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O mercado nacional de fertilizantes conta
com opções de produtos naturais, que
aumentam a produtividade e eliminam o
uso de agrotóxicos. As formulações, além
de contribuírem para a sustentabilidade
na lavoura, ainda podem ser 50% mais
baratas do que os produtos tradicionais
importados, aspecto que ganha ainda mais
notoriedade quando leva-se em conta o
cenário atual, em que o abastecimento
de fertilizantes está ameaçado diante de
crises econômicas e sociais. O Brasil,
sendo um dos maiores produtores de
alimentos do mundo, tem a missão
de driblar os desafios e continuar a
produzir, mais e melhor. Nessa missão,
a Massari Mineração é uma aliada do
campo,
desenvolvendo
alternativas
personalizadas dentro dos laboratórios de
sua sede em Salto de Pirapora, no interior
de São Paulo.
Há quase uma década, a mineradora
brasileira iniciou os investimentos em
pesquisas e desenvolvimento de produtos
100% naturais, a partir da mistura de rochas
diversas, e chegou a 90 formulações,
cada uma contendo todos os macro e
micronutrientes em quantidades adaptadas

às características de determinado solo
e cultura da propriedade rural. Entre os
produtos estão os fertilizantes dolomítico,
calcítico, dologesso, DGMS #325,
DGMS #326+B+ZN e, seu mais recente
lançamento, o DGMS+S+Fosfakal.
O interesse da Massari em pesquisar
e
desenvolver
fertilizantes
que
dispensassem processos químicos na
aplicação e tivessem um desempenho
superior, contribuindo para plantas mais
resistentes sem o uso de agrotóxicos,
foi motivado pelo desafio mundial de se
fazer uma agricultura mais sustentável,
mas também, pensando nas demandas
por uma alimentação mais saudável e
o combate à fome no mundo. Por meio
da oferta de fertilizantes mais baratos e
eficazes, há a diminuição de custos para
o produtor rural e, consequentemente, do
preço para o consumidor final.
“Viemos para quebrar paradigmas, nos
dedicar ao desenvolvimento de novos
produtos com pesquisas, flexibilidade,
inovação, atenção aos parâmetros
de sustentabilidade e compliance
e, sobretudo, com total respeito às
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exigências dos órgãos reguladores e ao
meio ambiente”, afirma Sergio Saurin,
CEO da Massari.

o fertilizante
dgms+s+fosfakal

fósforo por tonelada, além de mais 300 kg
em determinado período de tempo após a
aplicação no solo.

fina permite neutralizar a acidez em
profundidade, mesmo sem o revolvimento
do solo.

As matérias-primas são submetidas a um
procedimento físico de moagem ultrafina chamado micronização, que também
é um diferencial dos fertilizantes da
Massari, pois permite que o produto seja
absorvido com mais eficiência pelo solo,
beneficiando tanto as culturas perenes
quanto aquelas de ciclo curto, como o
milho, a soja e o feijão. A granulometria

“É um produto completo e seguro,
fornecendo potássio, enxofre, cálcio,
magnésio e outros nutrientes. O
fertilizante 100% brasileiro adapta-se,
especialmente, à cultura da cana-deaçúcar, já que por ser em pó, penetra até
as raízes da planta sem ser necessário
revolver o solo”, explica Claudio
Monteiro.
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sobre a massari mineração

fertilizante dgms+s+fosfakal

O fertilizante DGMS+S+Fosfakal, ou
simplesmente Fosfakal, por exemplo,
é resultado de 7 anos de pesquisas na
Massari, conduzidas pelo químico
Claudio Monteiro, responsável pela
área de Desenvolvimento e Pesquisa da
empresa, ao lado de Carlos Sérgio Tiritan,
coordenador do curso de Agronomia da
Unoeste de Presidente Prudente; Raffaella
Rossetto, pesquisadora científica do
Instituto Agronômico de Campinas
(IAC); e Wellington Guerra, doutor e
pesquisador da Unoeste.
As pesquisas constataram um ganho de
produtividade com o fertilizante, cujo
principal diferencial é a reconstituição
do solo por meio de uma mistura de
minérios extraídos de rochas, tornando-o
100% natural e eliminando a necessidade
de provocar reações químicas para a
liberação dos nutrientes para as plantas,
em especial o fósforo, um dos minerais
mais ausentes no solo brasileiro e que
impacta diretamente no desenvolvimento
da lavoura. O fósforo presente na
composição do Fosfakal tem origem
nas rochas fosfáticas da região de
Bayóvar, no Peru, consideradas o melhor
fosfato natural reativo do mundo, com
capacidade de disponibilizar 150 kg de

massari | Salto de Pirapora/SP

A Massari
Mineração
iniciou
suas operações em 2014, com o
beneficiamento de calcários da região
de Salto de Pirapora, no interior de São
Paulo, e capacidade produtiva primária
anual de aproximadamente 1 milhão
de toneladas por turno de extração.
Hoje, a empresa se consagra como
uma das maiores mineradoras do País
e se prepara para iniciar os trabalhos
em uma nova unidade no Estado de
Tocantins, na cidade de Formoso do
Araguaia, a partir de julho deste ano.
Recentemente, a Massari adquiriu
mais quatro moinhos de martelo e
quatro sistemas de filtragem, além de
um silo metálico e de um compressor
de ar Atlas Copco. Também investiu
em um equipamento ICP que permite
análises laboratoriais simultâneas de
vários elementos químicos em poucos
segundos e consegue contemplar desde
baixas concentrações até as mais altas
com muita robustez.

A empresa investiu recentemente
cerca de R$ 1 milhão em pesquisa
e desenvolvimento tecnológico e o
faturamento neste ano de 2022 já
ultrapassa R$ 220 milhões. Além
da extração mineral e fabricação
de fertilizantes, a Massari produz
suplementos para ração animal e
brita para a construção civil.
Toda a extração mineral é realizada
pela Massari de forma a minimizar
os impactos adversos ao meio
ambiente e permitir uma rápida
reabilitação das áreas exauridas,
que ocorre simultaneamente ao
esgotamento das frentes de lavra.
Além de atender às exigências
legais, a mineradora desenvolve
uma série de ações individuais
ou em parceria com segmentos
organizados da sociedade civil e
órgão públicos, em atividades e
projetos voltados à preservação do
meio ambiente.
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Cenário
sucroalcooleiro
“A vida é como um eco. Se você não gosta do que está recebendo,
observe o que está emitindo.”
Buda

Luiz Carlos Corrêa Carvalho
caio@canaplan.com.br

Recuperar, Único Caminho
Um mundo em constante mudança, processo absolutamente essencial para
a evolução, atravessa um momento ímpar e perigoso: insegurança alimentar,
energética e o temor diuturno de uma guerra que possa se espalhar na Europa.
Sente-se profundamente a perda das instituições globais que desde a IIª Grande
Guerra foram o alicerce para mitigar os desequilíbrios nas relações entre os países.
É fundamental recuperar o que se perdeu, ao nível global. Sem isso a desordem
vai se impondo. Ao Brasil, é fundamental recuperar sua imagem e o momento
vivido dá oportunidades para isso. Ao agronegócio canavieiro, há que se investir
efetivamente na recuperação da sua produtividade.
Nos últimos 10 anos o agronegócio canavieiro brasileiro segue em sua saga de
recuperação de produtividade agroindustrial, vivendo momentos de grande volatilidade em produção e preços, além dos últimos anos onde mesmo a demanda
deu mostras de grande volatilidade com a pandemia e o desequilíbrio na logística
global.
Há uma série de fatores que explicam essa fase, desde políticas públicas malsucedidas até uma sequência de efeitos climáticos radicais no Brasil.
Nesse longo período, onde na visão macroeconômica viveu-se a sua maior parte
com juros muito baixos ou mesmo negativos nas maiores economias do mundo,
mesmo assim na última década (comentada no Brasil como outro período perdido)
isso não foi traduzido em crescimento expressivo nesses países, ganhando até
a expressão “estagnação secular” cunhada por Larry Summers, ex-secretário do
Tesouro dos EUA.
Com a pandemia, desde 2020, os desequilíbrios decorrentes dela e ações de
endividamento fiscal dos países trouxeram inflações generalizadas, com fortes
apertos fiscais, paralisias de cadeias de comércio e incertezas para o curto e o
médio prazos no mundo.
Em momentos assim, os otimistas e os pessimistas se degladiam em suas versões
sobre perspectivas, onde direita versus esquerda dividem as manchetes com
globalistas e anti-globalistas, assim como populistas e oportunistas proliferam no
convencimento das massas populares. Aliás, em cultura popular, em momentos
assim não é preciso ter pressa, mas é fundamental ter rumo! Demorar é muito
diferente de se perder!
Nesse sentido, o que cabe ao Brasil é manter-se na proa do desenvolvimento
do seu Agro, seja em competitividade ou em volume de produção e exportação,
crescentes. Buscar constantemente ganhos competitivos (que inclui em seu
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conceito ser sustentável), abrindo
mercados e corrigindo errôneas ou
interessadas narrativas sobre o seu
Agro vindo de competidores que
não gostam de ceder seu espaço ao
verde-amarelo arrebatador da nossa
agroindústria em inúmeras de suas
cadeias produtivas.
Falando em demorar, sem se perder,
o agro canavieiro tomou um tombo em
2021 com extremo negativo clima, entre
seca, geadas e incêndios, que interrompeu sua trajetória de recuperação
de produtividade e produção tanto
de cana, como de açúcar e de etanol
(Figura 1).
Há fortes indícios do novo momento
desse processo de recuperação iniciado
há 4 safras, como o crescimento que
se espera na renovação dos canaviais
(15%) sobre a área colhida que havia
sido muito baixa em 2021. Também se
percebe o esforço dos produtores pelo
uso mais técnico e em maior volume
dos insumos modernos nos canaviais.
Em recente reunião da Canaplan, apelidou-se a safra 2022/23 de “Folhas e
Falhas” pelo atraso no desenvolvimento
das canas e pelas socas com muitas
falhas decorrentes dos fatores citados
e herdados da safra anterior. Espera-se
uma melhoria na produtividade agroindustrial pelo efeito agrícola (clima e
investimentos), mesmo com aspectos
agora mais claros, como leve redução
da área a ser colhida e moída.
Os primeiros sintomas do ano de 2022
como a enorme redução de internações
com a pandemia, onde todos voltaram a
se abraçar e conviver nas sociedades,
foram terrivelmente atropelados pela
invasão russa à Ucrânia. As perspectivas
de uma pandemia se transformando em
endemia foram duramente caladas com
o conflito na Ucrânia, que há meses
cria novos impasses que alimentam
inflação, juros altos e incertezas de
um potencial conflito que possa se
esparramar perigosamente. Ao mesmo
tempo a China vive novos lockdowns.
O mundo vê o que se passa, os países
ocidentais geram pesadas sanções

VISÃO
contra os russos, mas o fazem sempre
na avaliação das consequências de
uma intervenção que possa levar a
retaliações russas. O fantasma da
fome, ou da insegurança alimentar
volta à mente das pessoas que viveram
a última Grande Guerra.

FIGURA 1. UMA RECUPERAÇÃO E UM TROPEÇO (T ATR TOTAL/HA)

Duríssimos momentos, onde o mundo,
que já estava vivendo índices mostrando
uma queda de democracia e crescimento das autocracias, se assusta com
a fragilidade da paz.
E a dependência energética do
Ocidente dos produtos russos fazem
os que colocam sanções à Rússia a
alimentarem a guerra com compras dos
seus produtos, ao mesmo tempo que
entregam armas à Ucrania.... tempos
difíceis!
Qual é a visão de curto e médio prazo
para isso e como o Agro canavieiro
mostra tendências nessa confusão?
Em primeiro lugar se por um lado a
cana-de-açúcar mostra-se resiliente
quando sofre stress, por outro os solos
tropicais brasileiros dependem absolutamente de fertilizantes nitrogenados,
do fósforo e do potássio, além dos
micronutrientes, para responder com
boa produtividade. O que vai acontecer
com a entrega de fertilizantes a partir do
2º semestre de 2022? Afinal, os custos
certamente estarão muito mais altos e a
oferta poderá cair em escala.
Em segundo lugar, há uma clara
tendência de uma demanda contraída,
seja pelos elevados preços dos
alimentos e dos combustíveis, o que,
também pressupõem melhores preços
ao produtor.
Há, ainda, alguns pontos que merecem
realce no bojo dessa crise por que
passa o mundo e, nele, o agro brasileiro canavieiro: a complexa logística e
o mercado internacional do qual tanto
depende o setor (açúcar); os países
assustados com isso aumentando
subsídios aos produtores e gerando
uma nova onda protecionista ou precaucionista.

Fonte: Canaplan

Vale também ressaltar as ações no nível micro (produtor) no sentido do ajuste
do processo produtivo para reduzir os efeitos de menor potencial de disponibilidade dos fertilizantes químicos: uso de produtos orgânicos com também outros
nutrientes como a “cama de frango”, os resíduos da produção de açúcar e etanol
(vinhaça, torta e cinzas), corretivos de solos com disponibilidade no país (cálcio,
magnésio) e os novos insumos à base de bioprodutos disponíveis nas modernas
empresas presentes no país.
É momento de planejar, ajustar estruturas e seguir investindo. A voz goiana de
Cora Coralina ecoa nesses tempos bicudos: “Mais esperança nos meus passos
do que tristeza nos meus ombros”. A mesma poetiza dizia que “todos estamos
matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo”, que, no entanto, não
nos poupa das ações na agricultura que é parceira do tempo e dura cobradora dos
momentos e atitudes.
As perspectivas ao setor, apesar de todas as incertezas, são positivas para a safra
2022/23. Espera-se preços melhores que certamente ajudarão a enfrentar custos
mais altos.
O Brasil sofrerá a pressão para se posicionar nesse conflito. O Itamaraty vem
agindo de forma equilibrada, mas resta observar como reagirá o mundo ocidental
às ameaças russas.
Em um mundo em processo acelerado de mudanças, ser competitivo em um país
como o Brasil, sem suportes ou subsídios, é simplesmente prioridade. Em um
mundo de protecionismos e de rancores dos países ricos aos produtos dos países
que tem potencial de expansão, ser competitivo é essencial. Recuperar produtividade é o único caminho!
O Brasil sofrerá a pressão para se posicionar nesse conflito. O Itamaraty vem
agindo de forma equilibrada, mas resta observar como reagirá o mundo ocidental
às ameaças russas.
Em um mundo em processo acelerado de mudanças, ser competitivo em um país
como o Brasil, sem suportes ou subsídios, é simplesmente prioridade. Em um
mundo de protecionismos e de rancores dos países ricos aos produtos dos países
que tem potencial de expansão, ser competitivo é essencial. Recuperar produtividade é o único caminho!
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Falando de cana

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

Fisiologia da produção agrícola
“Visão fisiológica dos Açúcares Redutores na cana-de-açúcar"
Glicose e frutose, separadamente, são carboidratos monossacarídeos
conhecidos como açúcares redutores, ou AR, parâmetro muito conhecido que
aparece com frequência nas análises tecnológicas da matéria-prima realizadas pelos laboratórios das indústrias sucroenergéticas. São denominados
açúcares redutores porque apresentam a capacidade de reduzir o elemento
cobre nas soluções alcalinas, reação de rotina praticada por ocasião do
processamento do material vegetal colhido. Quando as moléculas glicose
e frutose estão unidas, formam a sacarose, outro importante parâmetro que
aparece nas análises tecnológicas como POL.
A sacarose é continuamente elaborada nas folhas, em decorrência do
processo fotossintético. Na cana-de-açúcar, por difusão, vai gradativamente
sendo transportada até vacúolos das células dos tecidos parenquimáticos
dos colmos para que seja armazenada. No decorrer da safra, por ocasião
do avanço da maturação; e havendo condições favoráveis, seu intenso
acúmulo, obviamente, proporciona o aumento da qualidade da matéria-prima. Porém, mesmo em estágios mais tardios relacionados às idades
fisiológicas e cronológicas do canavial, caso haja necessidade metabólica, a
sacarose, um carboidrato dissacarídeo, pode ser dissociada em moléculas
menores, ou seja, nos monossacarídeos glicose e frutose.
A hidrólise, dissociação ou cisão da sacarose em glicose e frutose se dá pela
ação de enzimas especiais, como é o caso da invertase ácida solúvel. Isso
acontece porque a planta pode utilizar esses monossacarídeos como material
para as inúmeras transformações metabólicas, como, por exemplo, para a
alocação dos mesmos em estruturas celulares. Ademais, a disponibilização
de glicose no citoplasma pode favorecer o processo respiratório. As raízes
respiram intensamente gastando as moléculas de glicose provenientes da
parte aérea, pois precisam de energia para a absorção de nutrientes ou para
a formação de novas raízes. Em caules, a respiração é muito intensa na
região das gemas, pois esse local apresenta constantes divisões celulares,
o que demanda intensa energia respiratória. As folhas situadas em posições
mais baixas e sombreadas da planta também respiram, o que provoca o
consumo de glicose via respiração celular.
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Existe uma íntima relação entre os
teores de glicose e frutose (AR) e
sacarose (POL). Quando os teores
de AR são altos, o teor de POL é
baixo; e o contrário também é verdadeiro, pois quando são diminuídos
os valores de AR, o teor de POL
aumenta. Nesse sentido, quando a
cana-de-açúcar apresenta sinais de
juvenilidade, com grande enfolhamento, alto teor de umidade e maior
teor de proteínas, as análises tecnológicas indicam maiores valores de
AR. Esse cenário demonstra que
as reações ligadas ao crescimento
e desenvolvimento se encontram
bastante aceleradas, de modo que a
planta precisa respirar mais acentuadamente para a obtenção de energia.
Além disso, os monossacarídeos produzidos pela fotossíntese precisam ser alocados para
a formação de paredes celulares,
que são constituídas basicamente
por celulose, fibra estrutural muito
resistente composta por inúmeras
moléculas de glicose unidas entre
si por ligações específicas. Assim,
quando o período de maturação
avança, o teor de sacarose aumenta,
o que faz diminuir a concentração de
açúcares redutores, de acordo com o
que foi citado. Dessa forma, o teor de
açúcares redutores afeta de forma
direta a pureza da cana-de-açúcar.
O desdobramento da sacarose em
glicose e frutose na planta é uma
reação de duplo sentido, segundo as
taxas de fotossíntese e respiração.
No entanto, uma das importantes vias
de utilização dos açúcares redutores
é a respiração celular, fenômeno vital
onde ocorrem sequenciais reações
com a finalidade de geração de
energia para o metabolismo basal.
O processo respiratório ao nível
celular acontece de forma contínua
durante toda a vida da planta, o que
provoca uma intensa liberação de
calor, além do desprendimento de

VISÃO
gás carbônico e da emissão de
vapor d’água para o ambiente.
Conforme já exposto, a glicose é
o principal composto degradado
na respiração celular, por conter a
energia proveniente da luz. Porém,
para que essa energia não seja dissipada de forma brusca, são formados
compostos menores conhecidos
como ATP, ou Adenosina Trifosfato,
que têm a função de armazenar a
energia liberada pela glicose em
suas ligações fosfatadas. Como não
poderia ser diferente, a respiração
vem acompanhada de um decréscimo do peso de matéria seca da
planta, pois representa a perda de
estruturas de carbono.
De maneira completa, a respiração
celular acontece, respectivamente,
em três etapas fundamentais: Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia de

Transporte de Elétrons. Na Glicólise, uma molécula de glicose, que contém
seis carbonos, é quebrada ao meio, de forma a produzir duas moléculas
contendo três carbonos cada, denominadas ácidos pirúvicos ou tricarboxílicos. Nessa etapa ocorre a formação de parte dos ATP’s produzidos pela
respiração completa. No Ciclo de Krebs, nome dado em homenagem ao
bioquímico Hans Krebs por sua descoberta em 1937, moléculas de dióxido
de carbono são liberadas para o ambiente, passo tido como descarboxilação. No ciclo de Krebs ocorre um verdadeiro desmonte das moléculas de
glicose, o que leva à uma maior produção de energia na forma de ATP. Na
última etapa da respiração celular, a Cadeia de Transporte de Elétrons, há
produção de mais moléculas de ATP; e conta com a presença do elemento
oxigênio no final da cadeia. Percebe-se que, a respiração celular tem como
objetivo central a produção de energia pela planta.
É interessante destacar que, quando a planta de cana-de-açúcar é submetida
a danos mecânicos, ataques de pragas, infecção por patógenos, acentuada
seca ou muitas outras situações de estresse, é comum haver um acréscimo dos teores de AR. Sendo assim, há um aumento relativo da respiração
celular, numa tentativa fisiológica de aumentar o processo de obtenção de
energia. Obviamente, essas condições perturbam as possibilidades de alta
produção de sacarose, fato extremamente indesejável, pois compromete o
acúmulo de reservas.

natureza
produtividade

tecnologia
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Ambiente e Manejo
O vento pode afetar adversamente a cultura da cana-de-açúcar. No Havaí,
canaviais foram abandonados devido à ocorrência de ventos fortes. Esses
movimentos do ar induzem certas injúrias físicas nas folhas, e próximo ao
litoral as plantas são afetadas pelo ar salino. Através da utilização de dióxido de
carbono marcado radioativamente, temos condições de mostrar os diferentes
efeitos de injúrias causadas pelo vento. Esses efeitos são mensurados em
termos de sua inibição na translocação interna.

A cobertura foi removida depois
de cerca de 10 dias, sendo que em
duas semanas o cultivar H37-1933
desenvolveu um extenso sistema
radicular e teve dificuldade no desenvolvimento da brotação. ‘H50-7209’
por outro lado, desenvolveu um
bom sistema de gemas, com muito
pouco desenvolvimento radicular.
Essas diferenças são aparentes em
condições de campo. Por exemplo,
‘H50-7209’ tende a emergir muito
rapidamente, e após crescer por um
curto período, torna-se clorótica.

Com o tempo, a clorose desaparece,
porque o sistema radicular se desenvolve suficientemente para absorver
o nitrogênio e outros minerais do solo.
Outro aspecto referente à germinação
Quando a nervura central é curvada pelo vento, mas não a lâmina foliar, ocorre dos toletes refere-se à profundidade
cerca de 35% de redução do movimento de fotossintetizados da folha para os e do ângulo de plantio das gemas
drenos. Entretanto, quando o limbo foliar e a nervura central se curvam, ocorre dormentes.
quase completa inibição do transporte dos assimilados. Surpreendentemente,
quando o vento rompe as pontas das folhas, que é uma forma muito comum
O efeito da profundidade de plantio
de dano, não ocorre tanta injúria como esperado, e a translocação é inibida
na porcentagem de emergência é
em menos de 50%.
superior quando essas gemas se
Os efeitos do vento não são todos danosos, como na maioria de outras plantas, encontram à cerca de 2,5 cm de
a taxa fotossintética da cana-de-açúcar aumenta, quando o nível de CO2 é profundidade, sendo que, em gemas
incrementado. Ventos alísios, normalmente da ordem de 10 mph, que ocorrem à 7,5, 10,0 e 12,5 cm de profundina maior parte do ano, provavelmente não causam redução no suprimento de dade, ocorre significativo atraso na
germinação dos toletes individuais
dióxido de carbono na parte central dos canaviais.
no cultivar H57-5174. No plantio
Sensores sensíveis de CO2 nos canaviais não detectaram, nesse caso, desses toletes individuais, podemos
reduções na concentração de dióxido de carbono. Comparando-se com constatar também efeito do ângulo de
estudos em milharais, foi mostrado que em dias quentes e ensolarados, o plantio da gema dormente na porcencrescimento é limitado pela baixa concentração de CO2.
tagem de emergência. Isso foi verificado utilizando-se toletes individuais
Problemas causados por excesso de água resultam numa queda no supri- de ’H50-7209’.
mento de oxigênio. A planta de cana-de-açúcar é altamente aeróbica. Quando
se desenvolve em solução nutritiva, o ar deve ser continuamente fornecido no
O ângulo de plantio refere-se ao
interior da solução.
ângulo a partir da vertical em que a
gema dormente é colocada no solo
Com referência à germinação de toletes individuais (cortados com apenas
uma gema dormente) e plantados em solução nutritiva, depois de algumas – nesse caso significando 0 graus.
semanas ocorrem diferenças entre algumas variedades na maneira em que Com 0 e 45 graus, temos os melhores
ocorre a germinação. Esse teste foi desenvolvido cortando-se gemas indivi- desempenhos na brotação; sendo
duais de duas variedades, colocando-as em solução nutritiva, e cobrindo-as que com a gema dormente à 90, 135
com plástico, para elas se manterem no escuro, permitindo que elas se e 180 graus, pode ocorrer restrição
embebam de água e iniciem o processo germinativo.
na porcentagem de emergência.
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Experimentos
foram
realizados
para encontrar agroquímicos que
pudessem controlar a taxa de germinação
que,
consequentemente,
afetariam a taxa de emergência
da brotação. Testes germinativos
mostraram forte efeito estimulatório
com a aplicação de 20 ppm do aminoácido arginina na água na qual os
toletes individuais foram imersos.

FIGURA 1. CRESCIMENTO DAS CÉLULAS DE CANA-DE-AÇÚCAR TANTO NA PRESENÇA QUANTO
NA AUSÊNCIA DE ARGININA EM UM MEIO SINTÉTICO

Quando a arginina foi adicionada à
solução nutritiva (substituindo uma
pequena fração do nitrogênio nessa
solução), obteve-se um forte efeito
positivo no desenvolvimento da
cana-de-açúcar. O cultivar utilizado
foi H44-3098, que se desenvolveu em
solução nutritiva com e sem adição de
arginina por um período de 4 meses.
Essas soluções, em ambos os casos,
foram substituídas em intervalos
semanais.
Os resultados referentes à superioridade da solução com arginina
foram evidenciados com aumento no
número de colmos e na altura das
plantas. Experimentos adicionais
foram conduzidos para determinar
se a estimulação com arginina pode
ocorrer ao nível celular. Eliminação
da arginina da solução nutritiva para
o desenvolvimento de células da
cana-de-açúcar causou uma drástica
redução no crescimento.
A Figura 1 mostra o crescimento de
suspensões celulares com ou sem
adição de arginina.
O efeito da arginina ao nível celular
e no crescimento da cana-de-açúcar
foi bem estabelecido. Com referência
ao perfilhamento, uma vez ocorrendo
a emergência da gema do tolete
individual e as novas brotações
terem emergido do solo, o produtor
de cana-de-açúcar fica em seguida
interessado no perfilhamento do
cultivo. Para obter o maior número de
colmos que possam ser suportados

Adaptado de Nickell e Maretzki, 1972

por hectare, deve ser induzido o máximo perfilhamento inicial da cana-de-açúcar. A luz solar é o principal fator que afeta a produção de perfilhos. Esse
efeito pode ser mostrado em estudos controlados, nos quais a luz do sol é
reduzida em 50% utilizando sombrite, mantendo-se os demais fatores normais.
Esses efeitos de sombreamento resultam numa grande redução na produção
de colmos. Outro aspecto que pode ser relevante no processo de emergência
seria o efeito de pré-tratamentos dos toletes.
Por diversos anos, foram conduzidos testes considerando a variação por efeito
da radiação solar e pelo nitrogênio. Para isto, amostras foram periodicamente
colhidas durante a fase de crescimento da cana-de-açúcar e na colheita final,
após 24 meses (ciclo normal do cultivo no Havaí).
Após cerca de 8 meses de idade, quando usualmente se corta a cana para
obtenção de toletes para plantio, tomam-se amostras de diversos colmos de
numerosas variedades, para as quais se forneceu 3 diferentes níveis de nitrogênio e dois níveis de radiação solar, então divide-se esses colmos nos três
toletes apicais que normalmente são cortados para plantio, e tomamos três
entrenós da base do colmo. O número de nós, certamente, é uma função da
característica varietal afetada pelas taxas de fertilização e pela quantidade de
radiação solar.
STAB | ABR/ MAI / JUN 2022 | VOL.40 Nº2
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Marco Lorenzzo Cunali Ripoli
mr@marcoripoli.com

Eficiência e Sustentabilidade
Compartilho informações do recente Relatório de Sustentabilidade 2021 da empresa JOHN DEERE que traz com muita clareza os aspectos benéficos da colheita mecanizada de duas fileiras de cana-de-açúcar

Cultivar cana-de-açúcar no Brasil é como andar em uma corda bamba complicada de coordenação, segurança e eficiência devido à escala das operações, dos
regulamentos rigorosos e do caos orquestrado de máquinas e pessoas. Para
manter uma operação grande de cana-de-açúcar, nossos clientes podem ter que
gerenciar mais de mil funcionários e mais de 40 mil hectares, além de mais de
20 colhedoras, 40 tratores transportando cana colhida para fora do campo e 5
ou mais caminhões de reabastecimento indo e voltando para manter as colhedoras funcionando 24 horas por dia. Além disso, embora a cana-de-açúcar como
cultura seja conhecida por sua importância na indústria alimentícia, no Brasil ela
é igualmente, se não mais, valiosa para a indústria de combustível renovável, à
medida que o país aumenta sua atenção aos gases do efeito estufa. Com cerca
de 80% da frota de automóveis do país vinculada a misturas flex fuel, mais de
50% da cana-de-açúcar é destinada para o etanol.
Quando comparada a culturas mais amplamente visíveis, como milho e soja,
a cana-de-açúcar é única, pois ela cresce fora de seu próprio restolho ou talo
restante, tornando-a verdadeiramente sustentável por si só. Esse crescimento
renovado significa que uma planta de cana-de-açúcar pode fornecer até cinco
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anos de oportunidade de colheita. No
entanto, se o talo for arrancado do
solo, esse potencial de rendimento terá
acabado, o que significa que um corte
limpo da planta é fundamental. Dado
o papel significativo que a colheita desempenha no sistema de produção de
cana-de-açúcar, qualquer problema
ao longo dessa fase têm um impacto
significativo sobre os produtores. Esses desafios incluem altos custos de
insumos e transporte de combustível,
logística, compactação do solo e impactos no rendimento. Para solucionar
esse problema, a John Deere criou a
Colhedora de Cana-de-Açúcar CH950.
Lançada em 2021, a CH950 é a primeira colhedora independente de cana-de-açúcar de duas linhas produzida
em massa no setor. Modelos anteriores permitiam a colheita de apenas
uma linha de cana por vez devido ao
peso da forragem da cultura. A produção média de cana-de-açúcar é de 80
a 100 toneladas por hectare, e uma
colhedora média de uma linha opera 3
mil horas por ano a 40 toneladas por
hora. Em comparação, isso significa
que o volume de material processado
por uma colhedora de cana-deaçúcar
de uma linha por safra é seis vezes
maior do que uma colhedora de milho
média processa por safra. Ao adicionar
a segunda linha, o volume de material
que uma única colhedora de cana-de-açúcar pode processar por temporada
praticamente dobra.
Ao criar a CH950 de duas linhas, os
engenheiros da John Deere endereçaram o desafio de aumentar o volume com o sistema SmartClean™ e a
tecnologia RowAdapt™. Essa tecnologia permite que a cana colhida pelas
linhas duplas se mescle na máquina
logo após o corte da planta. A colhedora então transporta a cana para cima
em um eixo estreito, o que permite o
controle da colheita, permitindo que
o SmartClean limpe a cana de forma
mais eficaz. O SmartClean gera menos perda de cana, menor consumo
de combustível e redução de lixo na
lavoura.

Embora quase dobrar a capacidade
da colheita seja um resultado impressionante e bem-vindo, o impacto da
CH950 vai muito além da produtividade.
Modelos anteriores de uma linha exigiam que uma colhedora de seis pés
de largura trabalhasse em um espaçamento de linhas de cinco pés de largura. Os desafios associados a essa
incompatibilidade foram vários.
"Isso criava problemas de compactação do solo à medida que os produtores percorriam os mesmos espaçamentos de linhas várias vezes e
danificava os leitos de raiz e causava
um corte inadequado da colheita", comenta Jesse Lopez, gerente global de
negócios de cana-de-açúcar da John
Deere.
A largura da máquina anterior muitas
vezes fazia com que os trilhos da colhedora subissem ao longo da estrutura da raiz da planta e levantavam
o talo do solo ao cortar a planta. Isso
frequentemente dificultava a capacidade da planta de crescer novamente.
A base mais ampla da CH950 remodelada alinha as esteiras da colhedora diretamente no centro das linhas,
permitindo uma redução de 60% na
compactação do solo, pois a máquina percorre apenas uma vez alguns
espaçamentos entre linhas e nunca
outros.

Além desses benefícios, há uma grande economia de combustível e benefícios
logísticos associados à CH950. Ao quase duplicar a produtividade de cada máquina, a CH950 melhorou a eficiência de combustível em até 17%.
No Brasil, existem leis que proíbem o reabastecimento no campo após o anoitecer, uma dificuldade para os produtores de cana-de-açúcar, pois os modelos
anteriores de colhedoras exigiam reabastecimento duas vezes a cada 24 horas.
A CH950 resolve esse problema com o aumento da eficiência de combustível e
do tamanho do tanque de combustível. Essa nova máquina pode ser reabastecida uma vez a cada 24 horas, o que significa que o desafio de planejar o último
reabastecimento durante o dia é reduzido, e o número total de viagens ao campo
para reabastecimento é reduzido em 25%, proporcionando uma economia significativa em emissões de gases do efeito estufa e combustível para a operação.
Esse impressionante aumento na produtividade de uma única máquina reduz o
número de colhedoras necessárias para fazer o mesmo trabalho em impressionantes 50%. Para nossa operação de fazenda modelo, isso significa 11 máquinas em vez de 22. A linha extra também significa que até 27% menos tratores
são necessários para mover a cana do vagão de colheita para os caminhões de
transporte. Além disso, menos máquinas em campo significam uma redução de
aproximadamente 35% no número de operadores.
Segundo o gerente de produtos para cana-de-açúcar, também é possível fazer
mais com menos. "Vamos conseguir produzir a mesma quantidade de açúcar e a
mesma quantidade de etanol com menos recursos", comemora. "Essa é a definição de sustentabilidade."
O Agro não para!

A CH950 também aumenta a probabilidade de que o ciclo de crescimento típico de cinco anos da planta possa ser
estendido para sete ou até oito anos.
Ao estender o ciclo de replantio, há benefícios que vão além do aumento do
rendimento: há também economia nos
custos de insumos, como sementes e
combustível, o que reduz o impacto
ambiental geral do ciclo de produção.
"Há muitos benefícios", acrescenta
Lopez. "Quando você olha para as
economias ao longo desse ciclo típico
de cinco anos, isso é realmente significativo. Adicionar mais um ano ao ciclo
pode significar até 20% adicionais em
custos reduzidos e um impacto positivo na sustentabilidade."
STAB | ABR/ MAI / JUN 2022 | VOL.40 Nº2
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Cana-de-Açúcar
Carlos Alberto Mathias Azania, Andréa A. P. Mathias Azania, Eduardo José T. Duartes e
Vitor Emmanuel da Silva Bardela
azania.carlos@gmail.com

Uso de Herbicidas Durante o Período de Estiagem
Como em toda safra da cana-de-açúcar, o desafio está lançado: aplicar ou
não herbicidas pré-emergentes sobre as soqueiras recém-colhidas durante o
período de estiagem?
Na região Centro-Sul do Brasil, o período compreendido entre abril (início
de safra) e outubro (final de safra) tem o clima caracterizado pela diminuição
gradual da temperatura do ar e escassez das chuvas. Durante o período, a
menor temperatura e disponibilidade de água no solo dificultam a geminação
e estabelecimento das plantas daninhas. Com isso, o produtor tem a falsa
sensação de que o canavial não terá infestação suficiente para causar prejuízos sobre o desenvolvimento do canavial.

18 cm de profundidade, enquanto
cordas-de-viola até 8 cm.
Diante da situação, tomando como
estratégia de controle o uso de
herbicidas, há dois procedimentos
possíveis para serem adotados. No
primeiro, o produtor não aplica herbicidas nos canaviais colhidos entre os
meses de maio e agosto, pois o clima
(estiagem e menores temperaturas)
não favorecerá o estabelecimento
das plantas daninhas o suficiente
para competir com a cultura.
Tal prática, tem como vantagem a
não degradação dos herbicidas pelo
fogo, caso ocorra incêndio na palha
depositada sobre o solo. Como
desvantagem, o produtor precisará
dispor de equipamentos em quantidades suficientes para aplicar herbicidas antes das plantas daninhas
se estabelecerem. Nessa opção, o
produtor precisará ter logística de
aplicação para manejar todos os
canaviais, que permaneceram sem
herbicidas (entre maio e agosto), nos
meses de setembro e outubro. Outra
desvantagem é que muitos herbicidas
causam sintomas de intoxicação no
canavial, se aplicados sobre a cultura
desenvolvida. Com isso, a diversidade de opções de herbicidas diminui.
Na segunda opção de procedimento,
o produtor aplica o herbicida sobre a
palha mesmo durante o período de
escassez hídrica, prática mais comum
porque a maioria das unidades produtoras não contam com máquinas e
equipamentos em número suficiente
para fazer as aplicações nos meses
mais próximos a retomada das
chuvas.

Entretanto, se faz necessário entender que durante os meses de estiagem
haverá ausência ou menor incidência de plantas daninhas, porém, com a
retomada das chuvas a partir de outubro, o desenvolvimento das espécies
infestantes é rápido. Mesmo nos canaviais mais desenvolvidos, espécies
como mucuna-preta, mamona e cordas-de-viola se estabelecem e interferem
no desenvolvimento do canavial.
Tais espécies são adaptadas ao sombreamento e se estabelecem mesmo
nos canaviais mais desenvolvidos. Suas sementes grandes possuem muito
material de reserva e o embrião consegue extrair energia suficiente para se
desenvolver desde a subsuperfície do solo. Mamona e mucuna superam até
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Para aqueles que optarem por aplicar
os herbicidas no período de estiagem,
o conhecimento de algumas características físico-químicas das moléculas
é
fundamental.
As
moléculas
precisam
ter
preferencialmente
solubilidade maior que 700 ppm, não
serem voláteis e ainda não fotodegraderem na presença de luz. Dentre
os herbicidas que reúnem tais requisitos, destacam-se: sulfentrazone,

VISÃO
clomazone, tebuthiuron, imazapic e
amicarbazone. Com menor solubilidade, porém, não voláteis e fotodegradáveis: flumioxazina, indaziflam e
diclosulam.
A solubilidade está relacionada
a afinidade do herbicida com a
água, quanto mais solúvel maior é
a afinidade. Com isso, herbicidas
de maior solubilidade conseguem
se movimentar no solo com menor
quantidade de água, característica
que os tornam aptos para aplicação
durante o período de estiagem.
A volatilidade está relacionada a
perda do herbicida para a atmosfera
na forma de gás, sendo ocasionada
pelo calor. Nos canaviais os herbicidas não voláteis são perdidos para
a atmosfera se expostos a temperatura dos meses de estiagem. A
fotodegradação está relacionada a
destruição da molécula herbicida pela
luz, sendo que herbicidas não fotodegradados, quando depositados sobre
a palha, não são destruídos pela luz
do sol, mesmo se aplicados durante
os meses de estiagem.

Tratamentos combinados com tais moléculas são apropriados para também
serem aplicadas sobre a palha durante os meses de estiagem. Aquelas que
possuem solubilidade mais elevada, por necessitar de menor quantidade de
água à movimentação, conseguem mais rapidamente atingir o solo e ficarem
mais protegidas da luz e temperatura. Oposto, as moléculas de menor solubilidade demoram mais para atingir o solo porque necessitam de maior umidade
no colchão de palha. Mas, se não forem voláteis e fotodegradáveis conseguem superar a estiagem e se movimentar para o solo quando a umidade
necessária à movimentação for conseguida.
A desvantagem da aplicação dos herbicidas no período de estiagem é o risco
de incêndios na palha sobre a qual a aplicação foi feita. O fogo é rápido, mas
com temperaturas próximas a 800ºC, suficiente para destruir o herbicida.
Nos canaviais acometidos pelo fogo há necessidade de reaplicação do tratamento herbicida, mas somente após a camada de cinzas sobre o solo ser
desfeita. O melhor cenário seria a aplicação do herbicida após uma lâmina
de vinhaça ou chuva, que após distribuir as cinzas, trará umidade ao solo
e favorecerá a nova aplicação de herbicida. Ressalta-se que a aplicação do
herbicida sobre a cinza impede seu contato com o solo e sua dinâmica de
interação no solo é prejudicada.
Por fim, para responder à questão inicial o produtor precisa considerar sua
capacidade operacional, havendo máquinas e pulverizadores em número
suficiente, poderá aplicar os herbicidas mais próximos do período chuvoso.
Caso contrário, deverá aplicar os herbicidas com características físico-químicas apropriadas aos meses de estiagem e, no caso de incêndios na palha
da soqueira, reaplicar os tratamentos após lâmina de vinhaça ou irrigação ou,
ainda, chuva.
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Um Mundo de Ponta Cabeça

6. Cadeias de suprimentos. As
principais cadeias de suprimentos
deverão sofrer uma reviravolta na
sua gestão, com a busca de novos
fornecedores, principalmente as
cadeias que lidam com a agricultura
(materiais e químicos).
7.Telecom, mídia e tecnologia. A
retirada das empresas da Rússia
e o medo da dependência chinesa
dos produtos deste setor terão como
resposta uma alteração geral, inclusive com o combate a “hackers”,
deste segmento.
8. Alguns sistemas financeiros
estão em risco. Principalmente
os bancos europeus estão preocupados. Afinal eles detêm 75 Bi USD
em ativos na Rússia.
9.Gastos com defesa. Todos os
países da Europa e os Estados
Unidos aumentaram significativamente seus gastos com defesas
dado o medo de uma guerra contra
a Rússia.

Um artigo da McKinsey&Co (autores Kevin Buelhler & others), no boletim de
Maio/22, traz uma listagem de 12 transtornos (ou rupturas ou desafios) que estão
mudando o mundo com a guerra da Ucrânia.
São eles:
1. Crise humanitária principalmente por causa dos refugiados. Na Polônia, a
população aumentou 8,1% de gente sem lugar para morar, sem dinheiro, sem
emprego, com problemas de saúde etc. Talvez a maior parte de crianças e
idosos. Se o Brasil recebesse, em pouco mais de dois meses, 16 milhões de
refugiados nestas condições, nós saberíamos lidar com a situação?
2. Aumento da pobreza. Com o aumento dos custos de alimentação e energia,
sobra muito pouco ou nada para os demais gastos. Ou seja, muita gente ficando
mais pobre em escala, mas os vulneráveis são os mais atingidos.
3. Suprimento russo de energia para a Europa. Um elemento de risco altíssimo, com custos de substituição muito altos também - energias renováveis,
volta da nuclear, volta do carvão?
4. Segurança alimentar. Essa guerra está provocando uma terrível insegurança alimentar. Segundo o artigo as principais regiões afetadas são Oriente
Médio, África do Norte e Ásia central e ocidental.
5. Key Comodities. Incrível, mas Rússia e Ucrânia juntas representam de 10 a
50% do mercado mundial de carvão, aço e níquel! O articulista acredita que os
automóveis terão seus custos majorados entre 15% e 25%. E os carros elétricos
serão os mais afetados.
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10. Riscos de ataques cibernéticos. Esses ataques talvez sejam as
principais armas não letais do século
e os russos são mestres nesta arte.
11. Êxodo de empresas. As maiores
empresas dos EUA e da Europa
reduziram a presença ou saíram da
Rússia. Enquanto eu escrevia, ouvi
o anúncio da McDonalds saindo
completamente da Rússia.
12. Volatilidade dos negócios.
A guerra e a COVID deixaram os
mercados tontinhos. A redução do
crescimento mundial é certa. Até
quando não se sabe.
E o que o Brasil e o nosso setor têm
a ver com isso tudo? Muita tristeza,
mas muitas oportunidades também.
O Brasil, apesar de ser um país que
está patinando, pode abrir as portas
para milhares de imigrantes, que
podem enriquecer nossa cultura e
nosso desenvolvimento.

VISÃO
Alimentos e energia nem precisamos
falar! É o nosso “core” e temos a possibilidade de duplicar nossa produção
sem derrubar uma árvore da Floresta
Amazônica ou qualquer outra floresta.
Neste aspecto, o Brasil tem oportunidades internas e externas. Externas
para exportação de etanol, biomassas
peletizadas, açúcar, leveduras, DDGS,
todos os tipos de cereais, proteína
animal e vegetal e aí por diante. Cabe
às instituições de fomento (privadas ou
estatais), trazerem as oportunidades
reais. Não tenho esperança, entretanto,
deque as coisas voltarão a ser como
antes da guerra.
Mineração: Níquel e outros metais
terão comércio garantido. Parece
que as pessoas não conhecem o
termo “Compensação ambiental”. Não
devemos discutir a implantação ou não
de uma mineradora. Devemos discutir
qual será a compensação ambiental
de tal projeto. Para cada árvore derrubada, o plantio de 3, 4 ou mais. Quais
benefícios as comunidades afetadas

receberão? Qualquer empreendimento tem de ser bom para o meio ambiente,
para a comunidade e para o Brasil.
Produção industrial: é uma vergonha sermos grandes exportadores de minério
de ferro e compradores de todos os tipos de aço. Vai faltar aço. Estamos engajados
no projeto aço verde, que mostra um futuro brilhante para a biomassa tupiniquim. A
carbonização adequada (não a de carvão para churrasco) pode substituir o carvão
mineral na produção do aço. Sabedores da concentração industrial na China,
parece evidente que devemos ter indústrias de componentes eletrônicos, plásticos
industriais e todos os elementos primários na manufatura de automóveis, eletrônico, eletrodomésticos, TI, Telecom etc, no Brasil.
IImaginem se essa roda começa a girar, a quantidade de empregos a serem
gerados com a consequente redução da pobreza! Entretanto, para que tudo isso
aconteça, é necessário que tenhamos a colaboração do Governo, do STF e do
Congresso. A credibilidade das instituições, da economia e das regras de mercado
é o principal problema. Manter relações diplomáticas de alto nível, respeitando,
ouvindo e agindo em benefício do Brasil, porém entendendo a necessidade dos
outros.
"À mulher de César, não basta ser honesta, deve parecer honesta".
Será que as opções que temos nas próximas eleições estarão comprometidas com
o futuro do Brasil?
E Viva São João!!!
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Cana e Milho: Matérias Primas Concorrentes ou
Complementares?
O Programa RenovaBio (Política Nacional de Biocombustíveis), instituído pela
Lei 13.676/2017, indica a elevação da produção anual de etanol de 35 para 52
milhões de m³ até 2030, visando expandir a produção de biocombustíveis no
Brasil. Estes 17 milhões de m³ adicionais de etanol podem ser produzidos com
200 milhões de t de cana ou com 45 milhões de t de milho por ano, aproximadamente.
Como a cana é superavitária em energia para o seu processamento, esta
produção adicional de cana, sem considerar palha adicional, permitiria a exportação de cerca de 14.000 GWh de energia elétrica por ano.
Como o milho necessita de energia térmica e de energia elétrica para o seu
processamento, esta produção adicional de milho adicional exigiria cerca de 58,5
milhões de t de vapor e cerca de 4.500 GWh de energia elétrica por ano.
Nas primeiras duas décadas deste século a área plantada de milho no Brasil
cresceu muito mais (cerca de 1.400%) do que a de cana (apenas cerca de
150%), levando a uma “concorrência por terras” entre canaviais e grãos. Os
mercados globais aumentaram mais para os grãos, principalmente por causa
da demanda de proteína animal nos países emergentes e nos desenvolvidos, e
especialmente na Ásia.
Mas haveria alguma racionalidade técnica ao considerarmos as duas culturas
como concorrentes?
A principal diferença entre as duas matérias primas decorre de que o milho é
uma commodity, que pode ser negociada em bolsa e armazenada durante algum
tempo, além de poder ser transportada em maiores distâncias em função do seu
baixo teor de umidade. Já a cana é uma matéria prima perecível, com cerca de
70% de água, que não pode ser estocada e que não deve ser transportada em
longas distâncias, exigindo do seu produtor um plano de negócios com planejamento por um período de no mínimo dez anos.
Uma analogia corrente no setor agrícola diz que milho é “namoro” e cana é
“casamento”. O que é melhor, namorar ou casar? Outra analogia diz que milho
é uma aplicação financeira de curto prazo e risco maior (bolsa), cana é uma
aplicação de longo prazo e risco menor (renda fixa). O que é mais recomendado?
Na nossa opinião, a melhor abordagem é levar em conta a complementariedade
das duas matérias primas, sem considera-las necessariamente como concorrentes.
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O milho com aproximadamente 15%
de água é pouco perecível, podendo
ser transportado e estocado para ser
processado durante todo o ano, inclusive no período chuvoso. Para se
processar milho não são necessários
investimentos no setor agrícola, mas
sim um plano de negócios com planejamento para garantir suprimento de
milho com preços adequados. Como o
Capex de uma planta de milho é relativamente baixo, se o preço do milho
disparar é possível operar apenas
durante um período do ano respectivo.
A grande vantagem da cana é a
energia excedente decorrente do seu
processamento. A grande desvantagem do milho é a necessidade de
fontes externas de energia térmica e de
energia elétrica para o seu processamento. Para a avaliação da viabilidade
econômica da produção de etanol de
milho, o fator mais importante é sem
dúvida o preço do milho, o segundo
fator em relevância é o preço de venda
do DDGS e o terceiro fator em importância é o custo da energia térmica e
elétrica.
Visando maximizar a eficiência do
uso da energia renovável da cana,
combinar as duas matérias primas é
uma decisão muito lógica considerando as condições específicas do
Brasil.
Tipicamente, quando processamos
cana visando produzir apenas etanol
e exportar 70 kWh/tc sem palha
adicional, usamos 70% do vapor motriz
em ciclo termodinâmico de cogeração
(eficiência na faixa de 75%) e usamos
30% do vapor motriz em ciclo termodinâmico de geração pura (eficiência
na faixa de 25%), o que resulta numa
eficiência global do ciclo termodinâmico na faixa de 60%.

VISÃO
Quando trazemos palha adicional, que
é utilizada apenas para geração pura,
diminuímos ainda mais a eficiência
global do ciclo.
Considerando agora as estimativas de
cana e de milho adicionais indicadas
no início do texto, podemos fazer um
exercício teórico visando eliminar
definitivamente o ciclo termodinâmico
de baixa eficiência de geração pura,
tendo como objetivo de produzir os
mesmos 17 milhões de m3 adicionais
de etanol.
Vamos considerar o processamento
adicional de 100 milhões de t de cana
e de 22,5 milhões de t de milho por
ano, ficando a metade da produção
adicional de etanol para cada matéria
prima. Para projetos greenfield em
áreas pioneiras de cana, podemos
considerar 20 usinas processando
5,0 mmtc cada uma, com ritmo de
moagem de 1.000 t/h durante 5.000
h efetivas com eficiência de tempo de
80% (safrinha de 1.250 h).
Vamos considerar também 20 plantas
de etanol de milho anexas às novas
usinas de cana, processando o milho
durante 8.040 h efetivas (720 h para
manutenção anual compulsória das
caldeiras), sendo 6.250 h durante a
safra/safrinha e 1.790 h durante a
entressafra. Para processar as 22,5
milhões de t de milho por ano, a
capacidade seria de 140 t/h de milho.
Durante o período de safra (5.000
h efetivas), o consumo de vapor de
processo estimado foi de 385 t/h
(cana) e de 185 t/h (milho). O consumo
de energia elétrica estimado foi de 30
MW (cana) e de 15 MW (milho, sem
UTE). A geração de energia elétrica
estimada foi de 100 MW, permitindo
assim uma exportação de 55 MW.
Durante os períodos de safrinha (1.250
h efetivas) e de entressafra (1.790
h efetivas), o consumo de vapor de

processo estimado continua sendo de 185 t/h (milho). O consumo de energia
elétrica estimado foi de 17 MW (milho, com UTE). A geração de energia elétrica
estimada foi de 32 MW, permitindo uma exportação de 15 MW.
Para simplificar nossos cálculos, consideramos que todo o bagaço seria usado
na safra produzindo 570 t/h de vapor motriz. Desta maneira, para gerar o vapor
motriz estimamos a necessidade de bagaço na safrinha de 110.000 t e na entressafra de 160.000 t, num total de 300.000 t, já considerando uma reserva para
as partidas e paradas. Este total de bagaço com 50% de umidade corresponde,
aproximadamente, a um total de 230.000 t de palha com 35% de umidade o qual,
por sua vez, corresponde a 4,6% da cana moída. O estoque de bagaço equivalente para a entressafra ficaria na faixa de 200.000 t (pátio de 250 m x 250 m x
12 m de altura).
Concluímos assim que trazendo cerca de 5% de palha adicional sobre a cana
temos a energia suficiente para produzir etanol de milho na mesma quantidade
produzida pela cana, ou seja, temos energia térmica e elétrica suficiente para
dobrarmos a produção de etanol.
No lugar da exportação de 70 kWh/tc, vamos exportar 64 kWh/tc, ou seja, por
ano passamos a exportar 6.400 GWh e deixamos de comprar 2.250 GWh de
energia elétrica. A soma destes valores corresponde a cerca de 60% da exportação máxima estimada antes, mas em troca obtivemos toda a energia térmica
para processar o milho, e com um ciclo termodinâmico muito mais eficiente, na
faixa de 75%.
Para simplificar os cálculos, não incluímos nesta conta o potencial do biogás
para a geração de energia elétrica e, eventualmente, para geração de vapor de
processo com os gases de combustão no caso do uso de turbinas a gás.
Chegamos assim à relação cana / milho que equilibra o consumo de energia:
4,5 t cana / 1,0 t milho.
Para cada 4,5 t de cana processada na safra, dispomos de energia suficiente
para processar 1,0 t de milho durante o ano todo. Dobramos a produção de
etanol e ainda continuamos a exportar energia elétrica, ainda sem considerar o
potencial energético do biogás.
As fontes de energia renovável podem ser classificadas basicamente em intermitentes (eólica, fotovoltaica), em sazonais (cana, UHE) e em permanentes
(UTE com cavaco de madeira, biogás de RSU). Como estas fontes renováveis
têm como concorrentes formidáveis as fontes de energia fóssil (baixo custo,
alta disponibilidade), a competitividade das fontes renováveis aumenta quando
conseguimos tratá-las como fontes de energia complementares.
Não faz sentido considerarmos que no Brasil cana e milho são matérias primas
concorrentes para a produção de etanol. Mais racional é considerarmos que são
fontes de energia renovável complementares, cujo processamento associado
permite aumentar a eficiência do ciclo termodinâmico resultante da queima do
bagaço da cana dos atuais 60% para até 75%.
STAB | ABR/ MAI / JUN 2022 | VOL.40 Nº2
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Isolamento Térmico das Colunas de Destilação
Será que vale a pena?
Ao recordar como eram as usinas brasileiras no início da década de 1970, entre
tantas melhorias, inovações, uma delas, sem dúvidas, foi o sistema térmico. Gastava-se todo o bagaço e em muitas usinas havia ainda a necessidade de combustível adicional, lenha, e logo depois a Petrobrás começava a oferecer óleo combustível, até que com a crise do petróleo as usinas foram proibidas de adquirir óleo
combustível. A necessidade fez brotar grandes avanços na tecnologia da geração
de vapor, também nos balanços térmicos, passando-se a entender e praticar com
mais profundidade o uso das chamadas sangrias da evaporação do caldo em
múltiplo efeito, entre tantos outros avanços.
Sabe-se que no Brasil hoje temos usinas consumindo no processo do açúcar e
álcool algo ao redor de 380 kg vapor / tch. A chegada da produção do álcool em
larga escala muito ajudou para atingir estes níveis de consumo, especialmente
quando as destilarias passaram em grande maioria a operar os aparelhos de destilação com o vapor vegetal do primeiro efeito da evaporação, o chamado vapor
V1. E a busca de alternativas para reduzir ainda mais o consumo de vapor para
o processo continua, para atender novas oportunidades para o uso do bagaço:
venda in natura, cogeração, venda de potência elétrica, venda do vapor, suprimento do vapor para a produção do álcool de grãos, milho, e até como matéria
prima para etanol.
Na destilação do álcool, muitas melhorias têm aparecido como fruto do avanço
das técnicas de fermentação, e da própria tecnologia da destilação. Mas, bem
poucas destilarias adotaram o isolamento térmico das colunas de destilação. Um
contraste, já que na fabricação do açúcar todos os equipamentos submetidos a
aquecimento são isolados. Seria por que a perda de calor na destilação é baixa?
Ou por que não ocorre a degradação, perda, do produto principal, o etanol? Ou
até por que as colunas não isoladas facilitam eventuais manutenções? Um pouco
de tudo isso!
Examinemos primeiro do ponto de vista da perda térmica devido ao diferencial
de temperatura entre a coluna e o meio ambiente. Estimar estas perdas até que
não é tarefa fácil. Poucos caminhos estão claramente disponíveis na literatura,
mas o livro “Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants”,
vol. 3, E. Ludwig, fornece algumas dicas para esta estimativa. Sem ir ao detalhe,
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basicamente o caminho é o diferencial de temperatura e a superfície
de exposição ao ar. Fizemos estes
cálculos algum tempo atrás e agora
confirmamos, concluindo que as perdas
de calor nas colunas de destilação não
isoladas podem variar entre 5 e 7%,
menos na coluna destiladora e mais
na retificadora porque esta é mais alta,
mais superfície exposta. Agora, não é
porque a coluna está isolada que não
tenha alguma perdas térmica, sempre
há alguma perda em flanges que não
foram isoladas, conexões etc., estimando-se ao redor de 1 a 2%. Grosso modo,
pode-se então admitir que colunas de
destilação não isoladas tem perdas
FIGURA 2. CORREÇÃO SIMPLES, COM
térmicas
ao redorÁLCOOL
de 5%.“LIMPO”
DEFLEGMAÇÃO:
O mais importante, antes das perdas
térmicas, é que as condensações ao
longo de uma coluna retificadora, que
alguns até entendem que isso seja
até desejável, considerando como um
pequeno refluxo em cada bandeja, não
é bem isso, pois, o refluxo conveniente,
necessário, é mesmo aquele cuja faixa
de líquido retorna ao topo da retificadora. Entendamos a necessidade do
refluxo: numa retificadora o refluxo é
um retorno de líquido, álcool, para que
sirva como uma barreira para deixar
passar o mais volátil em cada bandeja e
deste modo produza no topo um vapor
mais concentrado no componente mais
volátil, o etanol. É assim que ocorre a
concentração, e se não tivesse ou se
o refluxo fosse pouco, a coluna funcionaria simplesmente como a destiladora,
e o flegma não seria concentrado.
Em resumo: a falta de isolamento
térmico tem como consequência a
diminuição do rendimento da coluna e,
respondendo à pergunta colocada no
início: vale a pena sim que as colunas
sejam isoladas, pois, pode resultar em
mais facilidade de obtenção do grau
alcoólico, consequentemente em maior
produção no aparelho.
É isso!
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Resumo

Introdução

A biomassa de cana-de-açúcar pode dar importante contribuição ao esforço mundial para a mitigação dos gases de efeito
estufa. A cana-energia, um tipo especial, poderia aumentar tal
contribuição, pois possibilita maior produtividade e é mais resiliente, ou seja, pode ser cultivada em terras de menor valor
agrícola. O presente estudo relata os resultados de terceiro corte
de um experimento que teve o objetivo de se determinar as características agronômicas e tecnológicas de um grupo de 14 clones de cana-energia numa condição de solo restritivo, inclusive
com ausência de adubação fosfatada no plantio e nenhuma adubação no terceiro corte. O ensaio indicou clones que em 3º corte apresentaram produtividade bastante superior de biomassa
verde do que a cana convencional, e especialmente de biomassa
seca, mesmo na ausência de adubação fosfatada. Esse resultado
ressalta o valor desses materiais numa situação de carência de
fertilizantes e preço elevado do mesmo.

A descarbonização da atmosfera é pauta contemporânea na
agenda global, o que motiva o planejamento, a pesquisa e a implementação de ações e políticas públicas específicas (FAPESP,
2010; Ripple et al., 2021; Buainain, 2015; Torroba, 2021). Para
tanto, são propostas muitas alternativas energéticas para diminuição da participação do petróleo e seus derivados na matriz
energética de todos os países. Uma delas é, por sinal, a mais antiga utilizada pelo homem: a biomassa. Se a biomassa é uma opção viável como uma das alternativas a auxiliar na mitigação dos
gases de efeito estufa (Lemus e Lal, 2005; Cortez et al., 2008; Teixeira et al.; 2008; Vermerris, 2008), a biomassa oferecida pelo gênero Saccharum se constitui numa opção muito factível para os
países subtropicais e tropicais (Fageria et al., 2013; Kandel et al.,
2018; Matsuoka e Rubio, 2019; Raza et al., 2019). Dos híbridos
de cana-de-açúcar cultivados no mundo, além de se extrair seu
produto principal, o açúcar, se pode produzir também o etanol
para usos diversos e, em maior quantidade, o etanol combustível
para motores de ciclo Otto. Neste produto, o Brasil é pioneiro
na produção em grande escala a partir da cana-de-açúcar e o
seu principal produtor mundial (FAO, 2021). Ademais, após a
extração do caldo açucarado, sobra um resíduo muito nobre
energeticamente, o bagaço. Este é utilizado para tornar a indústria açucareira e alcooleira autossustentável em energia térmica e elétrica e, mais ainda, permite a produção de excedente de
energia elétrica para fornecer a terceiros e para a rede pública
(Walter e Nogueira, 2008; Leal, 2010; EPE, 2021). Ressalte-se,
ainda, que o bagaço é muito utilizado por terceiros para geração
de energia térmica e vapor em caldeiras das suas indústrias e
serve ainda para a produção de variados produtos e sub-produtos de alto valor agregado (Canilha et al., 2013; Côrrea e Gallo,
2020) e, inclusive, para outras opções energéticas modernas de
grande potencial, como o etanol 2G, o bióleo e o biogás (Buckeridge, et al., 2010; Cortez et al., 2010; Franco e Garzón, 2010;
Souza et al., 2014).

Palavra-chave:

Cana-de-açúcar, biomassa, energia renovável, nutrição de plantas, resiliência.

Abstract
Adaptability of energy cane to a low availability of phosphorus
in the soil
Sugarcane biomass can make an important contribution to the
global effort to mitigate greenhouse gases. Energy cane, a special
type, could increase this contribution because it allows greater
productivity and is more resilient, that is, it can be cultivated
on lands of lower agricultural value. The present study reports
the results of a third cut of an experiment that aimed to determine the agronomic and technological characteristics of a
group of 14 clones of sugarcane in a restrictive soil condition,
including the absence of phosphate fertilization in the planting
and no fertilization at all in the third cut. The assay indicated
clones that in the 3rd cut presented much higher productivity
of green biomass than conventional sugarcane, and especially of
dry biomass, even in the absence of phosphate fertilization. This
result highlights the value of these materials under a condition
of fertlizer shortage and high price.

Tornar realidade, mesmo que apenas parte de todo esse potencial do bagaço, resultaria em incomensurável valor econômico,
social e ambiental para o país. Assim, se o bagaço se tornar um
produto mais nobre, ao contrário de apenas um subproduto, a
sua produção em maior quantidade se tornaria uma alternativa
economicamente interessante. Nesse caso, uma opção vantajosa
seria o cultivo de cana-energia (Alexander, 1985; Tew e Cobill,
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2008; Matsuoka et al., 2014). Além da sua vantagem básica sobre
a cana convencional que é a sua maior produtividade de massa
seca, a cana-energia apresenta outras não menos importantes
como a sua maior resiliência (Matsuoka et al., 2017; Matsuoka
e Rubio, 2019), ou seja, reagir melhor aos estresses e, portanto,
se adaptar melhor a variados ambientes, especialmente naqueles
restritivos ao cultivo da cana convencional, e maior longevidade
de soqueiras, uma característica carente nas cultivares convencionais (Legendre e Burner, 1995; Tew e Cobill, 2008; Matsuoka
e Stolf, 2012; Matsuoka et al., 2017).

dos tratamentos foi na forma de superfosfato triplo, na dose de
150 kg ha-1 no fundo do sulco. A outra metade dos tratamentos
não recebeu P no plantio. Na soca foi realizada adubação líquida
da fórmula 12-3-12, na razão de 800 L por ha e na ressoca não
houve aplicação de fertilizantes. Os resultados aqui apresentados são referentes ao 3º corte, realizado em 18/05/2021, com o
corte anterior tendo ocorrido em 09/06/2020.

Toda a secular base de conhecimento tecnológico no manejo da
cana-de-açúcar, no campo e na indústria, pode ser transferida
para a cana-energia. Porém, como se trata de uma planta distinta, ainda que tenha alguma semelhança, os mais variados aspectos de seu manejo agrícola e industrial requerem novos conhecimentos e ajustes. Dentre eles, a questão nutricional é um dos
aspectos sobre o manejo agrícola da cana-energia que merece
avanços, pois se pode imaginar maior demanda por nutrientes
devido à maior produtividade de biomassa, porém, por outro
lado, pode-se especular que possa haver maior eficiência no uso
dos nutrientes, dada sua capacidade de adaptação aos ambientes
mais restritivos.

A pesagem foi feita com a cana despontada e as análises tecnológicas foram realizadas conforme o método CONSECANA
(2006) e alguns parâmetros foram calculados a partir desses dados. É o caso do teor de matéria seca (MS%), obtido pela soma
da pol com o teor de sólidos solúveis (SS), este, por sua vez, calculado pela fórmula SS(%) = pol x 100 / pureza, para se ter a
produtividade de massa seca (tMS.ha-1).

Dentre os macronutrientes, o fósforo, normalmente aplicado no
sulco de plantio da cana, e que tem forte relação com o estabelecimento da cultura e a longevidade do canavial (Luz et al.,
2017), pode também ser especialmente importante para variedades de cana energia, o que justifica a necessidade de trabalhos
que contribuam para o ajuste da adubação fosfatada. Assim, a
presente pesquisa objetivou avaliar o nível de resiliência de clones de cana energia num ambiente de solo restritivo e sem fornecimento de fósforo.

Materiais e Métodos
A pesquisa foi desenvolvida sob condição de campo, em área
pertencente à Usina Granelli, na propriedade Bacuri, Ipeúna-SP
(latitude 22°26’ sul, longitude 47°43’ oeste). A instalação ocorreu em 10/10/2018 (cana-de-ano). O solo da área experimental
foi classificado como Argissolo de textura arenosa (227 g kg-1 de
argila, 30 g kg-1 de silte e 743 g kg-1 de areia, na camada de 20 a
40 cm de profundidade) e as características químicas para fins
de fertilidade são mostradas na Tabela 1.
Foram testados 14 genótipos de cana energia, além da cultivar
RB867515 de cana-de-açúcar para fins de comparação.
Cada parcela foi constituída de 5 linhas de 8 m de comprimento; e espaçamento entrelinhas de 1,5 m. A instalação no campo
seguiu o delineamento de parcelas inteiramente casualizadas,
com quatro repetições. A área experimental, após a destruição
da soqueira anterior, recebeu 2,5 t ha-1 de calcário dolomítico
em área total, com posterior incorporação usando grade, dois
meses antes do plantio. Todas as parcelas receberam adubação
com N e K, em doses correspondentes a 60 e 100 kg ha-1, respectivamente, no sulco de plantio. A aplicação do P em metade
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Por problemas operacionais e de fogo acidental, os dados de cana-planta e de 1ª soca foram comprometidos.

Resultados e Discussão
O solo, de textura média, de acordo com as classes granulométricas na camada subsuperficial de 0-20 cm, apresentava baixa a
média disponibilidade de P antes da reforma (valores abaixo de
10 mg dm-3) e, mesmo no terceiro corte, a disponibilidade de P
pode ser considerada de média a baixa, além das condições de
fertilidade com relação à disponibilidade e saturação por bases
serem restritivas ao cultivo da cana-de-açúcar (Tabela 1).
Uma das questões seria sobre a adaptação dos genótipos de cana-energia a condições gerais de baixa fertilidade dos solos e,
especificamente, de baixa disponibilidade de P no solo, uma vez
que a manutenção a níveis adequados pode ser um desafio nas
soqueiras de cana. Na Tabela 2 estão apresentados os dados obtidos em relação aos parâmetros agronômicos.
Os parâmetros tecnológicos e agronômicos deste experimento
foram apresentados e discutidos por Matsuoka et al. (2022). O
objetivo deste atual trabalho é discutir em maior detalhe os parâmetros agronômicos e as suas implicações na área agrícola.
Produtividade agrícola
Como se pode ver na Tabela 2, a cultivar padrão RB867515 evidenciou resposta à adubação fosfatada e a sua produtividade de
colmos foi de 57,5 e 33,8 t.ha-1 respectivamente para os tratamentos com P e sem P no plantio, ambos sem NPK no 3º corte
(média de 45,6 t.ha-1). Foram, portanto, valores bastante baixos
em relação à média do estado de São Paulo, e mais ainda com
relação às produtividades obtidas em experimentos como os citados por Luz et al. (2017). Porém, esses casos se referem ao ciclo
de cana de ano-e meio. Em cana-de-ano, como o do presente
experimento, a produtividade foi equivalente àquela obtida em
segundo corte por Korndörfer et al. (1998) em Latossolo Vermelho distrófico, textura média, no Cerrado, e muitos outros
resultados de soca revisados por Rein et al. (2005), mesmo se
tratando de uma condição de muita restrição em nutrientes, tanto no solo como nos tratamentos. O valor médio correspondente

TECNOLOGIA E PESQUISA
de massa seca produzida pela parte aérea
TABELA 1. RESULTADOS DA ANÁLISE DO SOLO NO 3º CORTE DO EXPERIMENTO NA PROPRIEDADE
do padrão foi de 15,6 t ha-1, com 17,2 e 13,6
BACURI, IPEÚNA-SP: MÉDIA DE 60 AMOSTRAS EM CADA PROFUNDIDADE.
t ha-1, respectivamente para os dois tratamentos. Comparativamente, em Alagoas,
em Latossolo Amarelo Distrófico, com
baixo teor de P, Calheiros et al. (2012) obtiveram, para essa mesma cultivar, 28 t.ha-1
de biomassa seca na ausência de adubação
fosfatada; ainda em Alagoas, Boschiero et
al. (2018) conseguiram, em cana-planta,
próximo de 45 t. ha-1 de biomassa seca em
vários clones de cana-energia, enquanto
o padrão de cana convencional produziu
abaixo de 25 t.ha-1 , mas há que se salientar que esses números da cana-energia é muito mais abundante, vigoroso e profundo
se referiam à biomassa total e não apenas dos colmos, e também (Matsuoka, 2013; Matsuoka et al., 2017), sendo essa característique foi sob condições de irrigação suplementar durante todo o ca um dos fatores a lhe dar vantagem competitiva na produtiviciclo e com adubação adequada. Silveira et al. (2002), na zona da dade (Matsuoka e Stolf, 2012).
Mata Mineira, em solo com baixo teor de P e média saturação
por bases, obteve 56 t.ha-1, ressalvando-se, porém, que também Produtividade em massa seca
Em se tratando de biomassa, a produtividade de massa seca é
se tratou de cana-planta e com adubação plena.
até mais importante do que a de massa verde. Nesse quesito, 9
Nascimento et al. (2002) demonstraram que a cv. RB867515 dos 14 clones de cana-energia foram superiores ao padrão em
apresenta sensível redução de produtividade em cortes sucessi- níveis comparáveis àqueles de TC.ha-1 (Tabela 2). Por exemplo,
vos, especialmente se colhida em meio de safra (estação seca), o clone VG-0689 foi 62% superior ao padrão no tratamento com
condição que ocorreu no presente experimento, tanto após a co- P, 100% no tratamento sem P, e 79% na média; assim, outros
lheita da cana-planta como da soca, de forma que a baixa produ- também mostraram superioridade bastante significativa (Tabetividade se justifica em parte por esse fator, ainda agravado pela la 2 e Figura 2). Significativo também foi o fato de que, dentre
deficiência na disponibilidade de nutrientes no solo (ressalte-se eles, cinco não mostraram diferença estatística de produtividaque o terceiro corte não recebeu adubação NPK). Portanto, o de entre parcelas com P e sem P, ou seja, produziram bem com
padrão indicou que o ambiente experimental foi de fato bastante apenas o P residual do solo. Bischoff et al. (2008) relatou que na
restritivo e permitiu evidenciar a superioridade de muitos dos Louisiana, EUA, uma cana-energia Tipo 2 não respondeu à apliclones de cana-energia avaliados, o que se pode visualizar na re- cação de P e de K em nenhum dos seis cortes sucessivos, assim
presentação gráfica da Figura 1.
confirmando a alta adaptabilidade de cana-energia a ambientes
de baixa disponibilidade de nutrientes.
Assim, em produtividade de colmos (TC.ha-1), nas parcelas
com P no plantio, o clone VG 0219 foi 44% superior ao padrão Produtividade de fibra
(83,0 contra 57,6) e, nas parcelas sem P, 104% superior (69,0 Quando se trata de opções de plantas para a produção de bioecontra 33,8), de forma que, na média, foi 66% superior (76,0 nergia, a produtividade de fibra é relevante, pois que ela é a macontra 45,6). Outros nove clones foram também superior ao pa- téria-prima para a produção de energia térmica, elétrica, biogás
drão conforme o teste Scott-Knott e eles estão apresentados na e biocombustível, além de muitos outros produtos energéticos
Figura 1. No tocante à comparação entre os tratamentos com P ou não, que são de alto interesse econômico (Franco e Garzón,
e sem P, três clones não apresentaram diferença estatística entre 2010; Corrêa e Gallo, 2020).
eles (colunas achuriadas), quando o padrão teve 70% de queda
na produtividade, ou seja, demonstraram um elevado nível de A cana-energia justamente se diferencia da cana convencional
adaptabilidade a uma condição de pouca disponibilidade de P.
pelo seu alto teor de fibra (Alexander, 1985; Bischoff et al., 2008;
Tew e Cobill, 2008; Santchurn et al., 2014; Matsuoka et al., 2017;
Arruda et al. (2016) constatou que a cv. RB867515 apresentou 2022). Como, além disso, apresenta alta produtividade agrícola,
deficiente desenvolvimento do sistema radicular e da parte aé- por decorrência, sua produtividade de fibra é também elevada.
rea, tanto na presença como na ausência de P, em comparação Dos 14 clones avaliados, 10 apresentaram produtividade de ficom a RB966928, e alta dependência do P no perfilhamento e bra superior estatisticamente ao padrão pelo teste Scott-Knott
na produção de biomassa. O bom desenvolvimento do siste- (Tabela 1).
ma radicular é, em qualquer cultura, um fator importante para
a maior capacidade de absorção de água e de nutrientes, aí se O clone VG-0689, por exemplo, foi 99% superior ao padrão no
incluindo o P, um mecanismo importante para a adaptação de tratamento com P e 160% no tratamento sem P, com superioriplantas a estresse nutricional e de água, ou seja, para a resiliên- dade média de 126%, e o clone VG-0219, 100% e 116% superior,
cia. Comparativamente à cana convencional, o sistema radicular respectivamente nos dois tratamentos, e média de 108% de suSTAB | ABR/ MAI / JUN 2022 | VOL.40 Nº2
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perioridade; para o clone VG-7066, os valores respectivos foram
97%, 116% e 107%.
Os clones que suplantaram o padrão estão apresentados graficamente na Figura 3. O teor de fibra, segundo Santchurn et al.,
2019) é um componente de alta estabilidade e genótipo-dependente, o que se confirmou no presente estudo: não houve diferença estatística entre os tratamentos (Matsuoka et al., 2022), e,
portanto, aquelas diferenças para mais dos clones de cana-energia em relação ao padrão no tratamento sem P, foi decorrência
da maior produtividade agrícola, ou seja, um reflexo da maior
resiliência da cana-energia.

TABELA 2. ATRIBUTOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA A CANA-ENERGIA E PARA O PADRÃO DE CANA CONVENCIONAL (RB867515) NO
TERCEIRO CORTE, CONSIDERANDO A ADUBAÇÃO FOSFATA (+ P) NO
PLANTIO OU SEM APLICAÇÃO DE P NO PLANTIO (- P): PRODUTIVIDADE
DE COLMOS (TC.HA-1), PRODUTIVIDADE DE MASSA SECA (MS.HA-1) E
PRODUTIVIDADE DE FIBRAS (TF.HA-1).

Considerações Finais
Ficou demonstrado que é possível selecionar clones de cana-energia mais resilientes do que a cana convencional, pois
aquele padrão se destaca pela sua alta produtividade e adaptabilidade, sendo a líder em cultivo nos últimos 15 anos (Braga
Junior, 2019). Se o maior desenvolvimento do sistema radicular
é condição para maior eficiência de aproveitamento do P (Arruda et al., 2016), pode-se especular que realmente um avanço
na produtividade pode ser conseguido com cana-energia, pois
elas têm a tendência de maior desenvolvimento do sistema radicular (Matsuoka e Garcia, 2011; Matsuoka, 2013; Terajima et
al., 2005; Matsuoka et al., 2017). Além disso, uma outra característica muito importante apresentada pela cana-energia é sua
capacidade de brotação de soqueira propiciada principalmente
pela presença de rizomas, órgão subterrâneo não apresentado
pela cana convencional (Matsuoka e Garcia, 2011; Matsuoka,
2013; Matsuoka et al., 2017). Também, o rizoma confere à planta
maior capacidade de resistir a estresses, especialmente quando
sobrevém uma seca.
Cruz et al. (2021) concluíram que a cana-energia Tipo 2 é menos sensitiva à seca do que uma cv. de cana convencional considerada tolerante, mostrando maior eficiência fotossintética e
consequentemente maior produção de biomassa. Ressalve-se,
entretanto, que muito estudo se faz ainda necessário para se estabelecer a curva de resposta da cana-energia para os diferentes
nutrientes, macro e micro, e em interação com os diferentes tipos de solo e ambientes, como o realizado por Boschiero et al.
(2019). Embora a literatura advogue que o cultivo de biomassa
para fins energéticos seja feito em solos normalmente não utilizáveis para produção de alimentos, obviamente que em grande
escala poderão ocorrer limitações para tanto, pois que a produtividade da biomassa no campo é um dos fatores que mais
impacta a economicidade da agroindústria. Sugere-se que, num
primeiro momento, a cana-energia substitua a cana convencional naqueles ambientes onde esta segunda vem apresentando
baixa produtividade, especialmente em soqueiras.
A produtividade da cana-de-açúcar no Brasil tem estagnado
num patamar abaixo de 70 t.ha-1 ao longo da última década,
que inclusive é um pouco inferior à da década anterior. Mesmo
no Estado de São Paulo, que tradicionalmente tem apresentado boa produtividade, na última década tem flutuado em torno
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de 75 t.ha-1. E, não obstante os esforços meritórios de todos os
envolvidos na cadeia produtiva em aumentar a produtividade,
a perspectiva de que isso aconteça nos níveis prognosticados
por vários estudiosos, é pragmaticamente difícil. Por exemplo,
Soltangheisi et al. (2018) apresentam uma projeção de aumento
linear de produtividade a partir de 2018 para atingir mais de 100
t.ha-1 em 2050. Contudo, três anos depois daquela publicação,
continua-se no patamar de 70 t ha-1, e sem perspectiva clara de
subida na próxima safra. Essa estagnação não é exclusividade
brasileira: é uma constatação nos mais variados países (Burnquist, 2013; Singels et al., 2021).
Pesquisadores brasileiros têm procurado estudar o “gap” existente entre a produtividade real e a atingível, incluindo cenários
futuros influenciados pelas mudanças climáticas, cenários esses
até considerados favoráveis à cana-de-açúcar em termos teor de
CO2, de umidade e de temperatura (Marin et al., 2016; Monteiro
e Sentelhas, 2017). Os valores, obviamente variando conforme a
localidade, indicaram a possibilidade de aumentos acima até de
40%, e, no Estado de São Paulo, de 4 a 16% (Pinto et al., 2018).
Os valores reais, entretanto, vão no sentido contrário: nos últimos 10 anos a produtividade brasileira estagnou em torno de
75 t.ha-1 ou pontualmente até decresceu em alguns anos, como
ocorreu nesta safra 20/21 (CONAB, 2021).
Reconhece-se que o suprimento de água é um dos principais
fatores a afetar a produtividade (Bordonal et al., 2018; Dias e
Sentelhas, 2018) e que práticas que possibilitem o maior aprofundamento das raízes interfiram positivamente. Considerando
que a expansão canavieira no país tem ocorrido para áreas mais
estressantes em termos ambientais (Hernandes et al., 2021), especialmente de tipo de solo e de disponibilidade de água (Dias
e Sentelhas, 2018), a perspectiva de aumento de produtividade
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não é um cenário que possa ser considerado factível em se mantendo o paradigma atual de cultivo na maior parte em condição de sequeiro de variedades com alto teor de sacarose e baixo
de fibra, um tipo que justamente é menos resiliente (Matsuoka
et al., 2017). Haja vista que, na projeção feita por Marin et al.
(2016), para atingir a demanda projetada de açúcar e etanol até
2024 seriam necessários 5% e 45% de expansão da área de cana-de-açúcar nos cenários de baixa e alta demanda, respectivamente, se mantido o histórico ganho de 0,85 Mg.ha.ano das três
décadas anteriores ou, mantendo a área, seria necessário mais
do que triplicar o ganho e sustentá-lo por 10 anos para eliminar
o “gap” em relação à produtividade possível. Mais tarde, Marin
et al. (2019) reconheceram que tal ganho era improvável acontecer e também que sustentar o ganho por 10 anos seria uma
tarefa árdua. Se aquela previsão de 2016 for transportada para
a atualidade, ela poderia se concretizar nos próximos 10 anos?
Se analisado pragmaticamente, é duvidosa a probabilidade disso
ocorrer, como dito acima, pois eventos climáticos e biológicos
desfavoráveis podem continuar ocorrendo. O setor tem procurado incorporar novas tecnologias de manejo agrícola, as quais,
sem dúvida, contribuirão na produtividade, dentre as quais a
irrigação (Bordonal et al., 2018; Dias e Sentelhas, 2018), porém
esta não há como adotá-la em larga escala, ficando restrita a locais específicos. O cultivo de plantas mais resilientes seria um
seguro preventivo, ou seja, a substituição da cana convencional
por cana-energia, especialmente naquelas áreas de ambiente
restritivo, ou em momentos em que haja escassez de fertilizantes e haja necessidade de economizá-lo. Cruz et al., (2021) confirmaram a maior resiliência da cana-energia Tipo 2 ante um
estresse causado por seca, em comparação a uma cana convencional considerada tolerante. Este presente estudo mostrou que
também a cana-energia Tipo 1 tem boa resiliência, ou seja, a

FIGURA 1. PRODUTIVIDADE DE MASSA VERDE (TC.HA-1) EM TERCEIRO CORTE NOS TRATAMENTOS COM FÓSFORO E SEM FÓSFORO NO
SULCO DE PLANTIO, E SEM ADUBAÇÃO NPK NESSE CORTE. ESTÃO
REPRESENTADOS APENAS OS CLONES QUE, NA MÉDIA, FORAM ESTATISTICAMENTE SUPERIORES AO PADRÃO DE CANA CONVENCIONAL
(RB7515) PELO TESTE SCOTT-KNOTT. AS COLUNAS HACHUREADAS SE
REFEREM ÀQUELES EM QUE NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS DOIS
TRATAMENTOS.

FIGURA 3. PRODUTIVIDADE DE FIBRA (TF.HA-1) EM TERCEIRO CORTE
NOS TRATAMENTOS COM FÓSFORO E SEM FÓSFORO NO SULCO
DE PLANTIO, E SEM ADUBAÇÃO NPK NESSE CORTE. ESTÃO REPRESENTADOS APENAS OS CLONES QUE, NA MÉDIA, FORAM ESTATISTICAMENTE SUPERIORES AO PADRÃO DE CANA CONVENCIONAL
(RB7515) PELO TESTE SCOTT-KNOTT. AS COLUNAS HACHUREADAS
SE REFEREM ÀQUELES EM QUE NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS
DOIS TRATAMENTOS.

FIGURA 2. PRODUTIVIDADE DE MASSA SECA (TMS.HA-1) EM TERCEIRO CORTE NOS TRATAMENTOS COM FÓSFORO E SEM FÓSFORO NO
SULCO DE PLANTIO, E SEM ADUBAÇÃO NPK NESSE CORTE. ESTÃO
REPRESENTADOS APENAS OS CLONES QUE, NA MÉDIA, FORAM ESTATISTICAMENTE SUPERIORES AO PADRÃO DE CANA CONVENCIONAL
(RB7515) PELO TESTE SCOTT-KNOTT. AS COLUNAS HACHUREADAS SE
REFEREM ÀQUELES EM QUE NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS DOIS
TRATAMENTOS.

cana-energia multi-uso, pois poderia ser industrializada nas atuais unidades com poucos ajustes e entregar maior quantidade de
bagaço, sem comprometer a entrega de sacarose. Embora os resultados apresentados sejam preliminares, eles ressaltam o valor
desses materiais numa condição de carência de fertilizantes e de
elevado preço dos mesmos.
Sendo a cana-energia uma inovação, em primeiro lugar há necessidade de convencimento quanto às vantagens de seu uso se a
empresa tem o bagaço como um produto de alto valor, sendo um
exemplo o caso das destilarias de etanol 2G (Bezerra e Ragauskas,
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2016) e, simultaneamente, muita pesquisa integrando todas as
áreas do conhecimento da cadeia produtiva, campo e indústria.
Só assim o aprendizado será coletivo como há de ser e, os benefícios, de toda a sociedade.
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FATOS & GENTE
■ O Grupo Jalles Machado adquiriu a Usina Santa Vitória localizada em Minas Gerais. O grupo agora conta com
três unidades, sendo a Jalles Machado e a UOL localizadas em Goias.
■ Crescem os investimentos em biometano no setor sucroenergético, com vistas a utilizar melhor os resíduos da
cana para produção de energia elétrica, biocombustível
para a frota própria ou venda do gás para fornecedores.
De acordo com Gabriel Kropsch, vice-presidente da BIOGAS, compondo o potencial brasileiro de produção de biogás, a maior parte está nas sucroenergéticas, com 57,6%,
seguidas por proteína animal (38,9%), produção agrícola
(18,2%) e saneamento (6,1%). Projetos para produção de
biometano também podem ser considerados no computo
de emissões de gases de efeito estufa, atendendo previsões do programa Renovabio
■ O Grupo Raizen anunciou o investimento de R$300 milhões em sua planta de produção de biometano localizada
em Piracicaba, SP. A intenção é produzir anualmente, a
partir de 2023, cerca de 26 milhões de metros cúbicos
de biometano. O Grupo também anunciou a parceria com
a Yara Brasil Fertilizantes envolvendo a comercialização
de 20 mil metros cúbicos diários. A Yara Brasil pretende
utilizar o biometano que chegará através dos dutos da
Comgás até a planta de Cubatão, SP, para a produção de
hidrogênio e amônia verde em seus parques industriais. A
utilização do biometano faz parte do compromisso da Yara
Brasil na descarbonização de sua indústria.
■ A primeira usina de etanol de soja deverá entrar em operação nos próximos meses, segundo anunciou a Caramuru Alimentos SA. A planta localizada em Sorriso, MT, terá
capacidade de produção de aproximadamente 10 milhões
de litros de etanol por ano.
■ A Stab sensibilizada se solidariza com os familiares e
amigos de Sidinei A. Colombo pelo falecimento em 7 de
maio deste ano. Sidinei foi gerente agrícola e atualmente
era acionista do Grupo Colombo, onde colecionou inúmeros amigos no setor.
■ No mês de março deste ano, o setor sucroenergético
perdeu um de seus grandes nomes. Faleceu Eduardo Algodoal Zabrockis, Engenheiro Agronomo, grande apoiador do Proalcool. Também atuou como consultor na execução de projetos de diversas usinas.
■ A União da Indústria da cana de açúcar -UNICA e a Associação dos Fabricantes de automóveis Indianos – SIAM
assinaram um memorando de entendimento que prevê o
intercâmbio tecnológico e tratativas para diminuir as emissões de gases de efeito estufa a partir do uso do etanol e
de outras biomassas. Assim, crescem os entendimentos
entre India e Brasil para o incentivo ao uso do etanol cuja
mistura com a gasolina é favorável economicamente em

função da alta do petróleo. O governo Indiano anunciou,
por sua vez (The Indian Express, May 27th), que irá adiantar em 5 anos a meta de atingir 20% de mistura de etanol
na gasolina, trazendo para 2025-26 a meta antes prevista
para 2030. Pretende-se permitir que mais matérias-primas
sejam utilizadas para a produção de biocombustíveis para
uso interno e exportação em casos específicos.
■ O Grupo Cocal e o Grupo Raizen anunciaram parceria
para atuar conjuntamente na administração e na produção de energia elétrica proveniente do biogás. A planta
localizada na Unidade da Cocal em Narandiba, SP, terá
capacidade de geração de energia de até 35.000 MWh
/ ano, deixando de emitir anualmente mais de 14 mil ton
CO2. O biogás será gerado a partir de resíduos da cana-de-açúcar, vinhaça e torta de filtro, aumentando a capacidade da Unidade em produzir energia limpa e renovável.
A Raízen fará a gestão do consórcio e a distribuição da
energia.
■ A FENASUCRO & AGROCANA 2022 ocorrerá em 16 a
19 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho – SP. Paulo Montalbone, diretor da feira, estima que a
feira irá movimentar cerca de R$ 5 bilhões em negócios e
receber mais de 42 mil visitantes de várias partes do mundo. O setor de bioenergia deverá ter grande procura por
ser assunto em evidência neste ano. Espera-se que a feira possibilite investimentos em sustentabilidade e novos
projetos industriais. A STAB participará da FENASUCRO
& AGROCANA 2022 organizando dois seminários, um no
dia 17 com temática Industrial e outro no dia 18 com temática agrícola.
■ A Usina São Manuel, SP, completou a restauração florestal de 100% das matas ciliares com espécies arbóreas
nativas da sua área agrícola. Foram plantadas muitas espécies, q somam hoje, acrescidas das espécies remanescentes, quase 290 espécies nativas, em 3.745 Hectares
de matas ciliares restauradas nos ultimos 15 anos. Essas
áreas em restauração se somam aos 710 hectares de outros importantes fragmentos florestais ocorrentes nas áreas agrícolas da Usina, como cerrado, florestas estacionais
semideciduais e deciduais, vitais para a conservação da
fauna e flora regionais. O projeto de adequação ambiental
da Usina São Manoel foi idealizado pelo Prof. Ricardo Rodrigues da ESALQ/USP.
■ Luis Roberto Pogetti, Chairman da COPERSUCAR, tomou posse como presidente de Honra da FENASUCRO &
AGROCANA 2022.
■ O Grupo Raizen pretende ampliar a produção de etanol
2G até 2030 em 20 novas plantas a ser instaladas. Além
da Unidade de Piracicaba, outras três estão em construção nas Unidades da Raizen no Estado de São Paulo:
Barra, Univalem e Bonfim.
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