetro do
colmo e à senescência, se persistir
o déficit hídrico. Esse aumento em
diâmetro pode incrementar o estoque
de água nos entrenós, sendo que a
transpiração pode ser reduzida.
Os hormônios vegetais podem regular
a biossíntese de etileno nas folhas de
cana-de-açúcar. O ácido mevalônico
pode estimular a síntese de ácido
abscísico, que por sua vez restringe
o efeito do estresse hídrico. Essa
síntese também pode ser induzida
por ácido indolilacético (auxina) e por
benziladenina (citocinina).

condições, sendo que a redução na expansão foliar disponibiliza mais
carboidratos para a região radicular. As raízes sob estresse podem sinalizar
a parte aérea pela síntese de ácido abscísico que leva ao fechamento dos
estômatos e restrição na transpiração. Existe uma relação direta entre o
aumento da falta de água no solo com essa deficiência na raiz e nas folhas,
O déficit hídrico também promove
quando se estende o período de seca.
a biossíntese de ácido abscísico,
A disponibilidade da água é controlada pela chuva (ou irrigação), pelo sendo que a reidratação da planta
espaçamento adotado, pela distribuição das raízes e pela textura e profundidade inibe o efeito do estresse na síntese
do solo. A planta responde a radiação solar, umidade, temperatura e velocidade de etileno a partir do ácido carboxílico
amino ciclo propano (ACC).
do vento, sendo que a folha depende de sua área foliar e dos estômatos.
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A metionina é o aminoácido percursor
do etileno após a formação de
S-adenosil metionina e ACC, que
por sua vez pode ser imobilizado em
N-malonil-ACC. Nesse processo, a
benziladenina possibilita a ação do
ácido indolilacético, que promove a
passagem de S-adenosil metionina
para ACC.
O raquitismo da cana-de-açúcar é
causado por Leifsonia xyli que tem
a capacidade de sintetizar ácido
abscísico capaz de inibir a expressão
dos genes de defesa da planta contra
o patógeno, sendo que esse inibidor
de crescimento responde pelo efeito
do nanismo da cana-de-açúcar. O
ácido abscísico também diminui a
condutância estomática, reduzindo a
transpiração da planta, o que implica
no desequilíbrio da auxina, citocinina
e etileno na cana-da-açúcar.
As estratégias da adaptação da
cultura ao déficit hídrico envolvem o
melhoramento genético da planta.
Nesse sentido, seria promissor
conseguir um ajuste osmótico, que
se trata do aumento no conteúdo
de solutos no citosol celular para
aumentar a concentração da solução
interna das células. Os álcoois
açúcares como sorbitol e manitol
poderiam exercer esse efeito, assim
como a betaína e o aminoácido
prolina, um dos principais osmólitos
acumulados
durante
o
ajuste
osmótico.

Conforme a fase fenológica, o déficit hídrico pode ter maior ou menor impacto
na produtividade da cana-de-açúcar.
Durante o crescimento da cana-de-açúcar, a fase de perfilhamento é a mais
crítica no que se refere ao déficit hídrico pois é quando as plantas necessitam
de maior quantidade de água para seu desenvolvimento.
No entanto, relaciona-se a maior vulnerabilidade da cana-de-açúcar ao
estresse hídrico quando as plantas estão na fase de alongamento dos colmos,
o que causa sérios prejuízos na produção de ﬁtomassa e no rendimento de
sacarose. Avaliaram-se as respostas biométricas e ﬁsiológicas da cana-deaçúcar ao déﬁcit hídrico em diferentes fases fenológicas, sendo que o estresse
causou redução nas trocas gasosas nas três fases fenológicas (crescimento
inicial, crescimento máximo e acúmulo de sacarose no colmo) e também
foram observadas menores alturas das plantas, menor acúmulo de matéria
seca no colmo e de sólidos solúveis. Além disso, ocorreu redução no número
e comprimento de entrenós apenas na fase de crescimento inicial, em razão
do fechamento estomático e, consequentemente, menor taxa de fotossíntese
gerada pela diminuição da assimilação de CO2. Sendo que, a diminuição de
CO2 nas folhas, tornou-as senescentes.

As proteínas Lea (abundantes
na embriogênese tardia) foram
identificadas em sementes, podendo
exercer as funções: (a) sequestro
de íons, (b) proteção de membrana,
(c) chaperonas moleculares e (d)
retenção de água.
Também seria relevante para tolerar
o déficit hídrico a síntese de açúcares
protetores durante a desidratação
celular,
principalmente
trealose,
que mantém a estabilidade das
membranas.
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Centro de
Cana-de-Açúcar
Sandro Roberto Brancalião; Marcos Guimarães de Andrade Landell;
Márcio Aurélio Pitta Bidóia; Ivo Soares Borges
brancaliao@iac.sp.gov.br

Sistemas de Preparo do Solo Para o Plantio da Cana
No ciclo de produção da cana-de-açúcar, podem-se identificar as fases de plantio,
tratos culturais e colheita nas quais são transportados fertilizantes, defensivos
químicos, mudas, palhiço e colmos para moagem, em ordem crescente de intensidade
de tráfego pela quantidade de massa movimentada. O tráfego de tratores, colhedoras,
implementos e veículos de transporte utilizados nas referidas fases contribuem para o
adensamento do solo, tornando necessárias operações pesadas como subsolagem,
aração ou gradagem para sua desagregação. Os processos agronômicos de produção
de cana-de-açúcar continuam os mesmos utilizados durante vários séculos, mesmo
em regiões com maior desenvolvimento tecnológico, como o Estado de São Paulo.
Experiências bem-sucedidas em escala comercial mostram que outros processos
agronômicos como, o Cultivo Mínimo e o Plantio Direto, podem substituir, com
vantagens, o sistema de preparo convencional que atualmente domina a agricultura
canavieira. Existem três opções para o preparo do solo, na fase de plantio: Sistema
Convencional, Sistema de Cultivo Mínimo e Sistema de Plantio Direto. Estes sistemas
estão descritos em ordem decrescente de utilização comercial.
1. SISTEMA CONVENCIONAL DE PREPARO DE SOLO PARA O CANAVIAL
O Sistema Convencional de preparo do solo envolve operações de subsolagem e
aração, combinadas por gradagens para a eliminação das soqueiras e incorporação
de corretivos de solo. O tráfego intenso de colhedoras e veículos de transporte são
normalmente os agentes compactadores que justificam o uso da subsolagem e das
gradagens. Desse modo, um ciclo vicioso de compactação e descompactação se
repete ao longo do tempo, sendo que ambas as operações, tanto de compactação
quanto de descompactação, demandam equipamentos, combustíveis, mão de obra
e investimentos para serem realizadas. Estima-se que a perda de solo para outras
culturas, decorrente do preparo convencional, pode atingir 50 toneladas por hectare ao
ano. A cultura de cana-de-açúcar apresenta um índice de perda de solo relativamente
pequeno, cerca de 12,4 toneladas de terra por hectare ao ano.
2. SISTEMA DE CULTIVO MÍNIMO
Esta técnica destaca-se por substituir as operações convencionais de preparo do
solo em área total por um preparo concentrado na linha de plantio, que consiste
mais frequentemente em uma subsolagem, que pode ser complementada por uma
desagregação mais intensa do solo por meio de enxada rotativa em uma faixa estreita
vizinha à linha de subsolagem. Em relação ao Cultivo Convencional, o Cultivo Mínimo
apresenta redução na erosão, redução no uso de máquinas e implementos, reduzindo
assim o uso de combustíveis. A perda de solo para outras culturas neste sistema pode
atingir 20 toneladas por hectare ao ano, contra 50 toneladas por hectare ao ano no caso
de plantio convencional.
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3. SISTEMA PLANTIO DIRETO
O Sistema de Plantio Direto é uma
técnica de manejo do solo em que
palhiço e restos vegetais (folhas, colmos,
raízes) são deixados na superfície do
solo. O solo é revolvido apenas no
sulco onde são depositadas as mudas
e fertilizantes e as plantas infestantes
são controladas por herbicidas, evitando
assim cultivos mecânicos que provocam a
compactação. Não existe preparo do solo
além da mobilização no sulco de plantio.
A redução da erosão, a melhoria das
condições físicas e de fertilidade do solo,
aumento do teor de matéria orgânica,
de nutrientes e de água armazenada,
bem como a redução no consumo de
combustíveis com a manutenção da
produtividade da cultura, indicam o Plantio
Direto como o sistema para alcançar
maior sustentabilidade da agricultura,
com mínimos impactos ambientais e sem
degradação dos recursos naturais.
3.1 CONSEQUÊNCIAS DO SISTEMA
DE PLANTIO DIRETO DA CULTURA
DA CANA
Com a cobertura vegetal, verifica-se
diminuição do volume de resíduos
químicos existentes nas enxurradas,
em comparação ao solo sem cobertura
vegetal, o que acarreta a redução da
poluição dos cursos de água. Outra
consequência é o aumento da atividade
biológica, resultante do aumento de
matéria orgânica no solo, o que possibilita
menor uso de fertilizantes. A cultura de
cana-de-açúcar gera um excedente de
biomassa vegetal com grande potencial
para ser empregado como cobertura do
solo. Atualmente, os procedimentos de
corte e colheita, como a limpeza prévia
sem despalha a fogo, sugerem que
as estimativas são de que o resíduo
da colheita de cana-de-açúcar pode
atingir 140 kg por tonelada de cana
entregue na usina (base seca). Esta
quantidade de biomassa vegetal está
acima da necessária à cobertura do solo.
A quantidade mínima de cobertura morta
para um desempenho eficiente do plantio
direto não está, ainda, bem determinada.
Mas, gira em torno de 40-60% de
recobrimento mínimo do solo. A seguir,
são detalhadas algumas vantagens do
sistema de Plantio Direto.

3.1.1 REDUÇÃO DA PERDA DE SOLO
Apesar da cultura de cana-de-açúcar
apresentar um índice reduzido de perda
de solo, a degradação dos solos afeta
grandemente as terras agrícolas e pode
ser considerado um dos mais importantes
problemas ambientais dos nossos dias.
Dentre os tipos de degradação, a erosão
é uma das formas mais prejudiciais, uma
vez que reduz a capacidade produtiva
das culturas, além de causar sérios danos
ambientais, tais como assoreamento e
poluição das fontes de água. O Plantio
Direto é um sistema de manejo muito
eficiente no controle da erosão. O palhiço
sobre a superfície protege o solo contra
o impacto das gotas de chuva, reduzindo
a desagregação e o selamento da
superfície, garantindo maior infiltração de
água e menor arraste de solo. O Plantio
Direto reduz em até 90% as perdas de
solo e em até 70% a enxurrada. Mesmo
em culturas com menor quantidade de
resíduos de cobertura que a cana-deaçúcar, estima-se que as perdas de solo
com a erosão podem ser reduzidas em
aproximadamente 76%.
3.1.2 REDUÇÃO DA PERDA DE
ÁGUA
A água ocupa um lugar de destaque no
manejo da cana-de-açúcar, pois, quando
limitante, reduz significativamente a
produtividade, mesmo em solos mais
férteis e, quando adequada, consegue
boa produção, mesmo nos solos com
menor potencial.
Em relação à cobertura vegetal,
verifica-se que o palhiço cobrindo o solo
aumenta a retenção de água, já que
diminui a evaporação e reduz, ou até
mesmo elimina, o escoamento superficial.
Estudos indicam uma redução na perda
de água de aproximadamente 70% com o
uso do Plantio Direto.
3.1.3 MELHORIA DA FERTILIDADE
DO SOLO
Um dos efeitos mais significativos do
aumento dos teores de matéria orgânica
no solo, proporcionado pelo Plantio
Direto, é o aumento Capacidade de Troca
Catiônica (CTC). Em linhas gerais, CTC
é a capacidade que um solo apresenta
de armazenar nutrientes para que estes
sejam posteriormente utilizados pelas
plantas. A maior parte dos solos brasileiros
é constituída por solos pouco férteis e

TABELA 1. COMPARATIVO DA PRODUTIVIDADE MÉDIA AO LONGO DO TEMPO
EM DOIS SISTEMAS DE MANEJO.

TABELA 2. AS BARREIRAS TECNOLÓGICAS (FELÍCIO, 2007) E OS CORRESPONDENTES
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O APRIMORAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
ESTÃO SINTETIZADOS A SEGUIR.

pobres em matéria orgânica. O aumento da matéria orgânica propicia um aumento
da atividade biológica e também um aumento da disponibilidade de nutrientes, como
o fósforo e o cálcio. Todos esses fatores contribuem para o aumento da produtividade
da cultura e possibilitam a redução da aplicação de fertilizantes, especialmente os
fosfatados. Na cultura da cana-de-açúcar, ainda é pequena a utilização do Sistema
de Plantio Direto, contudo resultados preliminares mostram tendências similares a
outras culturas. O gráfico mostra resultados de estudos iniciados no ano 2000, em uma
propriedade do município de Pitangueiras, SP, utilizando plantio direto da cana-deaçúcar em sucessão com soja, nos quais foram verificados aumentos de produtividade
da ordem de 9%, e constatada uma redução de 24% no custo de produção da soja e
de aproximadamente 10% no caso da cana-de-açúcar.
4. PRODUTIVIDADE DA CANA DE 18 MESES EM PLANTIO DIRETO E
CONVENCIONAL
O Plantio Direto (Tabela 1) encontra fundamentações em outras culturas para mostrar
que sua introdução na cultura canavieira deve acontecer, mesmo que existam na
atualidade entraves tecnológicos que pareçam indicar o contrário. Os incentivos
clássicos ligados à redução de custo de produção, redução das perdas de solo e água,
assim como potencial de aumento de produtividade, existem tanto no caso da cana-deaçúcar (Tabela 2) quanto em outras culturas, em que os resultados econômicos já
mostraram essas vantagens em escala comercial. Entretanto, a implantação deste
sistema de plantio está em confronto com o conjunto de técnicas agrícolas praticadas
atualmente, baseadas em tratores de bitola estreita e grande pisoteio nas operações de
colheita e transporte interno da produção. O conjunto de técnicas agrícolas, baseado
em um sistema de controle de tráfego, viabilizará o sistema de Plantio Direto com as
vantagens a ele inerentes, juntamente com vantagens próprias em termos de redução
de investimentos e custos operacionais.
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A solução é ótima quando os resultados
são ótimos.

Gerenciando
Projetos
Tercio Marques Dalla Vecchia
tercio@reunion.eng.br

Perseverança versus Teimosia
NA VIDA SEMPRE ENFRENTAMOS O DILEMA:
PERSEVERANÇA OU TEIMOSIA?
Em todos nossos projetos de vida, pequenos ou grandes, encontramos desafios. Vencer
desafios exige inteligência, planejamento e execução. Mas tão importante quanto estes
itens é a perseverança em atingir os resultados para que não ocorra um abandono
prematuro de uma ideia ou de um projeto.

Como saber se você está sendo
teimoso?
• Note sua arrogância. As pessoas têm
muito medo de você?
• Veja com qual flexibilidade você
escuta as pessoas.
• Você faz uma análise efetiva das
propostas que lhe são trazidas?
A análise de uma nova mudança
ou nova solução dos projetos de
engenharia passa por:
• Conscientização do problema;
• Confiança na Equipe;
• Cálculos que provem a eficiência da
alternativa;
• Analisar se a alternativa está dentro
das condições de contorno do projeto
(custo, prazo e performance).
O bom gestor não pode ser teimoso,
mas tem que ser perseverante! Uma vez
adotada uma nova ideia, que vá em frente
até alcançar os resultados desejados.

O sucesso, normalmente, acompanha aqueles que possuem perseverança, que é ter
firmeza de propósitos, ter a convicção que tudo dará certo.
A teimosia, ao contrário, leva, geralmente, ao fracasso e vem acompanhada de
arrogância e prepotência.
“Para todo problema existem sempre duas soluções: A minha e a errada!” Esta frase
eu cunho por brincadeira, mas reflete o modo de pensar de vários gestores e técnicos.
Durante as etapas de planejamento e execução de um projeto industrial existem várias
situações que remetem a esta linha tênue entre persistência e teimosia.
Pierre Chenú, que foi meu chefe, falava que em usinas de açúcar tudo funciona! O que
não são iguais são os resultados!!!
Ideias novas precisam de abertura! A teimosia fecha as portas!
As soluções hoje são mais participativas e multidisciplinares.
A solução é de todos.
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Estamos dentro da crise!
Este ano estão todos assustados com o
que estão chamando de “morte súbita”
da cana. A quebra de safra está se
mostrando muito maior do que a esperada
inicialmente. O preço do açúcar não se
recupera e o etanol está praticamente a
preço de custo.
Que atitude tomar?
• Atitude como a de D. João VI que
dizia que “quando não se sabe o que
fazer, o melhor é não fazer nada”?
• Se preparar para que, quando a
crise passar, você já esteja acelerado
e partirá na frente de todos os concorrentes.
Sem dúvida, devemos tomar a segunda
atitude. As empresas consultivas podem
ajudar na busca de alternativas e ideias
que podem dar um arranque nos seus
negócios.
Visite nosso estande na FENASUCRO
local A08. Boa Feira!

STAB | JULHO/AGOSTO 2018 | VOL.36 Nº6

29

VISÃO
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fábrica
Celso Procknor
celso.procknor@procknor.com.br

Recuperação de sacarose na cristalização
e centrifugação
Estivemos trabalhando recentemente no projeto básico de uma usina no exterior cuja
finalidade era aumentar a recuperação de açúcar e reduzir a produção de etanol, cujo
sistema de fermentação opera somente com melaço esgotado. A usina opera com
sistema de três massas cozidas e possui uma refinaria anexa.
Embora operando com três massas, a pureza do mel final estava muito elevada, mesmo
levando-se em conta o retorno do mel esgotado da refinaria que sempre impacta na
recuperação final. O corpo técnico da usina já estava com uma solução pronta que
fora indicada por fabricantes de equipamentos. Bastava instalar um tacho contínuo na
massa C e cristalizadores verticais para baixar a pureza do mel final e assim aumentar
a recuperação.
Entretanto, analisando mais de perto os problemas, pudemos constatar que o tacho
de massa C não deveria nem de longe ser considerado como uma prioridade para os
investimentos.
Investir na fase final do processo sem corrigir etapas anteriores costuma ser dinheiro
mal empregado. É mais ou menos como dar a máxima atenção ao sexto terno da
moenda quando o primeiro está operando muito mal. Não faz sentido.
A nossa intenção no texto de hoje é discutir alguns aspectos básicos e inequívocos dos
sistemas de cristalização e de centrifugação existentes nas usinas de cana.
É fato que sistemas que combinam múltiplas etapas de cristalização da sacarose são
sistemas de implicam recirculação de produtos intermediários. Eles são por natureza
sistemas interativos. Em outras palavras, isto significa que para chegar a um equilíbrio
do processo tais sistemas necessitam de uma série contínua de ciclos repetitivos, ou
então um período mínimo de tempo de operação sem nenhum tipo de ajuste ou de
perturbação, depois que qualquer ajuste interno ou externo tenha sido incorporado ao
sistema. Por outro lado, qualquer ajuste em algum ponto do sistema irá sem dúvida
afetar todas as correntes do sistema sem exceção, porém em diferentes intervalos de
tempo.
Em sistemas tão complexos é geralmente possível observar os efeitos diretos de algum
ajuste no processo, mas é muito mais difícil observar os efeitos indiretos de tal ajuste.
Tal constatação é decorrente do fato de que tais sistemas raramente atingem um equilíbrio estável, pois continuamente ocorrem variações naturais ou induzidas no sistema.
Por esta razão é indispensável compreender a importância de certos parâmetros
operacionais controláveis e procurar gerenciar tais parâmetros com o objetivo de obter
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máxima capacidade de produção de
açúcar com máxima recuperação da
sacarose a um mínimo custo.
No caso da usina em questão pudemos
logo constatar que realmente faltava
capacidade no sistema de cozimento.
Porém, a estação de cozimento e de
centrifugação da massa B, até por ser
mais antiga, estava em condições operacionais muito piores do que a correspondente estação da massa C. Os tachos de
massa B tinham geometria mais inadequada do que os tachos de massa C e as
centrífugas de massa C estavam padronizadas e operando bem, ao contrário
das máquinas de massa B. O sistema de
evaporação e sangrias também estava
inadequado, produzindo xarope com um
brix muito baixo para alimentar os tachos
da massa A.
Para avaliarmos e controlarmos a recuperação da sacarose o parâmetro mais
importante é a matéria seca contida na
massa cozida no final de cada ciclo. A
matéria seca no final de cada cozimento
geralmente define o percentual de cristais
que foram produzidos naquele ciclo e
massas cozidas com brix final mais alto
tem significativa influencia na diminuição
de recirculação de materiais nos sistemas
de cozimento. Já massas cozidas com
baixo brix aumentam muito a recirculação
de materiais reduzindo a capacidade dos
equipamentos e também a recuperação
da sacarose.
Embora relevante, o percentual de cristais
na massa cozida não é o único parâmetro
a ser observado. A dimensão dos cristais
e a sua distribuição (CV) são muito importantes para um bom trabalho nas centrífugas. Cristais muito pequenos ou com
alto CV provavelmente vão exigir mais
lavagem nas telas e em consequência
podem aumentar as perdas no mel e
reduzir a recuperação. E certamente vão
produzir mais recirculação de materiais.
Voltando à usina em questão, a nossa
recomendação foi adiar a instalação do
tacho contínuo de massa C para antes
colocar ordem nos cozimentos de massa
A e de massa B. Seria impossível corrigir
no cozimento de massa C toda a recircu-

Nesta mesma etapa seriam padronizadas as centrífugas de massa B de maneira a não

lação de materiais que estava ocorrendo
nas massas A e B com perda de capacidade e de recuperação.

estragar um bom trabalho de recuperação da sacarose que deveria ser obtido com o
novo tacho contínuo.
Na terceira etapa, aí sim, instalar o tacho contínuo de massa C, com aumento de capaci-

A nossa recomendação foi antes investir
na evaporação para garantir um xarope
com brix adequado e desta maneira
buscar uma alta recuperação já na
massa A, dentro do princípio de evitar
ao máximo a recirculação de materiais.
E de forma simultânea obter capacidade
de sangria de vapor vegetal V2 e V3 que
será usado nos cozimentos contínuos de
massa B e de massa A.

dade de produção e com toda a casa arrumada nas etapas anteriores do processo e
disponibilizando mais tachos em bateladas para a massa A e/ou refinaria. Chegamos
assim à etapa desejada com o mínimo indispensável de recirculação de materiais no
processo.
A última etapa, opcional do ponto de vista econômico, seria a eventual instalação de
cristalizadores verticais visando baixar a pureza do mel final entre 3 a 4 pontos. A
questão é econômica porque o investimento é alto e há sempre a alternativa de continuar produzindo um pouco a mais de etanol. Depende do preço do açúcar, que não
anda lá grande coisa nos últimos tempos em relação aos preços de etanol.

A segunda etapa foi investir em um
tacho contínuo de massa B, aumentando a capacidade da instalação e
adequando os tachos em bateladas de B
para serem utilizados na massa A. Tudo
sempre seguindo o princípio de arrumar
o processo na sequencia natural do
mesmo.

Este exemplo prático serve para demonstrar que não conseguimos obter uma boa
recuperação apenas instalando o cozimento de massa C. Assim como uma boa extração
na moenda começa com o primeiro terno operando bem, no setor de cozimento uma
boa recuperação começa no cozimento de massa A.
Embora no Brasil a produção de açúcar seja geralmente feita com duas massas, todos
os princípios fundamentais também se aplicam da mesma maneira.
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A Tabela de Sorel
O notável engenheiro francês Ernest Sorel, que viveu entre 1850 e 1904, entre
tantas coisas, deixou o que chamamos de Tabela de Sorel, que é o resumo das
propriedades termodinâmicas das misturas Etanol-Água. Um trabalho primoroso se considerarmos que foi construída, segundo a literatura, em 1892.
A Tabela de Sorel tem sido usada aqui entre nós pela grande maioria dos engenheiros
que necessitam destas informações, principalmente para os cálculos de consumo de
vapor. E, diga-se de passagem, que é um resumo de informações muito prático, muito
bem feito. De nossa parte, depois de muito usar e consultando outras fontes confiáveis
(Perry, por exemplo) começamos a desconfiar que muitos dos dados ali contidos já não
são suficientemente precisos, até porque muita investigação neste campo foi efetuada
depois de 1892 até nossos dias. Para citar alguns casos, o calor latente quando o teor
alcoólico da mistura é zero (somente água) Sorel indicou 536,5 kcal/kg e número mais
recente (Steam Tables) indica 539,1. No outro extremo, 100% etanol, o calor latente
indicado por Sorel é 209 e números recentes indicam 203. Evidentemente, também as
misturas entre 0% e 100% registram valores da Entalpia diferentes dos números mais
recentes, o que era de se esperar. O calor específico das misturas, configurados pelos
coeficientes de Jamin e Amaury, também indicam imprecisões, expressando valores
mais altos do que é encontrado em literatura mais recente. O calor específico é importante
no cálculo do consumo de vapor na coluna destiladora, pois, entra no cálculo da quantidade de calor que está contida no vinho que é alimentado à coluna. Se for considerado
um calor específico mais alto estaríamos considerando mais calor entrando na coluna
através do vinho, o que resultaria em um consumo menor de vapor na coluna destiladora.
É também curioso na Tabela de Sorel o indicado como “Calor de 0°C até a temperatura
de ebulição”, ou seja, a Entalpia (calor total) do líquido nesta condição, pois, quando
fazemos o cálculo com os dados do calor específico indicado, para encontrar o calor total
mencionados, encontramos pequenas variações para mais e para menos. Inicialmente a
impressão seria que estávamos cometendo erros de cálculo, mas aí surge a lembrança
de que em 1892 Sorel não tinha calculadora eletrônica que pudesse gerar números com
muitas decimais como temos hoje; portanto, Sorel deve ter usado muitas horas fazendo
estes cálculos manualmente, e com poucas decimais, seria a causa da imprecisão.
Outra questão relevante é o equilíbrio líquido-vapor das misturas etanol-água.
Por exemplo, para o vinho com 10%v (8,05%m) de teor alcoólico Sorel indica
que produziria um vapor com 51,0%v (43,5%m), enquanto que dados recentes
indicam o vapor com 55,0%v (47,2%m). Nesta questão de equilíbrio líquido-vapor outros autores, por exemplo Bergstrom e Groning, já indicavam que
uma mistura hidroalcoólicas de 8,0%m geraria um vapor de maior concentração que o indicado por Sorel. Bergstrom indicava 46,4%m, e Groning 49,2%m.
Muitos já têm conhecimento de que estamos escrevendo o livro “Destilação de Álcool”,
focando especialmente o etanol de cana e, por isso, pareceu-nos que não seria sensato
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apresentar a Tabela de Sorel como única
informação sobre os dados termodinâmicos das misturas hidroalcoólicas.
Assim, pesquisou-se o que haveria de
dados mais recentes e disto descobrimos
a empresa alemã DDBST (Dortmund
Data Bank Softwares & Separation
Technology) de onde adquirimos informações muito mais exatas com os dados de
equilíbrio líquido-vapor e termodinâmicos
das misturas etanol-água para pressões
indo de vácuo até 5 bar. É um extenso
resumo em Excel que estamos tabelando
de modo similar a Tabela de Sorel, pois, a
Tabela de Sorel é uma referência preciosa.
Sendo o Brasil o maior produtor mundial
de álcool de cana, nós engenheiros
brasileiros militando na indústria alcooleira herdamos muitos ensinamentos
de uma série de engenheiros franceses
que tanto se dedicaram a indústria do
álcool. Sorel, já mencionado, embora
tenha tido uma vida curta, faleceu aos
54 anos, deixou muito ensinamento em
seu livro publicado em 1899, sob o título
“Distillation et Rectification Industrielles”,
do qual conseguimos obter cópia. Outra
grande expressão no campo do álcool
foi Emile Barbet, que viveu entre 1851 e
1948, falecendo com 96 anos e, portanto,
teve muito mais vida dedicada ao álcool.
O teste de Barbet, parâmetro muito
conhecido e praticado no Brasil, sendo a
reação de oxidação pelo permanganato
de potássio, serve como teste qualitativo para indicar a qualidade do álcool,
pois as substâncias oxidáveis como
acetaldeído, crotonaldeído, compostos
contendo enxofre (tióis), e outras mais,
resultam em maus odores no álcool,
piorando a qualidade. Deste modo, o
teste de Barbet já é uma indicação, de
modo simples, da qualidade do álcool.
Outro que não podemos deixar de
mencionar é Charles Mariller (18891955) que deixou pelo menos dois livros
(conhecidos no Brasil) ainda muito úteis
ao nosso dia-a-dia. Mencione-se ainda
o nome de Roger Desmond que como
engenheiro da antiga Sucrerie viveu e
morreu entre nós deixando apostilado
um curso de destilação alcoólica de
grande valor; Desmond, que tivemos
a sorte de conhecer, sabia muito, e
muito ensinou, inclusive a este escriba.
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Introdução
Entre os muitos fatores que influem no tempo para que uma fermentação
alcoólica se complete, as concentrações iniciais de açúcares e de levedura
ocupam posição importante.
Sabe-se, há muito tempo que mantendo-se constantes as demais
condições experimentais, o tempo para se completar a fermentação
alcoólica(T) é função crescente da concentração inicial de açúcares (S)
e função decrescente da concentração inicial de levedura (X).
Em trabalho publicado em 1961 (1), verificou-se a possibilidade de
correlacionar o valor de T com a relação S / X, mas não se chegou,
então, a estabelecer uma relação quantitativa entre aquelas variáveis.
O presente trabalho tem por finalidade mostrar que existe uma relação
empírica linear entre Te S/X.

Materias e Métodos
Utilizou-se, em todos os ensaios, melaço de cana-de-açúcar (teor
aproximado de ART = 76%). Os mostos foram sempre inoculados com
fermento prensado Fleischmann cujo teor de matéria seca variou de 30
a 35%.
O mosto, preparado por diluição do melaço com água potável, era
clarificado (2) e esterilizado (120°C; 30 min.). Após a esterilização
adicionava-se-lhe uréia.
Foram realizados três grupos de ensaios, nas condições indicadas na
Tabela I.
TABELA 1. Condições em que foram realizadas os ensaios.

As fermentações foram realizadas em cilindros de 500ml, a 30ºC. O pH
inicial do mosto foi ajustado em 4,5-5,0 por adição de solução 4, ON de
ácido sulfúrico.
Periodicamente media-se a densidade relativa do meio em fermentação,
considerando-se o processo como terminado quando não mais havia
variação da densidade com o tempo.
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As concentrações de ART foram medidas pelo método de Somogyi (3),
as de etanol pelo método do dicromato (4) e as de levedura (expressas
em gramas de matéria seca por litro) por filtração em membrana
Millipore (2).

Resultados
A figura 1 mostra que os resultados obtidos obedecem satisfatoriamente
a equação:

Os módulos das diferenças entre os valores de T experimentais e os
calculados pela equação (1) foram inferiores a 1 hora em 33 dos 44
ensaios realizados. Considerando todos os ensaios realizados, o valor
médio dos módulos daquelas diferenças foi 0,72h.
A equação (1) pode ser escrita, de maneira geral, do seguinte modo:

onde o valor de K vai depender das demais condições experimentais.
Considerando, por outro lado que a concentração de etanol do vinho é
proporcional a S :

onde K também e função das condições experimentais e lembrando que,
em cada ciclo de funcionamento de uma dona, há sempre um “tempo
morto” (que será indicado por t) a produtividade em etanol, definida
por:

será, levado em conta as equações (2) e (3):
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FIGURA 1 - RESULTADOS OBTIDOS

ou ainda:

isto é, dever-se-ia aumentar a concentração de fermento de 20 para 30,5
g/l para compensar o aumento do “tempo morto” citado no exemplo.

Considere-se, a título de exemplo, uma instalação de fermentação com
uma dada produtividade em etanol nas seguintes condições de operação:
S = 150g /l, X = 20g /l, t= 1,5 h, K1 = 0,773 h.g cél seca/g ART. Suponha-se
que, como decorrência de problemas técnicos, o “tempo morto” t=1,5h
passa a ser t= 3,5h. Sem alterar a composição do meio, que concentração
de fermento X´o deverá ser utilizada para que a produtividade em
etanol seja mantida?

NOTAÇÃO
ART = Açúcares redutores totais calculados como glicose.
E = Concentração de etanol.
K1 = Constante, ver equação (2).
K2 = Constante, ver equação (3).
P = Produtividade em etanol.
S = Concentração inicial de ART.
t = “Tempo morto” em um ciclo de funcionamento de uma dorna.
T= Tempo necessário para que a fermentação se complete.
X = Concentração inicial de fermentação (matéria seca).

A aplicação da equação (6) às duas condições de funcionamento da
instalação considerada, conduz a:
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Resumo
O consumo de açúcar por bactérias contaminantes da fermentação alcoólica associado ao uso de antibióticos foi avaliado neste trabalho. Para
tanto, foram utilizadas 6 linhagens de bactérias isoladas de fermentação
industrial: Lactobacillus fermentum, L. plantarum, L. buchneri, Bacillus
coagulaus, B. megaterium e B. subtilis. O meio utilizado, à base de glicose, foi acrescido da dosagem recomendada pelos fabricantes dos antibióticos, assim como do dobro e de sua metade. Foram testados os
produtos Biopen 450® e Kamoran WP®, que têm penicilina e monensina
como princípio ativo, respectivamente.
Nenhuma das dosagens utilizadas dos dois antibióticos permitiu o crescimento bacteriano ou detecção do consumo de glicose durante as 48
horas de ensaio, sendo que ambos só puderam ser observados nos tratamentos controle. A relação consumo de açúcar/crescimento celular
apresentou diferenças consideráveis entre as cepas e foi determinada
como 1,61 a 4,97 e 1,01 a 1,56 g/ciclo logarítmico para os Bacillus e
Lactobacillus, respectivamente. Houve sinais de crescimento ao final do
ensaio (48 horas) para quatro das seis bactérias estudadas nas fermentações com o produto Biopen. Este fato pode estar associado à resistência bacteriana. Em geral, o produto Biopen atuou mais rapidamente
na redução das populações enquanto que o produto Kamoran foi mais
eficiente em tratamento prolongado.

Palavras Chave: Fermentação, Álcool, Bacillus (Bacteria), Lactobacilo, Açúcar-Consumo e Antibióticos.
Summary
This work was made in order to analyze antibiotics used in alcohol industrial fermentation through the consumption of sugar by contaminating bacteria, associated with bacterial growth. Six strains of isolated
industrial fermentation bacteria were used: Lactobacillus fermentum, L.
plantarum This, L. buchneri, Bacillus coagulans, B. megaterium and B.
subtilis. ln a glucose medium was added the antibiotic recommended
concentration and also it double and it half. Biopen 450® and Kamoran
WP®, which has penicilin and monensin as the active principle, respectively, were tested.
None of the utilized concentrations permitted bacterial growth or the
determination of glucose consumption during the 48 assay hours, and
both could only be observed in the control treatments. The relationship
glucose consumption/cellular growth presented considerable diﬀerences between the strains and was determined from 1.61 to 4.97, and
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from 1.01 to 1.56 logarithm grams/cycle, for the Bacillus and Lactobacillus, respectively. There were signs of growth at the end of the assay
(48 hours) for four of the six bacteria used, in the fermentation using
the penicilin based product (Biopen). This fact could be associated with
bacterial resistance. ln general, the product Biopen acted more rapidly
in reducing the bacterial population, while the product Kamoran was
more eﬃcient in a prolonged treatment.
INTRODUÇÃO
As bactérias contaminantes da fermentação alcoólica são causadoras
de vários problemas, tais como: consumo de açúcar e etanol, queda da
viabilidade das leveduras pela produção de metabolitos extra-celulares
(ALTERTHUM et al., 1984; CHIn; INGLEDEW, 1994), floculação das
leveduras provocando perda de células pelo fundo de dorna ou na centrifugação (JOLLY; PRAKASH, 1987; YOKOYA; OLIVA-NETO, 1991),
e queda de rendimento alcoólico (AMORlM; OLIVEIRA, 1982).
Muitos trabalhos têm caracterizado a flora contaminante da fermentação alcoólica (AMORIM; OLIVEIRA 1982; RONDINI, 1985; ROSALES
1989; GALLO, 1989; OLIVA-NETO,1990). Embora existam variações
entre os microrganismos identificados, todos os trabalhos apontam um
predomínio de bactérias Gram-positivas no ambiente fermentativo,
principalmente dos gêneros Bacillus e Lactobacillus.
Estudos acadêmicos realizados nas décadas de 50 e 60 resultaram no
uso industrial de antibióticos, principalmente da penicilina, como controladores das infecções da fermentação alcoólica. As duas maiores limitações ao uso contínuo dos antibióticos na indústria são seu custo e
o desenvolvimento de cepas resistentes, que tornam-se cada vez menos
sensíveis à sua ação.
Algumas metodologias para avaliação dos antimicrobianos utilizados
na indústria alcooleira têm sido sugeridas (OLIVEIRA et al., 1987; OLIVEIRA et al., 1993; STUPIELLO, 1993; ALCARDE, 1995; OLIVA-NETO, 1995).
Nos estudos já realizados, eficácia dos produtos para controle da infecção tem sido relacionada à sua capacidade em diminuir a população
contaminante. O presente estudo avaliou a atividade dos antibióticos
introduzindo o parâmetro consumo de açúcar como instrumento dessa
avaliação, associado ao crescimento celular bacteriano.
MATERIAL E MÉTODOS
Bactérias: As cepas utilizadas foram isoladas de fermentações alcoólicas industriais e obtidas liofilizadas junto à coleção de culturas da FERMENTEC/ESALQ: Lactobacillus fermentum (FT017B), L. plantarum
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(FT043B), L. buchneri (FT041B), Bacillus coagulans(FT026B), B. megaterium (FT022B) e B. subtilis (FT014B).
As culturas foram reativadas em MRS caldo e preservadas congeladas
em Litmus Milk.

Fígura 1. Índice de crescimento das populações de bactérias (log UFC/ml)
em função da aplicação de Biopen em 48 horas. (1) L. fermentum, (2) L. plantarum, (3) L. buchneri, (4) B. coagulans, (5) B. megaterium e (6) B. subtilis.

Antibióticos: Os antibióticos utilizados são produtos de uso em escala industrial na fermentação alcoólica, sendo eles: Biopen 450® (92%
de pureza mínima, BetzDearborn, Brasil), com penicilina V potássica
como princípio ativo, e Kamoran WP® (100% de pureza, Eli Lilly do Brasil, Divisão Elanco) com monensina. As dosagens utilizadas dos produtos foram as recomendadas pelos fabricantes e ainda o dobro e a metade
delas, segundo indicado na Tabela 1.
Tabela 1. Antibióticos e doses utilizadas nos ensaios.

Meio de Cultivo: Foi utilizado um meio de fermentação sintético (ANDRIETTA; RODRIGUES, 1996): glicose 4%, KH2PO4 O,5%, NH4Cl
0,5%, MgSO4. 7H2O 0,1 %, KCI 0,1% e extrato de levedura 0,6%.

Figura 2. Índice de crescimento das populações de bactérias (log UFC/ml) em
função da aplicação de Kamoran em 48 horas. (1) L. fermentum, (2) L. plantarum, (3) L. buchneri, (4) B. coagulans, (5) B. megaterium e (6) B. subtilis.

Padronização do Inóculo: Os ensaios iniciaram-se com um nível de
concentração celular de 104 células/ml no meio de fermentação.
Condução dos Ensaios de Fermentação: Os ensaios foram realizados
separadamente para cada bactéria estudada. As fermentações foram
conduzidas em frascos de Erlenmeyer de 250ml, previamente aferidos,
contendo 120ml do meio de fermentação. As fermentações foram incubadas em agitador rotativo a 32 ± 1°C e 150rpm por 48 horas. Foi feita
ainda uma fermentação controle onde não houve a adição de antibiótico. De cada tratamento foram retirados 20ml de amostra nos tempos 0,
6, 24 e 48 horas de fermentação, que foram analisadas quanto ao número de microrganismos e a concentração de açúcar.
Metodologia Analítica: A contagem de microrganismos foi feita por
plaqueamento em superfície. Os meios utilizados para o plaqueamento
foram MRS agar, para as bactérias do gênero Lactobacillus e PCA para
as do gênero Bacillus. As placas foram incubadas a 32 ± 1°C por 48 ± 2
horas e 24 ± 2 horas para Lactobacillus e Bacillus, respectivamente.
As amostras foram analisadas para concentração de glicose pelo método
enzimático da glicose-oxidase.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O índice de crescimento apresentado refere-se à diferença entre os valores logarítmicos das contagens da população em 0 e 48 horas. O consumo de glicose refere-se à diferença entre as concentrações de glicose
em 0 e 48 horas.

bactérias estudadas apresentaram, pelo menos nas menores dosagens,
sinais de crescimento no final de quarenta e oito horas. Este fato pode
estar associado a resistência de parte da população pelo produto, uma
vez, que vem se fazendo uso deste tipo de antibiótico na indústria da
produção de álcool desde os anos 50. Para o Kamoran, cujo princípio
ativo tem uso recente na indústria, apenas L. plantarum apresentou sinais de resistência.

As Figuras 1, 2 e 3 mostram os resultados obtidos.

L. plantarum mostrou-se a bactéria mais resistente aos antibióticos testados uma vez que, somente para as dosagens máximas e o maior tempo
de contato (48 horas) a redução foi superior a um ciclo logarítmico. A
bactéria mais sensível aos dois produtos testados foi L.fermentum, já que
a apenas a menor dosagem de Biopen (1,5 ppm) reduziu a população
abaixo de dois ciclos logarítmicos.

Para todas as dosagens estudadas dos dois produtos, mesmo com a metade da recomendada pelo fabricante, houve diminuição de todas as populações nas primeiras seis horas de ensaio. Para Biopen quatro da seis

De uma maneira geral, o produto Biopen reduziu a população das bactérias estudadas em um menor período de tempo. Por outro lado, o produto Kamoran foi mais eficiente ao final de quarenta e oito horas.
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Mesmo trabalhando com a metade das dosagens indicadas pelos fabricantes, não houve aumento significativo das populações de bactéria ao
final de 48 horas de contato. Em função disto, para os tratamentos com
antibiótico, não foi possível estabelecer uma relação entre consumo de
glicose e crescimento da população, já que as dosagens utilizadas mostraram-se letais. Embora as populações não tenham apresentado sinais
de crescimento em nenhuma da dosagens testadas, os tratamentos onde
não foram adicionados antibióticos mostraram que o consumo de glicose por ciclo logarítmico de crescimento muda entre as espécies estudadas. O grupo dos Bacillus apresentou maior consumo quando comparado aos Lactobacillus, sendo que os índices obtidos foram de 1,61 a 4,97
e de 1,01 a 1,56 g/ciclo, respectivamente, (Figura 3).
Figura 3. Consumo de glicose (g/l) das bactérias testadas para os tratamentos controle em 48 horas. (1) L. fermentum, (2) L. plantarum, (3) L. buchneri,
(4) B. coagulans, (5) B, megaterium e (6) B. subtilis
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FATOS | GENTE
■ O Sistema TEMPOCAMPO da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) foi desenvolvido a
partir de diversos projetos de pesquisa e consiste num sistema
de monitoramento agrometeorológico e previsão de safras
agrícolas que cobre todo o território nacional oferecendo apoio
à tomada de decisão e interpretação quantitativa da variabilidade
climática sobre a produtividade agrícola. O Sistema conta,
atualmente, com simulações para as culturas de cana, milho e
soja envolvendo diversas regiões do Brasil e parceiros públicos
e privados de diferentes ramos de atuação. Um dos principais
indicadores do Sistema TEMPOCAMPO é o “Coeficiente de
Produtividade Climática” (CPC), representando um índice
quantitativo isolando o efeito do clima dos demais fatores de
produção sobre o desempenho das culturas. Informações sobre
o sistema em www.tempocampo.org.

diretoria e membros dos conselhos deliberativo e fiscal para o
novo mandato. Antonio Cesar Salibe, presidente executivo da
UDOP continuará exercendo sua função.

■ A Braskem está lançando mais uma resina produzida a partir
da cana-de-açúcar. Depois do polietileno verde, a petroquímica
desenvolveu a resina EVA (copolímero etileno acetato de
vinila) a partir de fonte renovável, com aplicação em setores
como calçadista, automotivo e transporte. Em parceria com a
americana Allbirds, a resina será empregada na nova linha de
calçados Sugarfootwear, disponível os Estados Unidos, Nova
Zelândia, Austrália e Canadá.

■ O presidente da Siamig, Mário Campos, e o diretor presidente
da usina Agropéu (Pompéu), Geraldo Cordeiro, tomaram posse
no Ciemg - Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais,
como vice-presidente e diretor, respectivamente. Também
empossou o novo presidente do Centro, Cássio Braga dos
Santos.O Centro integra o Sistema FIEMG e tem por objetivo
desenvolver a atividade industrial em Minas Gerais, por meio da
solução em negócios, da capacitação de seus associados e da
maior integração entre fornecedores e compradores.

■ A Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado
de São Paulo (Copercana) obteve o primeiro Selo Energia Verde
de 2018 entregue a um consumidor do mercado livre de energia
elétrica. A iniciativa faz parte do Programa de Certificação da
Bioeletricidade criado pela União da Indústria de Cana-deAçúcar (Unica) em parceria com a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) e apoio da Associação Brasileira
dos Comercializadores de Energia (Abraceel). Desde 2015,
o Programa vem certificando diversas empresas produtoras
e consumidoras de energia limpa e renovável advinda da
bioeletricidade produzida a partir da palha e do bagaço de
cana. Neste caso específico, a Copercana adquire energia da
fonte de biomassa de usina associada à UNICA, conforme as
diretrizes estabelecidas pelo Programa e contrato registrado
CCEE. Atualmente, 67 unidades sucroenergéticas detêm o
Certificado Energia Verde. Isso permite que os consumidores do
mercado livre que adquirirem bioeletricidade destas empresas
possam receber o Selo Energia Verde da Unica. A Copercana
recebe fisicamente o Selo Energia Verde durante cerimônia na
Fenasucro & Agrocana 2018.
■ A Assembleia Geral de Diretoria da UDOP – União dos
Produtores de Bioenergia elegeu nova diretoria. O executivo,
Amaury Pekelman para o mandato de presidente da entidade
para o biênio 2018/2020. Além do presidente, a assembleia
elegeu ainda o diretor secretário, Hugo Cagno Filho; o diretor
tesoureiro, Luiz Carlos Corrêa Carvalho; os suplentes de

■ A BASF concluiu com sucesso o processo de aquisição de
negócio e ativos da Bayer. A aquisição é um complemento para
as atividades de proteção de cultivos, biotecnologia e agricultura
digital, marcando sua entrada nos mercados de sementes,
herbicidas não seletivos e nematicidas, criando, também novas
oportunidades de inovação e crescimento. Aproximadamente,
4.500 colaboradores experientes se unem agora à equipe
de Soluções para Agricultura da BASF. Para refletir o escopo
expandido de seus negócios agrícolas, a BASF renomeou a
Divisão de Proteção de Cultivos para Divisão de Soluções para
Agricultura.

■ O governador Renan Filho (MBD) assinou no final de julho,
um decreto que diminui a carga tributária (ICMS) que o setor
sucroalcooleiro de Alagoas paga atualmente para o Estado.
A medida, segundo o governador, visa garantir uma maior
competitividade ao setor no estado que, ao longo dos últimos
anos vem apresentando prejuízos, além da perda de milhares
de postos de trabalho. O decreto deve facilitar que a cana-deaçúcar de Alagoas consiga espaço em outros mercados. O setor
enxerga com bons olhos, acreditando que, em 10 anos, Alagoas
passa a ser a protagonista na produção de cana-de-açúcar do
nordeste.
■ A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP), acaba de doar 500 exemplares do livro “A incrível vida
no solo” que aborda a relação que plantas e animais mantem
com a camada superficial da terra. De autoria de Magdalena
Vázquez González, da Universidade de Quintana Roo, México,
e pelo professor Gilberto José de Moraes, do Departamento
de Entomologia e Acarologia da Esalq, a obra tem ilustrações
de Patrícia Milano. Os livros foram distribuídos em 68 escolas
estaduais da região de Piracicaba. O livro foi editado pela
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), com
apoio da ESALQ, Universidade de Quintana Roo e Comisión
Nacional para El Conocimento y uso de ka Biodiversidad
(Conabio). Escolas interessadas em receber a obra podem
entrar em contato via e-mail pusp.lq@usp.br.
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MANUTENÇÃO
PLANEJADA
GARANTA SUA DISPONIBILIDADE
OPERACIONAL E REDUZA SEUS
CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Com a manutenção planejada, a TGM fabrica peças
e realiza serviços em turbinas e redutores de qualquer
fabricante dentro do prazo estabelecido. Adquira suas
peças e serviços com antecedência e garanta sua
manutenção planejada na entressafra!
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