É hora de fazer
mais com menos!
O mercado de açúcar e etanol sempre apresentou muitos desafios. Mais do que
nunca, a Prozyn reforça a sua missão de contribuir para o sucesso de seus
clientes e quer ajudar as usinas a superarem os desafios desse momento.
Redução de custos, eficiência de processo e aumento no rendimento nunca
foram tão importantes como no momento atual.
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Venha conosco e saiba como podemos contribuir para o seu sucesso!

Consulte um de nossos especialistas:
55.11.3732-0000 | contato@prozyn.com.br | www.prozyn.com.br
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E você, qual o seu desafio?

Nós fazemos a diferença no seu negócio,
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Além disso, os motores Hägglunds são
um sistema modular. Isso significa que
é possível decompor um sistema complexo em subsistemas mais simples e
independentes, mas sem perda de funcionalidade ou desempenho. Assim, os
clientes podem, por exemplo, adicionar

ou trocar apenas um módulo de moenda,
repotencializando o sistema com investimento relativamente baixo. A modularização proporciona eficiência imediata,
além da previsibilidade dos custos e sua
diluição. Outra vantagem dos motores
Hägglunds é que eles são projetados para

exigir o mínimo possível de manutenção.
“Como os sistemas hidráulicos são muito robustos, é comum que eles operem por
uma década sem apresentar problemas.
O custo operacional também é baixo, limitando-se à troca dos filtros de óleo”, destaca José Ortiz, responsável por aplicações sucroenergéticas da Bosch Rexroth.
Compactos e mais leves, os motores têm
peso e dimensões muito menores em
comparação com acionamentos tradicionais. Além de otimizar o espaço dentro
da fábrica, esta característica pode resultar em uma economia significativa para
a usina porque, ao contrário das soluções
tradicionais, dispensa a construção de
uma base de concreto capaz de suportar
os equipamentos.
Além do uso em moendas, os motores
Hägglunds também podem ser empregados em outras máquinas dentro das
usinas de açúcar e etanol, trazendo diferentes benefícios. Com eles, as gruas hilo
conseguem executar os movimentos de
modo mais preciso. Mesas e esteiras de
cana-de-açúcar, por sua vez, ganham
maior controle de torque e passam a contar com partidas e paradas mais suaves.

OS SISTEMAS HIDRÁULICOS HÄGGLUNDS, DA BOSCH REXROTH, GARANTEM:
• MONTAGEM COMPACTA E DE FÁCIL INSTALAÇÃO, EVITANDO INVESTIMENTOS COM
0OBRAS CIVIS.
• AUMENTO DA CAPACIDADE DE MOAGEM COM AJUSTE INDIVIDUAL DE VELOCIDADE.
• ALTA CONFIABILIDADE COM BAIXO CUSTO OPERACIONAL.
• MONITORAMENTO CONTÍNUO PARA MANUTENÇÕES PREDITIVAS.

Inteligência
artificial
evita
interrupções
Na indústria sucroalcooleira, as
moendas chegam a processar milhares de toneladas de cana todos os dias.
Com operações tão intensas, é normal
que os componentes sofram desgastes e
que ocorram eventuais falhas. Por isso,
identificar possíveis contratempos antes mesmo que eles ocorram faz toda a
diferença na produtividade das usinas.
O Condition Monitoring, da Bosch
Rexroth, é um sistema criado exatamente para esta finalidade. Ele acompanha as condições dos acionamentos

TROCA DE SISTEMA TURBINA VAPOR +
VOLANDEIRA POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO
HÄGGLUNDS DA BOSCH REXROTH

Hägglunds em tempo real e emite alertas
quando eles apresentam indícios de problemas. Por meio de sensores instalados
nos equipamentos, esta tecnologia mede
variáveis como temperatura, pressão e
contaminação do óleo. Os dados são comparados com o funcionamento considerado ideal e, no caso de divergências, os
responsáveis pela operação recebem notificações para tomar medidas antes mesmo
que haja qualquer impacto na produção

por conta de falhas e quebras. Além disso, é possível programar as manutenções
para momentos mais oportunos, como as
entressafras.
“É comum que as empresas trabalhem com
manutenção preventiva, que se baseia em
estatísticas para estimar a durabilidade das
peças e determinar os períodos para sua
troca e manutenção. Porém, por ser uma
média, um componente em bom estado
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pode ser trocado antes da hora ou, ainda,
ele pode estar mais desgastado do que o
esperado e quebrar, parando toda a usina.
O Condition Monitoring utiliza inteligência artificial para oferecer o conceito de
manutenção preditiva. Ao invés de trabalhar com médias, ele considera as condições
reais dos equipamentos, possibilitando um
diagnóstico muito mais rápido e preciso”,
explica Ortiz.

Simplicidade
e economia com
o Assist Drive
Também com padrão de qualidade Bosch
Rexroth, a tecnologia Assist Drive é outra
forma simples e econômica de melhorar
o desempenho das moendas. Ela funciona como uma força complementar, um
acionamento assistente que permite que
um dos rolos seja desacoplado do sistema atual e conectado ao motor hidráulico
Hägglunds, aliviando a carga de trabalho
nos componentes antigos sem alterar o
restante do equipamento.

REPOTENCIALIZAÇÃO EM MOENDA: SISTEMA
TOTALMENTE MODULAR

SOLUÇÕES DE ACIONAMENTO PARA TODOS OS
EQUIPAMENTOS QUE EXIGEM ALTO TORQUE E BAIXA ROTAÇÃO

“Muitas vezes, é inviável para a empresa
investir uma grande quantia para trocar
todo o acionamento. Com o Assist Drive,
ela consegue fazer esse investimento de forma gradual, em um rolo de cada vez. Isso
torna a modernização da planta muito
mais acessível”, acrescenta Ortiz.

Assistência
técnica Rexroth:
garantindo o
melhor
funcionamento

APLICAÇÃO ASSIST DRIVE:
• ADICIONE POTÊNCIA AO SEU
0ACIONAMENTO
• COMPACTO E ROBUSTO
• SISTEMA MODULAR

Para completar sua oferta de soluções, a
Bosch Rexroth combina experiência e recursos tecnológicos modernos nos seus
serviços de assistência técnica. Com eles,
os clientes conseguem reparar ou substituir componentes por peças originais
com qualidade e rapidez, assegurando a
máxima disponibilidade operacional das
máquinas.

técnicas nas quais especialistas verificam
cuidadosamente as condições de funcionamento dos sistemas hidráulicos. Assim,
é possível detectar problemas precocemente, reduzir os custos de manutenção,
otimizar processos e planejar as paradas
para manutenção preventiva, minimizando os impactos na produção.

O programa Fitness Check, por exemplo,
oferece às empresas um pacote de visitas

E se surgir a necessidade de reparo ou
substituição de componentes, o centro de
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ACIONAMENTO COMPLETO INDIVIDUAL
(EIXO A EIXO) – 3X MOENDA 78” E 2X
MOENDA 84”

serviços da Bosch Rexroth, localizado na
cidade de Itatiba (SP), é acionado. Por ter
uma unidade especializada no país e estoque local de peças sobressalentes para
eventuais substituições, este serviço é
prestado com agilidade e confiabilidade.
Com esse conjunto de soluções, a Bosch
Rexroth permite que seus parceiros evitem interrupções e perdas, garantindo
elevada disponibilidade operacional.
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Cenário
sucroalcooleiro
“O bem que o Estado pode fazer é limitado; o mal, infinito. O que
ele nos pode dar é sempre menos do que nos pode tirar.”
Roberto Campos

Luiz Carlos Corrêa Carvalho
caio@canaplan.com.br

Cisnes Negros em Revoada nos Canaviais
Vivendo enjaulada e com temor da COVID-19, a população brasileira urbana,
literalmente estressada, busca o novo nas notícias da mídia falada e escrita e
se desilude com tanta ideologia. Volta seus olhos e ouvidos às redes sociais
e se afoga em “fake news....”. Não bastasse o momento de perplexidade,
Governadores ergueram palanques para seus comícios usando o confinamento e fazendo campanha para as eleições que virão enquanto Prefeitos
tem pesadelos com o vírus. O Presidente da República usa uma metralhadora
giratória e os médicos procuram as explicações ao vírus, que estão escondidas.
Cada dia parado no mundo, é uma perda de 2% da produção global......as
mortes por vírus são maiores que as que vão se somando nas perdas dos
setores produtivos?
O Brasil, após uma década perdida por incompetência e má fé e preparando
asas para voar, caiu em quarentena!
O Brasil segue como um país de 50% contra e 50% a favor há muitos anos!
Outros países importantes também sofrem da mesma característica, que
fragiliza as democracias. São como torcidas de futebol, radicais...
Viver nessa armadilha é insano. E o que será que estará vindo à frente? Outra
onda de vírus, outros confinamentos ou uma vacina milagrosa, eventualmente
chinesa? Após massacrado nas eleições no Brasil, a figura do Estado ressurge
das cinzas nas asas do vírus.
O Brasil pós COVID-19 dará prioridade à saúde?
Essas questões fervem nas cabeças das pessoas confinadas e vendo sua
renda caindo, num pesadelo longo e sem momento de acabar. Empregos vão
sendo exterminados e o radicalismo assusta, pois cresce e vai se enraizando.
Após dezenas de anos com políticas econômicas cheias de artificialismos e
mágicas, o Brasil tenta, pela primeira vez, o liberalismo econômico. E foi esse o
discurso que levantou os votos do atual governo, que se vê, agora, assustado
com a realidade da queda brusca das perspectivas com o COVID-19. Também
se assusta com as consequências da pandemia e a paralização das atividades econômicas em altíssimo porcentual, sem clara data para que se volte
à normalidade.
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Por outro lado, na falta de oposição
política formal, a mídia assume esse
protagonismo e o ambiente político
se radicaliza de forma perigosa.
A pandemia e as suas consequências
tem mostrado diferentes impactos
nos diversos setores da economia.
Autores consagrados com Adam
Smith, Ricardo e Stuart Mill são a
velha escola liberal que dá o delineamento do que seria o governo atual
enquanto a social - democracia é
fenômeno mais recente, nascido no
século XX, principalmente após a
grande crise mundial de 1929 (Hayek,
Friedman e Keynes), mas que
dominou os governos do PSDB e do
PT (este último mais estatista) e que
mostrava ativa presença do Estado
na economia brasileira.
E aí? A crise atual lembra a de 1929
e será combatida com liberalismo?
Hoje, ser social - democrata no
Brasil dos nossos dias é talvez ser
radicalmente democrático na política,
fortemente liberalizante na economia
e jogar o foco no combate às desigualdades sociais, colocando o arsenal
de políticas públicas em favor de um
país mais equânime e justo.
E é o final da frase anterior que pode
ou não limitar as ações do Governo
Bolsonaro. Advogar o Estado mínimo,
a primazia do mercado, eleições
democráticas, liberdades individual
e coletiva e o império da propriedade
são o lema atual. No passado recente,
as iniquidades sociais e as péssimas
condições de vida do operariado
rotularam o “capitalismo selvagem",
trazendo o movimento socialista em
defesa de uma sociedade mais justa
e igualitária. E daí, como diria uma
autoridade brasileira? Continuaria um
eterno Flamengo versus Fluminense?
O setor canavieiro tem características
que o tornam diferente da grande
maioria do Agro brasileiro, pois seu
produto agrícola é perecível e não

pode ser estocado e sim necessariamente transformado na safra.
A safra se iniciou (20/21) no auge do
derretimento da demanda do produto
que é 60% do setor e na “guerra do
petróleo” entre a Arábia Saudita e
Rússia, com foco também nos EUA,
trazendo os preços do petróleo em
níveis baixíssimos. Essas condições
poderão trazer enorme pressão
negativa ao setor, que já vem carregando as mazelas todas, não poucas,
dos 14 anos do PT.
Quais as novidades no Governo
Bolsonaro para o setor? Além
do RenovaBio que se iniciou em
01/01/20, nada mais. Os cenários de
curto-prazo indicam preocupantes
possibilidades (Figura 1).
Enquanto os quadrantes sem medidas
(warrantagem, CIDE, crédito, PIS/
COFINS) levariam a graves sequelas
aos anos seguintes, os que teriam
as medidas levariam à busca da
normalidade. Divididas as safras nos
2 momentos, o primeiro período traz
somente notícias difíceis. As medidas
aliviariam a pressão.

Porém não será fácil! As Reformas essenciais ao país, como a política e a
tributária, além da administrativa, ficaram para depois.
Ao olharmos as variáveis, tem-se além do petróleo (deve-se ressaltar o “Acordo
da Páscoa” feito entre a OPEP e a Rússia), o câmbio, o clima e as potenciais
medidas de governo.
O que leva o governo a postergar a decisão, mesmo com explícito apoio dos
Ministérios da Agricultura e das Minas e Energia? Certamente é a posição
do Ministério da Economia, com medo da pressão de outros setores e a
Petrobras. Desse modo não haverá aumento de imposto (CIDE) e, se vier
temporária isenção de PIS/COFINS, será para todos e não somente para o
setor sucroenergético. Restará o financiamento dos estoques, que não teria
impacto na política econômica.
O que o mercado reservaria ao produtor? Vale ressaltar aos que votaram
no liberalismo, que ao mercado são ampliadas as expectativas de solução
independente. Mas como fazer nos casos em que há distorção da lógica de
mercado? Deixar rolar?
As alternativas que restaram ao sistema produtor, na cadeia produtiva, são a
de haver recursos para financiamento dos estoques do etanol em condições
competitivas e que seja uma distribuição democrática entre diferentes
empresas e situação econômica de modo a que não seja um ensaio de erros!
Assim, o Banco Central tem que participar e diluir eventuais perdas.
As ações da OPEP+ (com a Rússia) e dos EUA levantando os preços do
petróleo atendem a lógica liberal do governo brasileiro, mesmo sendo uma
ação de cartel global.

FIGURA 1. CENÁRIOS : SAFRA 2020/2021

Fonte: Canaplan, Abril 2020
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GRÁFICO 1. CENÁRIOS : SAFRA 2020/2021

Os cisnes negros ameaçam levantar
voo, mas há riscos de uma segunda
onda do COVID-19, que somente
com vacina restauraria a normalidade. Assim não se tem confiança
em mercado, com demanda travada
e investimentos retardados. Mesmo
assim, os preços do petróleo sobem!
Segundo a Goldman Sachs, para 2021
se esperam preços do petróleo Brent
em US$ 55,36/barril, o que restaura a
competitividade do etanol. Como será
a transição, em termos dos preços?
Quem se arrisca? Estamos em US$
30/barril e subindo.
O câmbio faz outra parte importante
desse jogo de recuperação que
depende, claramente, da Petrobras
mantendo a sua política de preços
internos acompanhando os preços
internacionais!
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Agora, 1º semana de maio/20, os preços internos estão com defasagem de
44%!
Os preços do açúcar demerara (nº 11, NY) seguem lutando ao redor de 10,5
cents de dólar por libra, o que dá margem com o câmbio atual. Falta o etanol
retomar demanda e melhores preços e não se teria outra safra perdida.
O mundo deverá ter oferta e demanda de açúcar equilibrada face queda da
demanda esperada com o Brasil ampliando a oferta de açúcar. Mas, vale dizer,
o mês não tão bom de março/20 e o abril totalmente seco acendem uma luz de
receio do frio que se aproxima...seria o ano do Cisne Negro?
O fato é que o caixa das empresas de cana, açúcar e etanol deverá estar
apertadíssimo por um bom período. Isso recomendaria, antes da produção, a
busca de mecanismos de venda de insumos que viabilize o uso de tecnologia,
mecanismo efetivo de recuperação da produtividade agroindustrial. Será o
insumo amarrado no processo de comercialização, trazendo segurança
a todos, que corrigirá a dificuldade de acesso a crédito convencional pelas
empresas de produção. Contar somente com o Estado, tão endividado, é
passado.
Os cisnes negros, de Nassim Nicholas Taleb, aparecem quando menos se
espera, mas se vão. Assim será mais uma vez. A dúvida que fica é como será
depois que eles sumam no horizonte...

ETANOL,

ENERGIA SUSTENTÁVEL.
A cana-de-açúcar é a energia que
move o país. Dela, a gente tem
o etanol, uma fonte eficiente, limpa
e renovável de energia. A FMC se
orgulha de estar ao lado do produtor
desde o começo.
Não é à toa que apoiamos o setor
sucroenergético há décadas, com
soluções cada vez mais
sustentáveis.
Porque, para a FMC, quanto mais
produtividade, mais energia para
levar a nossa cana ainda mais longe.

Saiba mais em:

www.fmcagricola.com.br
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Falando de cana

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

Fisiologia da Produção Agrícola
“Incorporação de carbono na cana-de-açúcar"
As plantas realizam a liberação de gás carbônico para a atmosfera, principalmente pelo processo de respiração celular, para em seguida, promover a fixação
desse mesmo gás nas reações de fotossíntese. Dessa forma, o rendimento
líquido da assimilação do carbono é o resultado do balanço entre as trocas
gasosas, influenciado pela proporção entre a massa dos órgãos fotossintetizantes ativos e não ativos.
Existe também um outro processo denominado fotorrespiração, que além da
liberação de gás carbônico promove a formação dos aminoácidos glicina e
serina, fundamentais para o metabolismo vegetal. A fotorrespiração atua, ainda,
como uma etapa consumidora do excesso de ATP e NADPH produzidos na fotossíntese para a produção da glicose. Sendo assim, a fotorrespiração protege a
planta quando os níveis de radiação luminosa são excessivamente elevados.
Sob condições favoráveis, as plantas C3 absorvem de 3 a 5 vezes mais CO2
em relação ao que perdem, o que representa um bom saldo de carbono a ser
destinado para o seu crescimento e desenvolvimento. No entanto, as plantas
C4, como é o caso da cana-de-açúcar, absorvem entre 10 a 20 vezes mais gás
carbônico quando comparadas com as taxas de perda desse gás. Portanto, esse
expressivo rendimento está relacionado com a baixa ocorrência da fotorrespiração que as plantas C4 exibem.
A eficiência da conversão da energia luminosa em energia química pela fotossíntese tem como objetivo final a elaboração de substâncias essenciais ao
metabolismo vegetal, como carboidratos, lipídeos, vitaminas, proteínas, ácidos
orgânicos e lignina. A lignina é elemento chave na composição da parede celular,
conferindo-lhe resistência e proteção.
De maneira geral, cada grama de carboidrato produzido pela fotossíntese resulta
em aproximadamente 0,4 g de proteínas ou 0,3 g de lipídeos incorporados às
substâncias. Na prática, isso significa que a elaboração de compostos proteicos
ou lipídicos geralmente vem acompanhada de uma redução da produtividade
agrícola, uma vez que os mesmos apresentam um alto custo de síntese e um
baixo coeficiente de conversão.
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É interessante destacar que, geralmente, os cereais exibem uma significativa produtividade agrícola, mesmo
quando apresentam um porte reduzido,
em decorrência de uma menor taxa de
manutenção das atividades essenciais. Na cultura da soja, 30% de suas
reservas são destinadas à formação
de carboidratos; 37% para proteínas
e 18% para lipídeos. No girassol, essa
destinação gravita em torno de 45%
para a elaboração de carboidratos;
14% para proteínas e 22% para
lipídeos. Na cana-de-açúcar, a produtividade de colmos, folhas e ponteiros
é considerada alta, mas os teores de
proteínas e componentes lipídicos são
de apenas 2% e 1% respectivamente,
ou seja, muito baixos, quando comparado com outras culturas, como citado
anteriormente. Por outro lado, na cana
são destinadas 88% das reservas para
a elaboração de carboidratos, o que
justifica o alto teor de açúcares acumulados nos tecidos parenquimáticos do
colmo.
A cana-de-açúcar é uma das culturas
que exibe mais largamente os valores
para os índices de crescimento, envolvendo parâmetros como: taxa de fotossíntese bruta; eficiência fotossintética;
coeficiente de respiração; e fitomassa
produzida ao longo do ciclo fenológico.
Fotossíntese bruta é o somatório do
processo de produção total de fotoassimilados pela planta. Porém, apenas
os tecidos clorofilados é que realizam
a fotossíntese e, obviamente, todos
os tecidos respiram durante as vinte
e quatro horas do dia. O interessante
é que a taxa geral de respiração da
planta diminui na presença de luz.
Sendo assim, a respiração representa
uma importante fração a ser descontada da fotossíntese bruta ocorrida.
Contudo, a aquisição de carbono pela
planta é determinada pela duração do
período com condições favoráveis às
altas taxas fotossintéticas. Em regiões
mais quentes, principalmente com
temperaturas mais elevadas durante

o período noturno, entre 70 a 80%
do ganho fotossintético obtido no dia
pode ser perdido na respiração.
As raízes respiram intensamente
gastando os carboidratos provenientes da parte aérea, inclusive para
a absorção de nutrientes minerais e
para a formação de novas raízes. Em
caules, a respiração é muito intensa
na região das gemas, pois esse
local apresenta constantes divisões
celulares.
As folhas situadas em posições
mais baixas e sombreadas da planta
respiram menos do que as folhas
superiores, que são expostas à altas
radiações. Isto ocorre devido à menor
taxa fotossintética das folhas sombreadas que produzem menos quantidade de amido e açúcares para essas
mesmas regiões.

Plantas jovens utilizam cerca de trinta por cento de seus fotossintetizados produzidos diariamente no processo respiratório, mas com o avanço da idade dos
tecidos vegetais há uma diminuição da atividade metabólica. Como não poderia
ser diferente, plantas mais velhas necessitam proporcionalmente de uma menor
quantidade de carboidratos para as atividades relacionadas à sua manutenção.
O balanço de incorporação de carbono é mais favorável quando as plantas são
submetidas à horas de luz solar com qualidade. De maneira geral, as plantas
convertem em biomassa cerca de 1% da energia solar que alcança a superfície vegetal. No caso da cana-de-açúcar essa conversão pode chegar a 4 %,
uma das taxas mais altas que as lavouras cultivadas apresentam. Ademais, a
exposição das plantas ao calor excessivo, frio demasiado, alagamento ou seca
prolongados pode prejudicar de maneira irreversível a taxa de crescimento final
da cultura.
Na cana-de-açúcar quando os recursos do meio são limitados ou a exploração do
ambiente acontece em condições mais restritas, qualquer redução na absorção
e fixação de carbono pode ter um efeito adverso sobre o ciclo fenológico. Então,
é fundamental que o vegetal contenha uma quantidade de folhas que garanta
um adequado aparato fotossintético para a formação de compostos orgânicos,
de forma a suportar a produtividade final de colmos e açúcar por área cultivada.
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soluções
de campo
Claudimir Pedro Penatti
claudimirpenatti@gmail.com

Fosfatagem na Cana-de-Açúcar: Fontes e
Doses Usadas
O adubo fosfatado adicionado ao solo, além do efeito imediato sobre a cultura
que se segue à adubação, pode ter um efeito residual nos cultivos subsequentes. Além do tipo de cultura, vários fatores podem afetar o efeito residual
dos adubos fosfatados, tais como: doses e fontes de P, método de aplicação,
manejo, temperatura, tipo de solo, tempo de aplicação e umidade do solo.
Ao contrário dos fosfatos solúveis e dos termofosfatos, os fosfatos naturais
apresentam uma solubilização mais lenta, podendo ocorrer um aumento
gradativo da disponibilidade de P (Novais e Smyth, 1999). Os fosfatos solúveis
e os termofosfatos são superiores aos fosfatos naturais, que necessitam da
acidez natural do solo para a solubilização do fósforo, decrescendo a sua eficiência à medida que o pH do solo aumenta, contrário em relação aos fosfatos
solúveis (Souza e Lobato, 2003). A aplicação de calcário como corretivo da
acidez do solo e fornecimento dos nutrientes cálcio e magnésio aumenta a
disponibilidade de fósforo do solo e a eficiência dos fertilizantes fosfatados
solúveis, pelo fato de reduzir os sítios de adsorção de fósforo.
A fosfatagem deve ser realizada em solos com teores muito baixo de fósforo
e em solos de textura arenosa (teor de argila < 30%), em média 150 de P2O5
ha-1. Dentro do sulco a quantidade de fósforo é baseada na análise química
de terra e tabelas de recomendação de adubação, variando de 100 a 150 kg
de P2O5 ha-1. Recomenda-se usar a concentração total de fósforo presente no
produto como base para calcular a dose a ser aplicada na fosfatagem.
Quanto à fonte a ser utilizada, deve-se avaliar a economicidade. Devido a sua
origem, as rochas fosfatadas brasileiras devem ser incorporadas ao solo antes
da aplicação de calcário, e assim favorecer a sua solubilização na condição
de acidez do solo. Outras fontes de fosfato naturais reativos ou hiperfosfatos
(liberação lenta do fósforo) são aplicadas após o preparo de solo, antes da
gradagem e antes da aplicação de calcário. Esses fosfatos são apatitas com
rede cristalina que permite a substituição isomórficas de fosfatos por carbonatos, o que torna o cristal mais suscetível à solubilização. São fontes importadas de outros países e encontradas em regiões secas e desérticas, como:
EUA (Carolina do Norte), Djebel-Onk, Marrocos (Daoui), Tunísia (Gafsa) e
Israel (Arad). Por terem baixa solubilidade em água, como os fosfatos naturais,
na literatura tem-se recomendações de aplicação antes ou depois da incorporação do calcário.
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Na tabela 1 tem-se as fontes fosfatadas utilizadas no Brasil.
Embora as aplicações de fertilizantes
fosfatados em cana-de-açúcar sejam
pesadas, a extração pela planta é
a menor entre os macronutrientes
essenciais. No início do desenvolvimento da planta, a parte aérea é
constituída basicamente de folhas
verdes e os teores dos elementos
são maiores nesta parte, diminuindo
com o crescimento da planta. Ressalta-se mais uma vez que em muitas
regiões brasileiras o fósforo é o
nutriente da adubação que proporciona maiores retornos na produção.
Pode-se chegar ao extremo de não
se ter o estabelecimento da cultura
na deficiência do elemento. O ganho
de produtividade pode estar entre 5 a
70%, dependendo da concentração
no solo, entre outros fatores como
preparo do solo, correção do solo e
variedade plantada.
Um dos poucos trabalhos com fosfatagem em cana e clássico da literatura
que não poderia deixar de ser citado é
o de Morelli et al. (1991), avaliando a
aplicação de P em área total e dentro
do sulco de plantio de cana planta de
18 meses de idade, obtiveram economicamente mais vantajoso o tratamento com a associação de 200 kg
de P2O5 ha-1 aplicados a lanço (fosfatagem com termofosfato magnesiano)
e 100 kg de P2O5 ha-1 solúvel em água
aplicados no sulco tabela 2.
A solubilidade do fósforo, segundo os
Prof. Doutores José Carlos Alcarde e
Luiz Inácio Prochnow, deve ser:
• Ideal: ter uma única solução extratora que correlacione com a taxa de
solubilidade ou de extração de fósforo
dos adubos com a taxa de aproveitamento do fósforo pelas plantas;
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• Real: identificar as diferentes formas
de fósforo nos adubos; extratores que
melhor caracterize essas diferentes
formas de fósforo; correlacionar a
solubilidade com a eficiência agronômica.
Extratores e solubilidade:
• Ácidos fortes – HCl, HNO3, H2SO4
e HClO4 – lembrando que o P total
não indica a forma química e nem
eficiência;
• Água-P-água = fósforo prontamente disponível às plantas –
fosfatos monocálcico (superfosfato simples e triplo) e fosfatos de
amônio (Map e Dap);
• Solução neutra (pH = 7) de citrato
de amônio – P-CNA (feita no resíduo
da extração do P-água – fosfatos de
Fe, Al e P – impurezas);
• Ácido cítrico: C3H4(OH)(COOH)3
= H3Citr. Solução ác. Cítrico a 2%
(pH=~2).
A tabela 3 mostra a diferença entre
os extratores CNA e ácido cítrico,
indicando que para as fontes solúveis
o melhor é o citrato neutro e para
as fontes naturais (foco do artigo) o
melhor é o ácido cítrico.
Lembramos que atualmente o Brasil
possui fosfatos equivalentes aos
importados, de origem de rocha
sedimentar, ou seja, rocha mole
com disponibilidade chegando a ser
melhor que algumas fontes importadas. Um deles é de origem de
Arraias, Estado de Tocantins, e
estudado pela Embrapa Cerrados,
onde obtiveram a curva de disponibilidade do fósforo em certo período
(Figura 1).
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(1)

Resultados de solubilidade em CNA + Água

Fonte: Alcarde e Ponchio (1979)

Observaram que mais de 50% do fósforo é dissolvido nos primeiros 30 minutos,
ou seja, disponibilizando rapidamente para as plantas. Posteriormente a curva
se estabiliza mostrando o efeito residual do P2O5 total. Esta é uma fonte com
60% do P2O5 solúvel em ácido cítrico do fósforo total, agregando também significativa concentração de cálcio (220 a 240 kg na tonelada), silício (380 a 400 kg
na tonelada), e presença de magnésio ligado ao fósforo. Esse tipo de produto

garante o fornecimento realmente
de praticamente todo o fosforo em
sua concentração, diferentemente de
fontes que não apresentam a curva
de disponibilidade.
Em outras palavras, sem perda do
investimento realizado neste P, uma
diferença clara frente a outros fosfatos
de rocha acidulados, que iniciam esta
liberação com 2 - 3 anos, ou mais.
Portanto, na avaliação de qual fonte a
ser utilizada, devemos fazer o cálculo
considerando a quantidade de P2O5
disponibilizada pelo ácido cítrico e
assim termos o custo pelo ponto de
fósforo disponível e não pelo total
presente.
A maioria das fontes não comprovam
em quanto tempo o restante do
fósforo, não solúvel pelo ácido cítrico,
será disponibilizado e utilizado pelas
plantas.
Finalizando, existem inúmeras fontes
de fosfatos a serem adquiridos pelos
técnicos das usinas, fica então a dica
de se fazer o comparativo, do teor
de fósforo extraído em ácido cítrico
e não o total, e assim se ter o custo
do P solúvel que será disponibilizado
mais rápido para as plantas. Outra
dica é em relação ao posicionamento
do fosfato no campo em cana:
• Na fosfatagem clássica em área
total antes no preparo do solo;
• No sulco de plantio, substituindo
MAP, e neste caso importantíssimo
saber a sua solubilidade em ácido
cítrico;

derar 5 kg para a % de argila do solo. Outra sugestão é separar em quatro
classes de fertilidade para aplicação de doses diferentes de fósforo, como:
• Entre 0 a 5 mg de P2O5 dm-3: aplicar 180 kg de P2O5 ha-1;
• Entre 5,1 a 10 mg de P2O5 dm-3: aplicar 150 kg de P2O5 ha-1;
• Entre 10,1 e 15 mg de P2O5 dm-3: aplicar 120 kg de P2O5 ha-1;
• Entre 15,1 e 20 mg de P2O5 dm-3: aplicar 90 kg de P2O5 ha-1.
Lembrando que não se deve eliminar o fósforo dentro do sulco de plantio nas
áreas onde se realizou a fosfatagem, devendo ter como base a tabela de
recomendação da adubação de plantio para usar a dose adequada de acordo
com os resultados das análises químicas do solo.
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• Em cana soca sobre as linhas de
cana ou em área total, repondo a
extração pela cana e mantendo a
fertilidade elevada do solo em P;
• No enriquecimento da mistura ou
não da torta de filtro e fuligem.
Como sugestão do cálculo da dose
de P2O5 a ser aplicada, pode consi-
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mecanização

Os investimentos no curto prazo devem ser mantidos (tancagem como
opção de mitigar os efeitos do mercado) e os de médio e longo prazos
suspensos, por hora.

Marco Lorenzzo Cunali Ripoli
mr@marcoripoli.com

Bom, de volta ao campo! O plantio da
nova safra ocorreu em entre março e
abril de 2019 e é possível verificar
que a cultura sofreu menos – devido
as boas chuvas – que o ano passado
com períodos de secas ao longo do
ano. Incêndios ainda são comuns e
prejudicam o crescimento da cana.

Colheita na Crise
O setor sucroenergético permanece contribuindo com o contexto sócio-político-econômico-ambiental para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto)
agropecuário brasileiro. Espera-se em 2020, segundo o MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e a CNA (Confederação Nacional da
Agricultura) que, mesmo em tempos de pandemia, haverá um crescimento no
PIB do Agro e alta de ~8,6% no Valor Bruto da Produção (VBP) em relação a
2019, para US$ 697 bilhões. O Brasil é o único país do grupo das 20 maiores
economias do mundo, que expandiu suas exportações durante a Covid-19.
Chegamos em fevereiro de 2020 animados com notícias de queda nos preços
do petróleo, devido ao enfraquecimento da demanda e, com isso, o esperado
favorecimento do consumo de etanol no mundo. Por outro lado, fomos surpreendidos com o conflito entre Rússia e Arábia Saudita – dois dos maiores
produtores de petróleo – que deflagrou desestabilização nos mercados mundiais, respingando na queda dos preços do etanol, forçando uma alteração no
mix de produção para uma indústria mais açucareira. Aí vem o efeito domino...
Com a queda do volume de etanol produzido, aumenta a produção de açúcar...
Aumentando a oferta de açúcar o preço cai! E agora? Qual a estratégia?
A falta de demanda é muito grave e piora a situação mais ainda quando não
se tem ideia de quanto isso vai durar. Mesmo quando chegar o fim da quarentena, o movimento de recuperação de toda economia será muito lento – os
mais pessimistas dizem que pode levar até 20 anos. Quanto a saúde financeira das usinas, aquelas que tiverem capacidade de armazenamento de seus
produtos nos próximos 2 ou 3 meses sairão na frente, pois terão maior liquidez
financeira. O etanol se vê afetado pela baixa circulação dos veículos e o preço
de venda se encontra abaixo do custo de produção, gerando necessidade de
“carrego”.
Vale pontuar, que existem problemas de acesso ao crédito dentro do setor e
o produtor rural (incluo usinas) deve proteja o seu caixa e não pegar dinheiro
nos bancos, pagar todos os seus compromissos financeiros para proteger seu
crédito e investir no seu próprio negócio.
Existem algumas medidas que poderiam ser implementadas para ajudar o setor nesta crise, como o aumento da CIDE da gasolina, a suspensão do PIS/
COFINS do etanol, que estão já em discussão, porém sem um veredito.

18

STAB | ABR / MAI / JUN 2020 | VOL.38 Nº4

A produtividade agrícola média da
área colhida atingiu cerca de 77 toneladas por hectare, nos últimos cinco
anos, muito inferior aos patamares
desejados e possíveis. A idade média
do canavial se mostra em queda (3,7
anos) e a renovação dos canaviais de
2019/2020 foi de 15%, com possibilidade de ser menor para 2020/2021.
A colheita mecanizada, permanece
malvista por muitos, mas a tendência
inevitável é que irá continuar aumentando, pois ajuda na redução dos custos de produção garantindo que o canavial será colhido com qualidade no
momento adequado, se realizada da
forma correta. O parque de máquinas aumenta anualmente e as estas
máquinas têm ganhado novas tecnologias: piloto automático, gerenciamento desempenho de motores, mapas de produtividade, motores mais
eficientes, telemetria e eletrificação
de dispositivos são exemplos claros.
A intensificação do uso de inteligência
artificial para o preparo de mão-de-obra qualificada, de novas variedades
de cana com transgenia e até mesmo
o desenvolvimento de sementes artificiais, são exemplos para onde estamos indo.

Para tudo isso funcionar bem precisamos da conectividade rural disponível
onde o produtor necessita, não apenas no escritório.
Como aumentar mais a produtividade
dos canaviais e das máquinas? As variedades de cana (atuais, transgênicas e artificial), os espaçamentos de
plantio, o número de linhas de plantio
para colher de uma vez só, o consumo de combustível em toda a frota,
compactação no solo são exemplos
de variáveis relevantes, onde fabricantes e pesquisadores devem investir em pesquisas e desenvolvimento
para trazerem novas soluções.
Uma breve análise da Canaplan para
a safra 2019/2020 estima a moagem
por volta de 585 milhões de toneladas
no Centro-Sul, não levando em consideração cenários de cana-bisada.
A produção de açúcar deve chegar
33,7 milhões de toneladas e 26,6 bilhões de litros de álcool, com um ATR
acumulado para 80 milhões de toneladas e 137 Kg de ATR por tonelada
de cana, com um mix de produção
açucareiro de 55%.
O setor melhorou seu planejamento,
mas é preciso atenção em relação
aos próximos 10-15 anos. Minha
preocupação não é quanto vamos
produzir em 2020 ou 2021, mas sim
com a sustentabilidade no futuro.
O setor sucroenergético estará sólido
e estruturado? Irá gerar receitas e
empregos suficiente para se manter?
Como serão as novas tecnologias?
São algumas das perguntas que trago comigo.
Vale ressaltar que com a quebra da
produção de açúcar no hemisfério
norte, especialmente na Índia e Tailândia, é esperado que o Brasil supra
a demanda. Ponto positivo é que não
existe risco de falta de demanda e
estamos testemunhando embarques
recordes nos portos brasileiros, cifras

acima de 2,4 milhões de toneladas/mês, com aumento do “line up” de navios,
principalmente no Porto de Santos.
Ao falarmos destes temas, não podemos deixar de comentar sobre a forma
de condução de nossas operações agrícolas... De acordo com a World Wild
Foundation (WWF), sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável conceitua-se como ao desenvolvimento para atender as necessidades da geração
atual, sem comprometimento da capacidade de atender as necessidades das
gerações futuras, ou seja o desenvolvimento que não esgota os recursos para
o futuro.
Sustentabilidade é a responsabilidade de avançar de forma a sustentar a vida
que permitirá futuras gerações tenham conforto, um mundo amigável, limpo e
saudável onde as pessoas assumam a responsabilidade pela vida em todas
as suas formas, bem como respeitar o trabalho humano, os direitos individuais e as responsabilidades comunitárias; reconhecer que os sistemas sociais,
ambientais, económicos e políticos são interdependentes; ponderar os custos
e os benefícios das decisões plenamente; reconhecer que os recursos são
finitos e que há limites para o crescimento e que a nossa capacidade de ver as
necessidades do futuro é limitada, e qualquer tentativa de definir a sustentabilidade deve permanecer tão aberta e flexível quanto possível.
Novas tecnologias têm por objetivo proporcionar ao agricultor as máquinas,
equipamentos, ferramentas e técnicas que menos impactem o ambiente.
A Agricultura como vários outros pilares da economia está adotando medidas socioambientais responsáveis na prerrogativa de maior sustentabilidade
agrícola. Quando são abordados temas sobre agroquímicos nas lavouras a
temática de sustentabilidade volta a aparecer. Estes produtos, acreditem, isso
eu garanto, quando corretamente ministrados não são prejudiciais ao Homem,
a fauna ou mesmo a flora e ajudam no aumento da produtividade no campo.
Na cana-de-açúcar, como em outras muitas culturas, a mecanização é condição básica para atender ao protocolo ambiental para manter o seu meio de
produção. Em vista a sua rápida intensificação (medida pelo índice de mecanização das operações do sistema produtivo, mais especificamente da etapa
de colheita) vem se tornando cada vez mais necessária.
Como exemplo prático, o estado de São Paulo no tema da cana-de-açúcar
foi o primeiro a apresentar medidas agroambientais específicas que ajudam
a assegurar o avanço da mecanização. Ainda existe um longo caminho a ser
galgado onde são necessários mais diretrizes e diálogos que apoiem o Agro
nacional.
Mecanizar de forma consciente e avançar tecnologicamente significa cuidar do
ambiente e neste momento, torço para um cenário mais positivo e faço votos
a todos de uma ótima safra!
O Agro não para!
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Evolução da Cana-de-Açúcar
Durante os anos de 1960 alguns autores começaram a relatar sobre a eficiência fisiológica da cana-de-açúcar para os fatores de produção e qualidade,
estruturados no interior dos novos híbridos por meio do melhoramento convencional. No cultivo de uma nova planta, os fatores área foliar, taxa de assimilação fotossintética e duração do período de crescimento, certamente devem
interagir para produzir a matéria seca ou o valor da produção, frequentemente
atribuídos simplesmente ao controle gênico. Em épocas mais recentes, fatos
como suprimento de dióxido de carbono, área foliar e ângulo da folha para
captar a radiação solar incidente, começaram a ser considerados pelos melhoristas de milho e sorgo. Descreveu-se a produtividade como sendo dependente
da interação de uma série de processos fisiológicos e sugeriu-se que esses
processos precisam ser entendidos como um pré-requisito para a análise do
genoma fundamental. A qualidade do caldo foi também considerada ter limites
fisiológicos com grande extensão de variabilidade.
Pesquisas com repolho e beterraba açucareira demonstraram a relação entre
a taxa de fotossíntese líquida e a área foliar por unidade de área da superfície da terra (índice de área foliar). Relacionando-se a dimensão do sistema
fotossintético com a produção de matéria seca, notou-se grande discrepância
nos valores de assimilação líquida baseados na taxa de atividade. O fator
chave disso é a variação da área foliar que vai de inadequada em plantas
novas à excessiva em estandes bem desenvolvidos. Conclui-se que cultivos
pesados requerem folhas iluminadas pelo sol para atingir a máxima produção.
O índice de área foliar provavelmente pode ter sido excessivo somente nas
variedades de dossel muito fechado de cana-de-açúcar. Apesar disso, grande
número de perfilhos têm sido desejados na maioria dos programas de seleção
de plântulas. Isso no sentido de se obter uma grande área fotossintética para
promover a sobrevivência de um número adequado de perfilhos. Considerou-se
que a qualidade do caldo é essencialmente um caráter relativo, cuja expressão
é controlada por uma forte e evidente variável – a interação com o ambiente.
Mesmo quando genes favoráveis estão presentes, uma boa qualidade de
caldo pode não ocorrer na ausência de apropriadas condições de maturação.
Para atingir o pleno conhecimento de como as variedades podem diferir na
qualidade do caldo e dos fatores que contribuem para essas diferenças, faz-se
necessário integrar a cadeia de processos fisiológicos.
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Fatores como área foliar, taxa assimilatória líquida, vigor de crescimento
e número de perfilhos são atribuídos, através dos quais os caracteres herdáveis governam a qualidade da cana. A área foliar promove
inicialmente a cobertura da superfície do solo até atingir um determinado limite, de modo que a copa
maximize a absorção da energia
luminosa e desenvolva um dossel
que se relacione com a produtividade máxima. A relação da área foliar
com a superfície do solo disponibilizada para a touceira (dependente do
espaçamento) caracteriza o índice
de área foliar, cujo valor pode ser
diferente para as diversas variedades.
A taxa assimilatória líquida corresponde à absorção de energia
luminosa e de dióxido de carbono por
unidade de área foliar e por unidade
de tempo para promover a síntese de
carboidratos. Na atualidade, existe a
possibilidade da utilização de agroquímicos para incrementar o perfilhamento (citocininas), aumentar o vigor
(tiametoxam), promover a maturação
(etileno), além de uma série de defensivos agrícolas de modo a evitar e
controlar pragas e doenças da cultura
da cana-de-açúcar.
Há evidências de que as concentrações de sacarose no colmo controlam
a taxa de assimilação de carbono nas
folhas da cana-de-açúcar. Entretanto,
o nível de umidade da planta afeta
diferentemente a taxa de assimilação
do dióxido de carbono e a taxa de
movimentação de sacarose da folha
para os tecidos de reserva. Considera-se que baixa umidade pode causar
redução na assimilação de dióxido

de carbono, enquanto simultaneamente, permite maiores acúmulos
de sacarose no colmo em virtude de
um descarregamento mais eficiente
a partir do floema condutor para o
parênquima de armazenamento.
Verificou-se que além da relevância
da fotossíntese nas folhas (fontes)
o processo de armazenamento nos
drenos (colmos) também é fundamental. O fato das formas de S. officinarum tenderem a acumular sacarose
enquanto S. spontaneum produzirem
fibras, foi atribuído à ocorrência
predominante de uma invertase
neutra em S. officinarum e de uma
invertase ácida em S. spontaneum.

Têm-se associado as rápidas taxas de crescimento das gramíneas tropicais

A eficiência do acúmulo de sacarose
e seu papel na evolução de
Saccharum foi estudada através da
análise do conteúdo de açúcares,
umidade e fibra, em várias espécies
dos gêneros Erianthus, Miscanthus
e Saccharum. Os resultados foram
interpretados sob o ponto de vista
da pressão de seleção e da sobrevivência de um tipo de cana sob
condições ecológicas favoráveis e
tempo evolucionário quase ilimitado.
Em essência, sobrevivência e
retenção no esquema evolutivo foram
relacionados com a capacidade de
mobilização de açúcares essenciais
para a produção de colmos.

foliar apresentou uma alta correlação com a produção de massa seca durante

A pressão de seleção pareceu
favorecer a remobilização dos carboidratos mais prontamente a partir da
reserva. Esses fatos revelam dificuldades em se estabelecer uma explicação plausível para a evolução
da cana-de-açúcar, não possibilitando descartar eventos de natureza
puramente aleatórios e os processos
de seleção executados pelo homem
no decorrer dos tempos.

aos seus altos níveis de saturação lumínica e à uma inerente capacidade de
assimilar carbono às taxas diversas vezes mais altas do que as espécies de
clima temperado.
Resultados de produtividade mostraram que a cana-de-açúcar tem sua
superioridade ligada à via C4. A tolerância às altas temperaturas confere uma
vantagem seletiva em espécies C4. A cana sobrevive e mantém alta fotossíntese sob temperaturas elevadas, frequentemente letais para plantas C3,
sendo que essas tendem a superar baixas temperaturas mais eficientemente
do que a cana-de-açúcar. As comparações realizadas entre as espécies
de Saccharum mostraram alta produção de massa seca por S. officinarum
e variedades comerciais em relação a certas variedades de S. robustum e
S. spontanum, apesar da atividade fotossintética ser praticamente constante
nas folhas individuais. As diferenças na fotossíntese entre variedades foram
semelhantes àquela encontrada dentro de uma mesma variedade. A área
os primeiros cinco meses. Considerou-se que a taxa de produção de área
foliar é de maior importância do que as diferenças na taxa fotossintética. Além
disso, a capacidade dos tecidos da cana-de-açúcar de concentrarem o dióxido
de carbono atmosférico nos sítios de produção de carboidratos na bainha
vascular é vantajosa no sentido de melhor direcionar essa substância compartimentalizada.
A característica síndrome Kranz na anatomia foliar propicia que os produtos da
assimilação do carbono sejam facilmente transferidos para o sistema vascular
(floema) e translocados para os distintos drenos preferenciais da planta
com menor gasto de energia metabólica. A cana possui alta resistência dos
estômatos ao fluxo de dióxido de carbono e de vapor de água. Isto faz com que
essa planta possa apresentar 50% mais eficiência na utilização da água para
produção de matéria seca do que a maioria dos cultivos. A cana-de-açúcar
possui maior eficiência na utilização do nitrogênio nos processos de assimilação. Essa cultura apresenta muito baixa fotorrespiração comparativamente
com outras culturas, o que permite uma maior economia de carbono. A resistência da cana possibilita maior capacidade de enfrentar a competição que se
estabelece nas comunidades vegetais.
A atividade fotossintética da cana-de-açúcar aumenta quanto mais elevada
for a intensidade luminosa, sendo uma planta típica dos trópicos e capaz de
tolerar menores disponibilidades de nutrientes nos solos. Não se pode admirar,
portanto, que esta cultura atinja produtividades tão altas, disponibilizando
alimento e energia.
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A Meiosi Virou Mitosi
O sistema conhecido como MEIOSI foi desenvolvido pelo Dr. José Emílio Teles de
Barcelos no final da década de 80, como alternativa para implantação de canaviais.
A ideia surgiu da necessidade de implantar um canavial com mudas sadias e foi
baseado em observação das áreas comerciais que realizavam cultivo intercalar
de milho com soja. O sistema consiste no plantio durante a primavera, de dois
sulcos de cana-de-açúcar na área a ser reformada, deixando-se espaço entre eles
que permite o cultivo de culturas comerciais (soja e amendoim) e leguminosas
adubos verdes. Após colheita ou manejo das culturas no final do verão, os colmos
das linhas mães seriam utilizados como mudas. O primeiro experimento foi instalado em Uberlândia em 1983, depois o sistema foi aperfeiçoado e pesquisado na
Fazenda Santa Isabel (Pradópolis/SP), experimento que gerou os resultados que
originaram uma dissertação de mestrado, a qual foi defendida pelo Dr, Barcelos
na UNESP/Jaboticabal em 1990. Dessa forma surgiu o termo MEIOSI, o qual
significa, Método Intercalar-rotacional Ocorrendo Simultaneamente. Os resultados
dessas primeiras iniciativas, demonstraram que era possível implantar um canavial
com mudas novas (6 meses) e sadias (propagação por “quebra quebra”, ou seja
sem facão), com redução de 35% nos custos e permitir na mesma área produzir
alimentos em 88% da área. Contudo, mesmo com forte apelo da produção de
alimento e energia, o sistema teve adoção restrita em virtude sobretudo da dificuldade em manter o paralelismo na operação de abertura dos sulcos. Durante mais
de 30 anos, o conceito foi incorporado e difundido no meio agronômico, sem a
devida referência ao autor dessa brilhante ideia.
Com o advento da tecnologia do GPS e do piloto automático nos tratores, o
sistema meiosi voltou a ganhar expressão, sendo predominante em muitas regiões
canavieiras. Essa nova expansão da meiosi, vem associada ao uso de mudas
pré-brotadas em substituição aos rebolos para o plantio das “ruas mães”. A produção
de mudas a partir de gemas brotadas em condições controladas, já é conhecida há
muito tempo, porém o processo foi aperfeiçoado pelo IAC recentemente. A difusão
dessa tecnologia pelo IAC, tem contribuído para o surgimento de diversos viveiros
especializados nesse negócio, bem como servido como modelo para vários grupos
do setor iniciarem suas próprias infraestruturas de produção. Dentre as diversas
vantagens competitivas do uso de MPB associado com o sistema MEIOSI, destacam-se: altas taxas de multiplicação (1:16 e até 1:32), economia na quantidade
e logística de mudas, maior vigor, maior sanidade, pureza genética e redução da
dispersão de Sphenophorus levis.
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Todavia, o alto custo unitário das
mudas, a dependência de irrigação, a
maior dificuldade no controle de plantas
daninhas, requerem muito planejamento para utilização. Devido a alta
taxa de multiplicação, tem predominado
a utilização de uma única “rua mãe”,
fato que aumenta o espaço disponível para a parceria com produção de
grãos comerciais, tanto a soja quanto
o amendoim. Os preços favoráveis
dessas duas culturas usadas nas
reformas, estimulam as parcerias entre
as usinas e produtores de grãos, bem
como surgem como uma alternativa de
renda para os milhares de fornecedores
de cana-de-açúcar. Mas no sistema
MEIOSI com MPB, essa parceria exige
mais planejamento e conhecimento.
A associação de MEIOSI com MPB,
na verdade faz surgir um novo sistema
que poderia ser denominado MITOSI
– Método Intercalar de Transplantio
Ocorrendo Simultaneamente, considerando que quando se planta seedlings,
o termo mais adequado é transplante.
Dependendo da cultura intercalar,
do tipo de solo e do manejo utilizado,
o sistema MITOSI apresenta vantagens competitivas e desafios. Com a
finalidade de reduzir custos, diminuir
efeitos prejudiciais de veranicos e evitar
erosão, algumas iniciativas comerciais
tem realizado preparo somente para
o transplantio do MPB e as faixas
com a palhada de cana são mantidas
sem distúrbio, sobre as quais é realizado o manejo de solo conservacionista ou semeadura direta da soja e/
ou amendoim. É importante mencionar
que a pesquisa já gerou lastro de
conhecimento técnico-científico que
possibilita recomendar em muitas situações a semeadura direta da soja e do
amendoim sobre palhada de cana crua.
Nesse caso, essas informações podem
ser aplicadas no sistema MITOSI.
Enquanto a soja apresenta ampla e
crescente adoção nesse sistema, há
uma forte rejeição dos produtores de
amendoim sobre realizar arrendamento
em área de MEIOSI, necessitando de

desmitificar algumas questões que
dificultam a parceria, tais como; compatibilidade de equipamentos de pulverização com a faixa disponível, pequena
adoção de manejo conservacionista do
solo e pouca disponibilidade de herbicidas. No tocante a erosão, vale lembrar
que são estimadas perdas de 5,0 kg de
terra para cada 1,0 kg de amendoim
produzido.
Com intuito de elucidar essa questão,
na safra 2019/20, pesquisa foi iniciada
na cidade de Planalto/SP, em parceria
com produtores da família Valochi
(FLA – Fazenda Lago Azul Operações
Agrícolas), que além da atividade com
cana-de-açúcar, também produzem
soja e amendoim. Foi selecionado
talhão de 20 hectares com histórico de
07 cortes mecanizados sem queima,
ambiente de produção E2 (Latossolo
Vermelho-Amarelo, álico), no qual
foram estabelecidos quatro manejos de
solo (preparo convencional, preparo em
faixa, escarificador e semeadura direta)
com delineamento experimental, para
cultivo de amendoim. Mudas pré-brotadas da variedade RB96-6928 foram
transplantadas em faixa preparada com
canteirizador (preparo convencional) no
dia 10/07/2019 e o amendoim IAC-OL3
foi semeado em 25/10/2019 nos
diferentes manejos. Verificou-se que
mesmo com altos valores de resistência
mecânica do solo à penetração (acima
de 5 MPa), o sistema MITOSI com
amendoim na palhada proporcionou
ganhos médios de 87 sc/alq (limpo e
seco) a mais que no tratamento com
preparo convencional.
Os resultados farão parte da Dissertação de Mestrado do Eng.o Agr.o Olavo
Betiol do Curso de Pós-Graduação em
Ciência do Solo (UNESP/Jaboticabal).
Na sequencia, a desdobra foi realizada
nas diferentes condições de manejo de
solo, com intuito de quantificar a produtividade da cana-de-açúcar e análise
econômica de cada sistema. Essa
pesquisa on farm, recebe financiamento

FIGURA 1. SISTEMA MITOSI COM AMENDOIM NA PALHA. PLANALTO/SP

Foto: Rodrigo Valochi

FIGURA 2. SISTEMA MITOSI COM AMENDOIM NA PALHA

Foto: Denizart Bolonhezi

FIGURA 3. PLANTIO DIRETO DE CANA APÓS AMENDOIM SEMEADO SOBRE PALHADA.

Foto: Denizart Bolonhezi

da Fundação AGRISUS (PA 2937/20) e do CNPq (315118/2018-0) e visa avaliar o
sistema MITOSI com amendoim na palha. Outras iniciativas podem e devem ser
realizadas com outras culturas e em outros ambientes de produção, sempre com a
meta de aumento de renda do produtor, com sustentabilidade.
STAB | ABR / MAI / JUN 2020 | VOL.38 Nº4
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Coronavírus e a Cana!
A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos e a vida cerca de 3,5 bilhões de anos.
O Homo Sapiens surgiu há, no máximo, 350.000 anos. E, pasmem, a agricultura
surgiu há apenas 12.500 anos atrás. Desde então nós - os Sapiens - temos sido os
grandes protagonistas na história da Terra. Para o Bem e para o Mal.
O Homo Sapiens tem sobrevivido a todas grandes catástrofes que o atingiram.
Terremotos, Tsunamis, Guerras, Pestes, Dilúvios etc. E parece que sai engrandecido de cada uma delas.
Estamos enfrentando essa nova peste causada por um ínfimo ser chamado
“coronavírus” capaz de infectar milhares de pessoas em pouquíssimo tempo e
levar a óbito um enorme número de pessoas. Covas sendo abertas por possantes
tratores para possibilitar o enterro em valas comuns de centenas de vítimas
embaladas em caixões lacrados. Terrível!
O retrato está aí: hospitais lotados, ambulâncias aceleradas, mães e filhos aflitos,
médicos e enfermeiros chorando. Comércio, parques e ruas fechados. Internet a
mil por hora, ciclistas pedalando levando encomendas por todos os lados. Pessoas
presas em suas residências. A economia desandando. Fanfarrões negando a
pandemia e, no outro extremo, profetas do Apocalipse por toda parte culpando
deuses, diabos, chineses ou mesmo vingança da Terra!
Quando vi as fotografias das cidades bombardeadas na Alemanha logo após o
fim da 2a Guerra Mundial fiquei impressionado. As fotografias de Hiroshima e
Nagasaki “atomizadas” são indescritíveis. O que são o Japão e a Alemanha hoje?
Como eles conseguiram se reinventar e saírem mais fortes da terrível guerra?
Será que o exemplo deles serve para nós?
Outro dia, vi uma reportagem sobre a baía da Guanabara. Um antigo morador da
região foi entrevistado e estava estupefato com a limpidez da água e os diversos
peixes e tartarugas nadando tranquilos. O morador nunca havia visto águas tão
lindas!
A poluição diminuiu em várias cidades ao redor do mundo. O pôr do Sol em São
Paulo está imperdível. Estrelas que se escondiam atrás de uma nuvem espessa
de poluentes reapareceram como que por milagre. Fica evidente as agressões
sofridas pelo meio ambiente devido nossos maus tratos.
Uma nova percepção do mundo deve tomar conta da maioria das pessoas!
No mundo inteiro as pessoas estão mais solidárias e se sentindo mais confortáveis
com alguém que, simplesmente, canta na janela para todos ouvirem!
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As pessoas perceberam a nossa fragilidade e que, a qualquer momento,
nossa vida pode sofrer uma reviravolta.
Na minha família, do lado italiano,
era proibido deixar comida no prato,
resquícios das épocas de carestia
das guerras. Claro que não iremos
sofrer como naqueles tempos mas não
deixará de ser um período sem fartura.
Um parênteses: Em geral, as comidas
típicas dos países são homenagens às
épocas de escassez. Na Argentina a
“Parrillada” é um churrasco dos miúdos
que sobravam dos abates de animais
já que a carne nobre era toda exportada! No Brasil, a feijoada é feita com
as partes desprezadas dos porcos! O
“Cassoulet” francês é o nosso equivalente da feijoada mas feita com feijão
branco! O “Pan con tomate” espanhol
é simplesmente fatias de pães onde se
esfregam tomate pois não havia tomates
para todos. O “Fondue suíço”, antes de
ficar sofisticado, era feito com cascas
e pedaços velhos de queijos fundidos
em caçarolas aquecidas diretamente
no fogo e aderidos a pedaços de pão
velho presos num graveto. Estes são
exemplos lindos de como a humanidade transformou a comida da época
da carência em “delicatéssen”.
E aí? Quais as consequências?
Na minha opinião:
• A supervalorização do supérfluo
deve sofrer fortes alterações. Não é
possível pagar para um jogador de
futebol 30 milhões de reais por mês.
Ou uma bolsa de uma marca famosa
custar R$ 25 mil ou mais. Essa lógica
perversa que vem se perpetuando
nos últimos tempos deve sofrer algum
trauma.
• Valorização da casa como local
de trabalho. 90% dos trabalhos que
podem ser feitos por home-office
serão assim realizados. Redução de
custos operacionais das empresas e
das pessoas. Redução das torres de
escritórios.

• e-commerce assumindo definitivamente a principal forma de comércio.
• Revolução nos cuidados pessoais.
No Japão e na Coréia do Sul já era
comum o hábito de tirar os sapatos
antes de entrar em casa e usar
máscaras quando a pessoa estava
gripada. É provável que estes hábitos
se tornem universais.
• Redução nos eventos que juntam
milhares de pessoas.
• Fortalecimento dos sistemas de
saúde governamentais.
• Preocupação mais efetiva com o
meio ambiente. Principalmente o
meio ambiente urbano. Saneamento
básico deve, finalmente, se transformar em prioridade.
• Todos ficaremos mais pobres, mas
o dinheiro mudará muito de mãos.
Este é um tema para outra hora.
E no setor sucroenergético, que é a
nossa preocupação?
• O etanol está sofrendo e vai sofrer
bastante. Mas, com a maior preocu-

pação com o meio ambiente deve terminar por valorizá-lo perante os derivados
de petróleo cujo preço não deve subir muito independente dos acordos entre
árabes e russos. A redução do consumo de petróleo é inexorável. Cabe ao setor
valorizar mais ainda, junto à população, as externalidades do etanol.
• A energia renovável também passará a ser prioridade para a população e
a eletricidade da biomassa de cana (bagaço e palha) terá seu espaço nesse
espectro.
• O açúcar será pouco afetado. Acredito que até haverá aumento de consumo
pelo fato do açúcar ser a fonte de carboidrato mais barata. E, numa população
empobrecida, isso fará diferença.
• O dólar alto facilita as exportações brasileiras não só do açúcar mas de todas
as commodities brasileiras. Os custos de produção devem sofrer uma leve
redução.
Assim, minha mensagem é de otimismo. Devemos nos mirar nos exemplos
dos derrotados nas guerras e como superaram seus obstáculos. Mas vale a
pena lembrar da nossa responsabilidade sobre nós mesmos. À Terra, o Homo
Sapiens não importa. Ela continuará circundando o Sol milhões de anos depois
de nossa espécie ter sido extinta. E também temos que lembrar da nossa insignificância perante o Universo.
“O Universo está em ordem, independente de qualquer coisa que aconteça
conosco!”
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Soluções de
fábrica
Celso Procknor
celso.procknor@procknor.com.br

Vinhaça: Biodigestão x Incineração
Brasil e Índia são respectivamente o primeiro e o segundo maiores produtores de
cana de açúcar.
Enquanto o Brasil é o segundo maior produtor de etanol combustível, a produção
de etanol na Índia é ainda incipiente com a tendência de aumentar de forma
progressiva já que, do ponto de vista ambiental, provavelmente deve fazer mais
sentido subsidiar a produção de etanol no lugar de subsidiar a produção de açúcar,
como ocorre hoje em dia.
Os dois países apresentam condições de produção de cana totalmente diferentes
em ambientes agronômicos completamente distintos. Desta maneira, as soluções
para mitigar os problemas ambientais que podem ser causados pela vinhaça resultante da produção do etanol são também bastante díspares nos dois países.
No Brasil estamos passando gradativamente da aplicação da vinhaça in natura no
campo para uma concentração parcial da vinhaça, visando otimizar esta aplicação,
e também está sendo proposta em anos recentes a biodigestão da vinhaça para a
produção de biogás, visando a geração de energia elétrica ou de calor.
Na Índia estão preconizando a incineração da vinhaça para recuperar até 90% do
potássio nas cinzas das caldeiras e para a produção de energia elétrica excedente.
Esta posição ficou marcante durante o Congresso da ISSCT do ano passado na
Argentina, onde vários fornecedores indianos preconizaram esta solução como
sendo a mais indicada do ponto de vista técnico e econômico, pelo menos para as
condições vigentes na Índia.
A questão que surge então é se a incineração da vinhaça também poderia ser
adotada com sucesso no caso do Brasil. Assim este texto tem por objetivo fazer
uma comparação hipotética de uma planta com mix açúcar na faixa de 50%,
produzindo cerca de 500 m3/d de etanol anidro combustível e com a perspectiva
de exportar todo o excedente energético na forma de energia elétrica, com biodigestão ou com incineração da vinhaça.
Antes de estabelecermos as premissas dos projetos a serem comparados é
recomendável uma breve descrição dos dois sistemas envolvidos.
Já escrevemos anteriormente sobre a produção de energia elétrica a partir da
biodigestão da vinhaça, e assim sugerimos verificar as informações a respeito
contidas nos textos da Revista STAB da edição maio/junho de 2008 (Energia
Elétrica a partir da Vinhaça) e da edição maio/junho de 2016 (Produção de Biogás:
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Lagoa x Reator), ambas disponíveis
no nosso site na internet. Embora o
biogás produzido possa ser queimado
em caldeiras existentes, trata-se de um
ciclo termodinâmico de baixa eficiência,
e assim vamos usar na nossa comparação a produção de energia elétrica
com motores de combustão interna
com previsão de um sistema para a
desulfurização do biogás.
Na Índia a capacidade média das usinas
é bem menor do que no Brasil e lá já
existem várias caldeiras queimando
vinhaça, pelos relatos a maior delas
tem capacidade de 75 t/h, estando as
demais na faixa entre 25 t/h e 40 t/h.
Estas caldeiras produzem vapor na
faixa de 45 bar e 400 oC com água de
alimentação na faixa de 150 oC, ainda
não está disponível por lá uma tecnologia que seja adequada para produzir
vapor com temperatura mais alta.
Embora todos os fabricantes indianos
mencionem que estão desenvolvendo
tecnologia para queimar 100% de
vinhaça, hoje em dia o normal é usar
uma relação em peso de 80% de
vinhaça e de 20% de bagaço como
combustível suporte. O bagaço com
50% de umidade e a vinhaça com
60% de brix, a caldeira operando com
uma eficiência de 80% a 82% sobre
o PCI combinado dos dois combustíveis. O consumo de energia elétrica na
caldeira está na faixa de 7,5 a 8,0 kWh/t
de vapor. A retenção de particulados
deve ser feita a seco para recuperar
o máximo de potássio, e a tecnologia
com filtro de mangas tem sido a preferida em relação ao precipitador eletrostático, com previsão de substituição
das mangas a cada quatro safras. Os
fabricantes mencionam recuperação de
99% das cinzas e de 95% do potássio
disponível na vinhaça (para referência
vide texto Multiciclone x Precipitador da
edição março/abril de 2019 da Revista
STAB).

O vapor motriz produzido pode acionar
um turbo gerador de condensação
com uma extração controlada de
vapor a uma pressão adequada para
promover a concentração da vinhaça.
Desta maneira a energia térmica para
concentrar a vinhaça é produzida pela
incineração da mesma, com produção
de energia elétrica excedente e com
sobra de condensados com alto teor de
VOC (compostos orgânicos voláteis),
mas sem potássio.
A má notícia é que a tecnologia
adotada da Índia ainda exige limpeza
periódica manual com ar comprimido
nos feixes tubulares da caldeira que
dura uma semana, em função dos
depósitos causados pela queima da
vinhaça. A informação que obtivemos
no Congresso da Argentina é uma
garantia dos fabricantes de 90 dias
de operação sem limpeza, sendo que
na prática chegaram a períodos de
150 dias sem limpeza. Se considerarmos uma média de 120 dias entre
limpezas, vamos ter a caldeira parada
durante uma semana em uma safra de
oito meses, mas de qualquer maneira
deverá ser prevista uma estratégia
para concentrar vinhaça com bagaço
excedente e um reservatório para
acumular uma semana de vinhaça com
60% de brix, sendo que por segurança
será melhor prever duas paradas e
uma sobre capacidade de 15% a 20%
no concentrador de vinhaça.

tação, já que não pretendemos considerar rendimentos fermentativos diferentes
neste caso, e não vamos considerar a biodigestão de torta de filtro, pois produções significativas de biogás a partir da torta são indicação de provável perda
excessiva de açúcar na mesma.
Para ambas as alternativas Biodigestão (AB) e Incineração (AI) consideramos
uma caldeira queimando bagaço e gerando vapor motriz com 68 bar(a) e 525 oC e
consumindo 40% de vapor no processo. Para a AB consideramos os biodigestores
e a geração de energia com motores de combustão interna, sem concentração de
vinhaça. Para a AI vamos considerar uma segunda caldeira e um turbo gerador
com sistema de concentração de vinhaça. Em todos os casos vamos considerar
operação apenas durante o período de safra, sem nenhuma geração no período
de entressafra. Os parâmetros comparativos obtidos em nossos estudos estão
indicados de forma simplificada na tabela 1.
Os resultados acima devem ser interpretados considerando-se uma série de particularidades de cada uma das alternativas estudadas.
Não consideramos na comparação a utilização de sistemas integrados de destilação com concentração, já que existem inúmeras opções técnicas possíveis,
e este seria um estudo específico caso a caso. Sistemas integrados tendem a
favorecer mais a AI, já que na AB haveria uma menor eficiência térmica global em
função da necessidade de resfriamento da vinhaça antes do biodigestor e posterior aquecimento da mesma antes da concentração.

Agora podemos imaginar uma planta
produzindo açúcar e etanol anidro com
a premissa de exportar energia elétrica,
processando 2,4 mmtc a um ritmo de
500 t/h durante 4.800 horas efetivas
e com 85% de eficiência de tempo
aproveitado, sem palha adicional para
simplificar. Vamos considerar a cana
com valores médios de 14,7% de ART
e de 12,5% de fibra. Vamos também
considerar a fermentação produzindo
vinho centrifugado com 10% v/v e um
volume de vinhaça de 9,0 l/l com 3,5%
de brix e 35.000 ppm de DQO. Não
vamos considerar a prática indiana de
recirculação de vinhaça na fermenSTAB | ABR / MAI / JUN 2020 | VOL.38 Nº4
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Conforme mencionado acima, não
consideramos neste estudo a recirculação de vinhaça na fermentação,
que é prática usual na Índia, com uma
recirculação na faixa de 30% a 35% e
produção de vinhaça na faixa de 5,5
l/l a 6,0 l/l com 12% a 14% de sólidos.
A recirculação de vinhaça tem como
consequência uma redução significativa
no gasto de vapor para a sua concentração, já que a água a ser evaporada
diminui cerca de 50% e assim o investimento no concentrador de vinhaça é
muito menor. Em compensação, o teor
de cinzas da vinhaça indiana é muito
mais alto do que no Brasil, porque além
da recirculação da vinhaça o mel final
é muito esgotado. Em consequência
o poder calorífico (PCI) da vinhaça
concentrada no Brasil tenderia a ser
mais alto na faixa de 10% a 15%, mas é
impossível garantir, pois como na Índia
em geral há uma menor recuperação de
leveduras, os sólidos totais lá podem
significar um PCI mais elevado.
O que é indispensável é começarmos a
fazer no Brasil uma adequada caracterização da nossa vinhaça, para levar em
conta além do brix também os sólidos
em suspensão. Esta caracterização
adequada vai poder definir com mais
segurança a real quantidade de energia
que poderia ser recuperada da vinhaça.
Do ponto de vista de redução de investimento e de aumento de exportação de
energia concluímos que a recirculação
da vinhaça na fermentação ajuda muito
a viabilizar a AI na Índia. Simulando
a AI com recirculação de vinhaça
teríamos uma exportação de energia
de 84,3 kWh/tc (no lugar de 70,9 kWh/
tc da tabela acima, ou seja, aproximadamente ganha em vez de perder
5,0 kWh/tc em relação à AB) e uma
redução no Capex da planta anexa ao
redor de R$ 14 milhões. Fica o dilema
para os especialistas em fermentação,
definir qual seria a perda na produção
de etanol em função de uma provável
menor eficiência fermentativa decorrente da recirculação da vinhaça.
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TABELA 1. BIODIGESTÃO X INCINERAÇÃO - PARÂMETROS COMPARATIVOS
PARÂMETROS

BIODIGESTÃO (AB)

INCINERAÇÃO (AI)

Geração de energia a partir do bagaço na safra e safrinha (kWh/tc)

106,9

103,9

Consumo de energia da usina na safra e safrinha (kWh/tc)

39,6

39,6

Excedente de energia exportável da usina (kWh/tc)

67,3

64,3

Geração de energia da planta anexa (kWh/tc)

12,8

7,4

Consumo de energia da planta anexa (kWh/tc)

0,6

0,8

Excedente de energia exportável da planta anexa (kWh/tc)

12,2

7,4

Excedente de energia exportável total (kWh/tc)

79,5

70,9

Capex da planta da planta anexa (estimativa em R$ milhões)

80 (*)

70 (**)

Opex da planta anexa (estimativa em R$/tc)

1,32

2,93

Aplicação do potássio recuperado na lavoura

via úmida diluída

via seca

(***)

(***)

Opex para aplicação de potássio na lavoura (estimativa em R$/tc)

(*) Biodigestores 63%, moto-geradores 37%
(**) Caldeira e turbo gerador 56%, concentrador de vinhaça 44%
(***) Valores que dependem das condições agronômicas específicas de cada planta.

Resta agora discutir os fatores de comparação intangíveis cuja precificação é mais
difícil determinar.
A AB trabalha com uma biomassa viva sob forma de lodo granulado. Como na
fermentação alcoólica há necessidade de cuidados especiais para manter estável
a operação de biodigestão. Uma eventual perda de lodo requer um período elevado
para estabilização operacional. A AI utiliza apenas princípios físico-químicos, mais
previsíveis, porém ainda necessita de limpeza manual periódica com os riscos daí
decorrentes.
A vinhaça a ser aplicada no campo na AB ainda deve respeitar as limitações
ambientais em função do potássio presente na mesma. Na AI os condensados
resultantes podem ser aplicados em áreas próximas com custos muito menores,
e o potássio recuperado com as cinzas da caldeira pode ser aplicado como um
fertilizante mineral. Fica o dilema para os agrônomos especialistas em aplicação
de vinhaça, definir qual seria a diferença de Opex entre a AB e a AI.
Assim a conclusão preliminar deste estudo é que a AI pode ser praticada na Índia
em função da alta reciculação de vinhaça no sistema de fermentação, necessitando de menos energia na concentração e produzindo uma vinhaça que, embora
com alta teor de cinzas, pode ter um PCI mais elevado notadamente devido a um
maior teor de sólidos em suspensão, decorrente da baixa recuperação de levedura
ou eventual operação com levedura perdida.
Vamos agora na próxima oportunidade fazer uma comparação entre a AB e uma
AI adotando, no lugar da tecnologia indiana, uma tecnologia já disponível no Brasil,
que permite queimar a vinhaça com um menor nível de concentração em caldeiras
com leito fluidizado.
Mas é importante voltar a ressaltar que em qualquer caso fica patente a urgente
necessidade de caracterizarmos com critério o PCI da vinhaça, já que muito mais
importante do que o valor do brix é definir também o teor e as características dos
sólidos em suspensão.

Precisando de
uma força?

SEU CONTATO
NA REXROTH
José Ortiz

Responsável por
aplicações sucroenergéticas
(11) 98536-8589
jose.ortiz@boschrexroth.com.br

O Assist Drive é uma força complementar para moendas
cujos acionamentos convencionais não estejam em boas
condições. A solução consiste na instalação de motores
hidráulicos Hägglunds nos rolos de entrada, saída ou
ambos, mantendo o rolo superior acionado por turbina
ou redutor. Além de ser o primeiro passo para modernizar
e ampliar o acionamento da moenda, permitindo
investimentos graduais, de acordo com a disponibilidade
da usina, o Assist Drive:

• Alivia o esforço sobre os componentes antigos, aumenta
a vida útil e a potência da moenda e reduz o consumo de
vapor da turbina;
• Permite o controle da velocidade do rolo, compensando
diferenças de diâmetro e/ou criando fricção para
melhorar a qualidade da moagem;
• Quando comparado com equivalentes eletromecânicos, um
Assist Drive Hägglunds requer menos da metade do espaço
lateral e reduz pela metade o peso na ponta do eixo.

Quer saber mais sobre como o Assist Drive pode
revitalizar sua moenda? Fale conosco.
Bosch Rexroth Ltda.
wwww.boschrexroth.com.br
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Falando de
Fábrica
Florenal Zarpelon
fz7@uol.com.br

NPSH, e Cavitação
Recentemente fomos abordados para definir as condições para evitar a
chamada cavitação num bombeamento de vinhaça concentrada a cerca
de 25-30% de sólidos. Pergunta relativamente curiosa, pertinente, de um
engenheiro preocupado com detalhes. Demos a solução possível, para pelo
menos reduzir parte dos problemas relativos a cavitação, agora, com mais
tempo, cabe uma análise mais profunda, baseada nas informações contidas
em boas literaturas, entre as quais o “Pump Handbook”, “Piping Calculations
Manual”, Menon, S., Bombas Industriais, Matos & Falco, entre outros.
NPSH, sigla em inglês de “Net Positive Suction Head”, ou “Carga de Pressão
Positiva na Sucção” é a pressão positiva necessária para evitar a volatilização do líquido na entrada da bomba. Se o NPSH disponível (NPSHD) for
abaixo do requerido (NPSHR) pela bomba, o rotor pode sofrer danos, incapacitando a bomba. A aspiração, ou descompressão, que ocorre na sucção da
bomba pode ocasionar a redução da pressão absoluta, que se atingir o valor
igual ou inferior a pressão de vapor do líquido, pode criar a vaporização de
parte do líquido; estas bolhas de vapor dentro da bomba, à medida que a
pressão recebida for maior que a pressão de vapor do líquido, sofrem colapso,
condensam, formando vazio que cria ondas de choque que se manifesta sob
vibração e ruído na bomba, com grande possibilidade de danificar principalmente o rotor, portanto, até alterando a curva característica da bomba. Este
fenômeno é conhecido como cavitação. Note que cavitação é o fenômeno
resultante da redução de pressão, mas mantendo a temperatura. Quando
uma bomba faz ruído porque momentaneamente roda com pouco líquido e
sem ter havido vaporização na entrada da bomba ou internamente, isto não é
cavitação, portanto, não ocasiona os efeitos mencionados, apesar de causar
algum ruido.
O NPSHD é expresso pela expressão: NPSHD = pa – pv ± Hs – Δps, onde pa é
a pressão absoluta do ambiente (em mca), pv é a pressão de vapor do líquido
(em mca), Hs é a altura de sucção (positiva ou negativa, em mca) e Δps é
a perda de pressão na linha até a sucção (em mca). Para um determinado
bombeamento, na maioria das vezes, nos dois primeiros termos não se pode
fazer mudanças, assim, a melhoria do NPSHR recai nos dois últimos termos
da equação: a altura de sucção e a minimização das perdas na sucção. Como
foi mencionado concentração da vinhaça, vale o exemplo que se segue onde
a vinhaça concentrada do último efeito da evaporação segue diretamente para
a bomba para ser extraída:
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• A bomba requer um NPSHR de 3,0
mca
• Pressão absoluta no último efeito:
600 mm Hg de vácuo = 0,2 bar abs
= 2 mca
• Como o líquido está no ponto de
ebulição, a pressão de vapor é igual
a pressão do meio, 2 mca.
• A evaporação está num nível de
10m acima do solo, e o nível de
saída do vaso até o eixo da bomba
é de 8 m = 8 mca
• As perdas de carga na sucção
foram estimadas em 1,0 mca
• Deste modo, calcula-se: NPSHD =
2 – 2 + 8 – 1,0 = 7,0 mca, logo com
margem de segurança de NPSHR
de 7,0 – 3,0 = 4,0 mca
• Mas, se o tubo não estiver cheio,
por exemplo, com líquido somente
até 3,5 mca, então a NPSHD será
= 2,5 mca, ficando sem margem de
segurança, pois a bomba requer 3,0
mca.
Este exemplo é similar a extração do
xarope de uma evaporação, cujo tubo
sai da última caixa diretamente para
a bomba. Poder-se-á já mencionar
que uma vinhaça concentrada ou
um xarope (caldo concentrado) são
líquidos que estando concentrados
passaram a ter uma “Elevação do
Ponto de Ebulição” (EPE) que de
certo modo dificultam a evaporação,
além de terem viscosidade que
minimiza a cavitação. O cálculo da
EPE para uma vinhaça concentrada
a 30%m indica que não é tão significativo, sendo um pouco significativo para um xarope de 65%m, mas,
também considerado irrelevante.

Uma situação conhecida que necessita evitar a cavitação é o bombeamento da água de alimentação de
caldeira, água que em muitos casos
segue para a caldeira a mais de
100°C, mas que é uma tarefa até fácil
de conseguir o NPSHR pela bomba,

porque se pode pressurizar a sucção,
tema discutido no artigo STAB de
Maio/Junho 2003. Mas, quando um
líquido concentrado e sob vácuo é
extraído diretamente de um evaporador, ou também quando condensados sob vácuo são encaminhados
diretamente para uma bomba para
serem extraídos, estas situações
tornam-se mais difíceis de conseguir
as condições para atender a NPSHR

por uma bomba.

Este artigo tem a intenção de discorrer, ainda que discretamente, nos caminhos
possíveis para que não ocorram danos apreciáveis nas bombas.
A conceituação moderna de cavitação indica que para que se forme a
“cavidade” há boa influência da tensão superficial e da viscosidade do líquido
(é atenuante das ondas de choque) e da presença de impurezas. Líquidos
puros e homogêneos podem resistir, ainda que pouco, a pressão negativa
sem cavitar. Assim, pode-se definir dois roteiros para evitar ou minimizar a
cavitação na bomba. O primeiro e principal é determinar as condições para
satisfazer que a bomba não venha a cavitar. O segundo é implementar procedimentos que atenuam os efeitos da cavitação, onde for impraticável evitá-la.
A análise destes dois aspectos conduz a fatores que modificam a NPSHD e
fatores que modificam a NPSHR.
Os fatores que modificam a NPSHD seriam: altura estática de sucção, pressão
do ambiente de onde o fluido é bombeado (pressão atmosférica, e pressão
negativa ou sob vácuo), temperatura do bombeamento, tipo de líquido
bombeado, detalhes da linha de sucção (diâmetro, comprimento, perfil,
acessórios) e vazão. Como fatores que modificam a NPSHR ou que aumentam
a resistência a cavitação pode-se citar: a rotação da bomba, o próprio desenho
da bomba e o tipo de rotor, a viscosidade do líquido bombeado, o tipo de
material da bomba, a superfície dos componentes da bomba (voluta, rotor).
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Como mencionado no início, para um
determinado bombeamento, o termo
HS neste caso é fixo, logo. o único
fator que pode melhorar a NPSHD
seria a desobstrução completa na
passagem do líquido chegando na
bomba, ou seja, aumento do diâmetro
para reduzir a velocidade a valores
bastante baixos (0,3 m/s); eliminação
de qualquer possibilidade que possa
reter bolsas de vapor quando eventualmente o tubo não estiver cheio e
que possa permitir a chegada de
vapor até a bomba; se a sucção é
positiva (bomba afogada) instalar a
redução excêntrica deixando a parte
reta para baixo, para que as bolsas
de vapor se alojem no alto e possam
voltar, não entrando na bomba. Em
muitos casos prefere-se instalar duas
bombas para na eventualidade ter
a segunda bomba em condição de
operação sem alguma paralisação.
A Figura mostrada seria uma boa
indicação de como instalar a linha
para evitar a formação de bolsas de
vapor que poderiam ingressar na
bomba. Já vimos casos em que a
conexão com maior diâmetro que
faz a ligação para as bombas foi
colocada no mesmo nível da sucção
da bomba, de maneira que sempre
haveria mais facilidade para criar esta
bolsa de vapor. Também vimos que
a redução excêntrica na sucção foi
colocada com a parte reta para cima
que sempre fica mais fácil que alguma
bolsa de vapor ingresse na bomba.
A figura mostrada como exemplo seria
quem sabe a melhor alternativa para
evitar, dentro de limites, a entrada de
bolsas de vapor na bomba, ou ainda
assim a válvula na sucção poderia ser
montada na vertical para, de fato, não
haver restrições na sucção da bomba
(Figura 1).
No tocante a melhoria da NPSHR
pode-se citar: a redução da velocidade (o NPSHR varia com o quadrado
da velocidade); redução da perda na
entrada da bomba (explorada pelo
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FIGURA 1. INSTALAÇÃO DA BOMBA

fabricante da bomba), o uso de materiais mais resistentes a cavitação, citando-se em ordem crescente de resistência: ferro fundido, bronze, alumínio,
aço inox, aço cromo/vanádio, ou seja, materiais mais resistentes a corrosão,
com superfície lisa e sem irregularidades, portanto, materiais mais nobres,
favorecem a formação de cavitação suave e parcial sem causar efeitos severos
adversos.
As bombas de condensados constituem um caso mais crítico, porque o líquido
não tem viscosidade e está na temperatura de ebulição, portanto os recursos
são poucos, resultando em operar sob situação de cavitação controlada:
utilizar baixa rotação, e materiais resistentes a cavitação. Se possível escolher
uma bomba que opere numa faixa de vazão baixa, pois a NPSHR aumenta
com o aumento da vazão, mas, esta condição não é fácil de ser conseguida,
uma vez que uma bomba não deve operar constantemente com menos de
50% da vazão que produz o melhor rendimento, porque também em baixa
vazão pode haver cavitação.
O exposto acima evidencia que os bombeamentos de condensados de álcool
numa destilaria, por exemplo, refluxo na coluna retificadora ou similar são de
algum modo problemáticos e devem ser bem estudados. A colocação de um
“balão” para coleta dos condensados de álcool, sem entrar nos detalhes, não
é boa prática. O mais simples é colocar uma “garrafa” coletora de todos os
condensadores da coluna, o mais alto possível, e descer num tubo de bom
diâmetro (velocidade máxima 0,5 m/s) até a bomba, cuja redução excêntrica é
montada com a parte reta para baixo para evitar que bolsas de vapor entrem
na bomba; o grande diâmetro na sucção funciona também como estoque de
líquido a bombear, evitando-se um tanque de coleta que não proporciona
retenção consistente. A altura manométrica escolhida não deve ser exagerada, considerando-se a altura geométrica como sendo a altura entre a bomba
e a entrada na coluna menos 3 m, ou seja, considerando como se o tubo na
sucção permanece cheio numa altura de 3 m. Exemplo: altura entre a bomba
e o topo da coluna = 25 m; altura do fundo da garrafa coletora do álcool dos
condensadores até a bomba = 8 m; perda de carga 0,3 mca; densidade do
álcool 0,8. Altura manométrica do recalque = (25–3+0,3)x0,8 = 17,8 mca.
A bomba escolhida não deve ter altura manométrica maior que 20 mca e seria
operada na mais baixa rotação possível.
É isso!

Atualidades

Maximilian Goehler
mgoehler19@gmail.com

A tal da Sobressaturação
Prezado leitor, esta revista chega até você junto com todas as incertezas que
atingem o setor neste momento inicial da safra da região centro sul. Penso
que como brasileiro, estamos habituados a elas, mas acho desta vez a “coisa
pegou de jeito”. Com a necessidade de mudança no mix de produção em
direção ao açúcar, quero falar sobre o processo de cristalização, etapa mais
importante dentro da fábrica de açúcar, no processo de produção do açúcar
cristal comercializado. Para tanto, vou me referir a um conceito apresentado
pelo célebre pesquisador da tecnologia açucareira, Noël Deerr (1874 – 1953),
na sua obra “Cane Sugar”, Norman Rodger, Londres, 1921 e para o qual eu
peço um pouco de reflexão cuidadosa e atenta.
Seja considerado um quadrado de lado unitário, dentro do qual são distribuídos
círculos, cada um com diâmetro igual a
, tal como mostra a
(Figura 1).

que será constante, independentemente do valor atribuído a . A área
entre os círculos no quadrado será igual
a
, que também será constante.
Assim, amigo leitor, preste atenção a
isto: qualquer que seja o diâmetro dos
círculos, a área total entre eles será
sempre a mesma, desde que todos os
círculos tenham o mesmo diâmetro.
No caso de uma massa de cristais
contida num cesto de uma centrífuga,
os espaços entre os cristais podem
ser considerados equivalentes a um
sistema de tubos capilares, através
do qual o mel fluirá sob a ação da
força centrífuga, para fora do cesto.
Na base deste raciocínio, assume-se
que todos os cristais (círculos)
tenham o mesmo diâmetro e no
caso de serem introduzidos cristais
(círculos) menores, tal como mostra a
(Figura 2), entre os cristais (círculos)
maiores, ocorrerá uma restrição
dos espaços que formam o sistema
capilar. Isso é precisamente o que
acontece quando o operador de
processo
obtém
granulometria
dispersa ou mesmo uma segunda
granulação na cristalização.
Fica então simples de concluir que a
uniformidade granulométrica é mais
importante do que o tamanho do
cristal no processo de produção do
açúcar. Em outras palavras: ter todos
os cristais de um mesmo tamanho é
mais importante do que o tamanho do
cristal em si.

A área ocupada pelos círculos é dada por:

Para se tratar do controle do processo
de cristalização, é de extrema importância o conhecimento da solubilidade da sacarose em água, tanto
em soluções puras como impuras ou
técnicas, com o propósito de otimizar
as condições para a nucleação e para
o crescimento do cristal.
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A solubilidade da sacarose pode ser
apresentada na forma de diagrama,
relacionando a temperatura da
solução (T°C) com a relação mássica
entre sacarose e água (gs/gw), tal
como mostra a (Figura 3).

FIGURA 3. DIAGRAMA DE SOBRESSATURAÇÃO

O diagrama apresenta a zona estável
e insaturada, separada da zona lábil,
onde a cristalização se dá espontaneamente e sem controle. Nesta
separação apresenta-se uma zona
de equilíbrio metaestável, na qual
a quantidade de sacarose excede o
limite de solubilidade, mas somente
cristalizará na presença de uma
semente cristalina, quando sob condições operacionais controladas do
processo.
É nesta zona metaestável onde
ocorre a cristalização industrial da
sacarose em tachos de cozimento.
A largura da zona metaestável é
definida com auxílio do coeficiente
de sobressaturação
, também
mostrado no diagrama da ( Figura 3).
O valor de
corresponde
a saturação da solução de sacarose
em
uma
dada
temperatura.
Assim a zona metaestável estará
compreendida entre
e um
valor máximo experimental
.
O uso da sobressaturação é uma
ferramenta poderosa na determinação do ponto de injeção da
semente de cristalização.
Enquanto os valores da solubilidade
da sacarose em água são conhecidos
e tabelados em função da temperatura para soluções puras, o desafio
está no conhecimento da solubilidade
da sacarose em água para soluções
impuras ou técnicas, tal como
definimos o caldo, o xarope e os méis
de cana.
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Se definimos a equação 1, como a sobressaturação de uma solução técnica
açucarada, sendo:
(Eq. 1), onde:

corresponde à relação mássica açúcar / água na solução técnica e
corresponde a relação mássica de saturação açúcar / água na
mesma solução técnica.
corresponde a sobressaturação da solução técnica açucarada.
Podemos desenvolver o numerador da equação 1 na seguinte forma:

(Eq. 2)

Logo, a equação 1 pode ser assim reescrita:

(Eq. 3), onde:
corresponde à pureza% da solução;
corresponde ao total de sólidos % da solução.

Da equação 3, dada uma sobressaturação desejada e conhecendo-se a pureza
do mel a ser cristalizado, pode-se determinar o valor do total de sólidos a ser
buscado na concentração até o ponto de injeção da semente. Falta ainda o
conhecimento de
, ou seja, a relação mássica de saturação açúcar /
água no mesmo mel. Como disse antes, a curva de saturação da solução pura
de água e sacarose é conhecida e há tabela já escrita para o seu uso. Há, no
entanto, a necessidade do conhecimento da curva de saturação do mel, que é
uma solução técnica ou impura de água e sacarose. Para tanto, vamos fazer
uso de mais algumas equações, seguindo com a conceituação de Coeficiente
de Saturação, apresentada por vários autores, entre eles van der Poel, 1998.
Assim pode-se definir o Coeficiente de Saturação como sendo a relação:

(Eq. 4), onde:

corresponde à relação mássica de saturação açúcar / água na
mesma solução técnica, como já apresentado acima e;
corresponde à relação mássica de saturação açúcar / água numa
solução pura, na mesma temperatura da solução impura em análise, ou seja,
é o valor extraído da tabela de saturação açúcar / água em solução pura, em
função da temperatura, pois
A equação 4 pode ser reescrita da seguinte maneira:

(Eq. 5)

Falta-nos agora, amigo leitor, a determinação de
e é aí que a coisa
complica um pouco e pede estudo. Há algumas equações apresentadas por
pesquisadores sobretudo europeus e eu procuro fazer uso da compilação
de G. Vavrinecz, 1978. O seu estudo relaciona o coeficiente de saturação
com a relação mássica não açucares / água no mel a ser cristalizado,
, na seguinte forma:

(Eq. 6),

sendo os coeficientes a, b, e c, determinados experimentalmente a partir
de ensaios de solubilidade com méis da fábrica de açúcar. Aliás, este é o
meu estudo atual numa linha de programa de mestrado. Por fim chegamos à
equação da sobressaturação para méis de caldo de cana, a partir da equação
3, sendo:

(Eq. 7).

A jogada com o uso da sobressaturação é que ela é um número adimensional, maior que 1 e que pode ser
testada na operação do cozedor.
Assim, o especialista em processo
estabelece um valor para a sobressaturação e usando um valor atual
de laboratório para a pureza, pode
calcular qual será o valor do total de
sólidos (TS%) correspondente. Uma
medição correta no cozedor permitirá então a cristalização no momento
correto. O processo de automação
do cozimento fica mais simples, pois
deixa-se de ter o total de sólidos como
uma variável de ajuste pelo operador.
Sabemos que uma cristalização bem
conduzida é a chave para uma distribuição granulométrica homogênea,
com pouco desvio em relação ao
diâmetro médio dos cristais. Estamos
assim enchendo um cesto da centrífuga com massa com cristais do
mesmo diâmetro e logo a purga do
mel será mais fácil e com menos
lavagem dos cristais. Se lavamos
menos os cristais, menos sacarose
se dissolve e menor será a recirculação na fábrica. Sabemos que se há
menos recirculação na fábrica, esta
poderá processar mais matéria prima
com os mesmos equipamentos.
Bingo!
Neste tempo de grande incerteza
proponho focar no estudo do aumento
da eficiência e sobretudo aumentar
o nosso conhecimento, pois quanto
mais conhecermos a técnica e a
praticarmos, melhores vamos sair
da tempestade. Afinal, essa ofegante
epidemia vai passar!
Minha gratidão a Eloisa, Luíza e
Beatriz, quem têm me suportado
em casa nesses dias de quarentena
infinita.
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Caracterização entre o Controle de Custos e a Redução de Custos
CARLOS ARAUJO
MACKENSIE AGRIBUSINESS, PIRACICABA - SP
A maior crise econômica do setor bioenergético iniciada com um intenso
impacto na comercialização do etanol decorrente da queda expressiva do
preço do petróleo no mercado internacional e profunda queda de demanda do
consumo desde produto em função do covid-19.
A função essencial de uma usina de açúcar, etanol e energia elétrica é
maximizar o lucro, da mesma forma o produtor agrícola, o que só é possível
diminuindo o custo de produção ou elevando a produtividade dos fatores de
produção (capital, terra, mão de obra, máquinas e equipamentos, insumos,
tecnologia, gestão).

Definição de controle de custos
O Controle de Custos é um processo
que se concentra em controlar o custo
total por meio de análise competitiva. É uma prática que trabalha para
manter o custo real de acordo com as
normas estabelecidas. Assegura que
o custo incorrido em uma operação
não deve ir além do custo predeterminado.
O Controle de Custos envolve uma
cadeia de funções, que começa
com a preparação do orçamento em
relação à operação, avaliando depois
o desempenho real. Na próxima
etapa é a análise das variações entre
o custo real e o custo orçado. Finalmente, implementar as ações corretivas para corrigir as variações.
As principais técnicas utilizadas no
controle de custos são: custo padrão
e o controle orçamentário. É um
processo contínuo, pois suporta a
análise das causas das variações que
controlam as perdas operacionais.

Fonte: Mackensie Agribusiness
Para tanto, duas ferramentas eficientes são utilizadas pela gerência: controle
de custos e redução de custos. O Controle de Custos é a técnica que fornece
as informações necessárias para o gerenciamento de que os custos reais
estão alinhados com os custos orçados ou não. De outra forma, Redução de
Custos é a técnica usada para reduzir o custo unitário a partir da cana de
açúcar até os produtos finais sem comprometer sua qualidade nas operações
agrícolas, na qualidade das mudas de cana de açúcar, na eficiência operacional das máquinas agrícolas, a partir dos processos: cultivo, manutenção
da lavoura e colheita.
Enquanto o controle de custos regula a ação de manter os elementos dos
custos dentro dos limites definidos, a redução de custos refere-se à redução
permanente real no custo unitário.
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Definição de Redução de Custos
Redução de Custos é um processo
que visa reduzir o custo unitário de
um produto, sem afetar sua qualidade
usando novas tecnologias e aprimorando os processos atuais. Verifica
alternativas de reduzir o custo de uma
unidade. Garante economia em custo
unitário e maximização dos lucros.
A Redução de custos visa otimizar
o processo de produção, armazenamento, venda e distribuição. Para
identificar a redução de custos, os
principais elementos são:

• Minimização do custo unitário;
• Nenhum compromisso com a
qualidade do produto;
• As economias são de natureza
não volátil;
• As ferramentas de redução de
custos são processos definidos
tecnicamente, P&D e qualidade
total, melhoria na eficiência operacional, avaliação de cargos e classificação de mérito.
O processo ou operação de manter o
custo conforme as normas estabelecidas é conhecida como controle de
custos. A atividade de diminuir o custo
unitário, aplicando novos métodos de
produção de modo a não afetar a
qualidade e produtividade, é conhecida como redução de custos.
O Controle de Custos se concentra
na redução do custo total, enquanto
a redução de custos se concentra na
redução do custo unitário.
O controle de custos é temporário por
natureza. Ao contrário da redução de
custos, que é permanente.
O processo de controle de custos é
concluído quando a meta especificada é atingida. Por outro lado,
o processo de redução de custos
não tem um fim visível, pois é um
processo contínuo que visa eliminar
custo supérfluo e mal dimensionado.
Por exemplo colhedoras paradas por
falta de peças, caminhões esperando
na fila da colheita, aplicação de
insumos acima do necessário.
O controle de custos não garante
a manutenção da qualidade. No
entanto, 100% de manutenção de
qualidade é garantida em caso de
redução de custos.

DIFERENÇAS ENTRE CONTROLE
DE CUSTOS E REDUÇÃO DE CUSTOS
Base de
Comparação

Gestão de Custos

Redução de Custos

Conceito

Técnica usada para
mater os custos

Técnica utilizada para
minimizar o custo unitário sem reduzir a qualidade do processo ou
produto, é definida como
redução do custo

Economia

Foco no custo total

Foco no custo unitário

Natureza

Temporário

Permanente

Ênfase

Custo passado e
presente

Custo presente e futuro

Prazo

O objetivo é avaliado

Melhoramento contínuo

Função

Preventivo

Corretivo

Foto: Mackensie Agribusiness

O Controle de Custos é uma função preventiva, pois determina o custo antes
de sua ocorrência. Redução de Custos é uma ação corretiva.
Conclusão
As duas técnicas de controle de custos e redução de custos são usadas por
muitas empresas para reduzir o custo de produção. A Redução de Custos tem
um escopo maior do que o controle de custos, pois a redução de custos é
aplicável a todos os setores, mas o controle de custos é aplicável apenas aos
processos e operações onde a pré-otimização do custo ainda não incorrido é
possível. O Controle de Custos funciona como um roteiro para a usina, incorrer
em custos de acordo com padrão definido. Por outro lado, a redução de custos
desafia os padrões estabelecidos, diminuindo os custos e aumentando o lucro.
Para o setor bioenergético continuar em seu caminho deve imediatamente
adotar políticas eficazes e eficientes em um novo modelo de custo; e o custo
padrão em função do seu ambiente de produção e o controle de custo e receita
é relevante para o sucesso da gestão.
STAB | ABR / MAI / JUN 2020 | VOL.38 Nº4
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Aumento e Expansão do Ataque de Hyponeuma taltula nas Regiões
Produtoras de Cana-de-Açúcar do Estado de São Paulo e Estudos de
Comportamento e Danos Comparativos à Sphenophorus levis.
*ROSA, J. O
**FERNADES, O. A
* O & R CONSULTORIA, JABOTICABAL, SP
** UNESP/FCAV, JABOTICABAL, SP

Resumo

Hyponeuma taltula é uma praga ainda sem muitas informações
de seu comportamento. Sua disseminação nas regiões produtoras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo tem sido notada
no decorrer dos últimos anos e tem preocupado vários profissionais do setor. Desta forma, na idéia de entender os danos
causados e seu comportamento foi gerado mapas de distribuição
da praga e realizados estudos comparativos com Sphenophorus
levis numa propriedade em São Simão. Os trabalhos mostraram
alta disseminação de Hyponeuma taltula no Estado de São Paulo
demonstrando grande aumento do ataque da praga e seu avanço nas regiões produtoras. Avaliando-se os dados comparativos
entre Hyponeuma e Sphenophorus a distribuição de Hyponeuma
abrangeu uma distribuição significativamente maior que Sphenophorus levis sendo gerado o mapa de infestação em razão da
porcentagem de vezes que a praga apareceu em relação a quantidade de pontos. Com relação a capacidade de injúria e danos,
Sphenophorus levis obteve ataque de 12,8% de tocos com média
de 0,7 larvas/ponto em detrimento de 6,4% com 1,2 larvas/ponto
de Hyponeuma taltula. Foi também avaliado dados comportamentais das duas pragas e avaliado a característica de distribuição das pragas, demonstrando para Hyponeuma distribuição aleatória e para Sphenophorus comportamento agregado.
Palavras-chaves: Hyponeuma taltula, Sphenophorus levis,
Distribuição, Comportamento.

Summary
Hyponeuma taltula is a pest still without much information of its
behavior. Its spread in the sugar cane producing regions of São
Paulo state has been noticed in the last years and has worried
several professionals of the sector. Thus, in the idea of understanding the damage caused and its behavior, maps of the distribution of the pest were generated and comparative studies with
Sphenophorus levis were carried out at a property in São Simão.
The studies showed high dissemination of Hyponeuma taltula in
the State of São Paulo, showing a large increase in of the pest and
its advance in the producing regions. By evaluating the comparative data between Hyponeuma and Sphenophorus the distribution
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of Hyponeuma encompassed a significantly greater distribution
than Sphenophorus levis being generated the map of infestation
by reason of the percentage of times that the pest appeared in
relation to the amount of points. In relation to the capacity of
injury and damages, Sphenophorus levis obtained a 12.8% attack
of stumps with a mean of 0.7 larvae / point, instead of 6.4% with
1.2 larvae / point of Hyponeuma taltula. It was also evaluated
behavioral data of the two pests and evaluated the distribution
characteristic of the pests, demonstrating for Hyponeuma random distribution and for Sphenophorus aggregate behavior.
Keywords: Hyponeuma taltula, Sphenophorus levis, Distribution, Behavior

Introdução
Diante do aumento de pragas como cigarrinha (Mahanarva spp)
, broca da cana (Diatrea saccharalis) e Sphenophorus levis , uma
praga tem passado despercebida aos olhos de muitos profissionais da área de cana de açúcar. Esta se trata da “broca peluda”
(Hyponeuma taltula). Primeiramente os danos dessa praga
foram constatados em 1970 no estado de Santa Catarina e em
2005 no estado de Alagoas causando grandes prejuízos econômicos (Zenker et al) .
Hyponeuma taltula (Schaus, 1904) era um lepidóptero até a
pouco tempo considerada da família Noctuidae, Atualmente ela
se enquadra na família Eribidae segundo os trabalhos de Reza
Zahiri, (2012) que avaliou a nível molecular a classe filogenética
de lepidópteros. Os primeiros danos dessa praga em cana foram
constatados a partir de 1970, e em 1974 Guagliumi & Mendes
verificaram que se tratava de uma espécie diferente dos lepidópteros comuns que atacavam cana, tratava- se de Hyponeuma
taltula.
Os danos de Hyponeuma taltula podem ser diretos e indireto,
diretos pois através do ataque muitos perfilhos podem morrer.
E indiretos, uma vez que a praga primeiramente ao se alimentar
do rizoma pode reduzir a capacidade de desenvolvimento da
planta, mesmo que ela não cause sua morte. Essa praga em sua
fase imatura de lagarta vive no solo e se alimenta primeiramente

dos rizomas externos da cana, podendo
numa fase mais avançada de lagarta se
alimentar do colmo.
Segundo Macedo (2007), estudando a
biologia do inseto constatou se que o ciclo
de Hypouneuma taltula pode chegar até
a 83 dias, sendo 6 dias para eclosão dos
ovos, 62 para lagartas e 15 dias para pupa.
A fêmea possui capacidade de ovipositar
400 ovos. Mesmo já estudado a biologia
desse inseto é importante salientar que
existem poucos estudos que demonstrem
comportamento, dinâmica populacional,
metodologias de controle e bioecologia
do inseto.
Atualmente há relatos de incidência dessa
praga em quase todas as regiões produtora de cana do estado de São Paulo e
principalmente um aumento considerável na região oeste do estado. Provavelmente, uma das questões a serem consideradas como prováveis hipóteses desse
crescimento é o desequilíbrio ecológico
e as próprias características do inseto
de voar por se tratar de uma mariposa.
Deste modo, este trabalho tem o intuito
de mostrar como a expansão dessa
praga tem sido importante na cultura da
cana em diversos municipios paulistas
e tambem demonstrar algumas caracteristicas importante no comportamento
dessa praga atraves de vários estudos de
monitoramento.

de formas biológicas das duas pragas, uma vez que o intuito estava no estudo da capacidade de distribuição das pragas para gerar os mapas de infestação. Foi considerada e
adotado alta infestação para índices com mais de 30% de presença de formas biológicas
para os pontos amostrados. Os danos e injurias também foram levantados e quantificados nas áreas infestadas, as injúrias foram quantificadas na forma de porcentagem de
tocos atacados. As avaliações foram realizadas na mesma fazenda no município de São
Simão SP, não houve aplicação de nenhum inseticida para que não houvesse alteração
nos resultados. Após os levantamento dos dados foram avaliados através de análises
estatísticas os valores médios comparativos dos números de larvas e porcentagem de
dano de tocos atacados. E também foi definido através da freqüência numérica de larvas
por ponto, o tipo de distribuição que as pragas ocorreram no campo e qual o comportamento em função da distribuição.

Resultados e Discussão
Com os relatos de mais de 50 usinas processadoras de cana-de-açúcar do estado de São
Paulo, os números mostram que a expansão do ataque de Hyponeuma taltula generalizou em quase todas as áreas produtivas do estado, sem mencionar os eventuais ataques
em outros estados do país. Há relatos de ataque de Hyponeuma nas regiões sul, sudeste,
centro-oeste e nordeste do pais.
No Estado de São Paulo os dados indicam que praticamente todas as regiões produtoras
apresentaram ataque dessa praga , como mostra a figura 1:
FIGURA 1: DISSEMINAÇÃO DO ATAQUE DE Hyponeuma taltula NO ESTADO DE SÃO PAULO

Material e Métodos
Os dados de infestação no estado de São
Paulo foram adquiridos dos levantamentos e observação de profissionais de mais
de 50 usinas produtoras de cana de açúcar
do Estado. Com base nessas informações
foi gerado o mapa de infestação do Estado. Os testes de distribuição se basearam
nos levantamentos de pragas de solos, foi
adotado a avaliação amostral de 1 pontos
a cada 2 hectare na formas de trincheiras
(50cmx50cmx30cm) na linha produtiva
da cultura .
Os níveis de incidência foram quantitativos, ou seja, foi avaliado a presença ou não

Fonte: Adaptado de Guimarães Júnnyor et al. (2019).

Como identificado no mapa é muito importante entender que a disseminação esta
ocorrendo no decorrer do tempo e que é extremamente importante desenvolver estudos, uma vez que qualquer iniciativa de controle é incerta sem de fato conhecermos seu
comportamento e a dinâmica populacional dessa espécie. Atualmente há poucos trabalhos desenvolvidos com essa praga e nenhuma definição concreta de Nível de controle,
metodologia de amostragem e bioecologia. Sem um estudo concreto de seu comportamento é muito difícil adotar qualquer medida de controle.
Outra consideração a ser feita diz respeito a sua capacidade de dispersão, por se tratar
de uma mariposa, na sua fase adulta ela consegue migrar de um ponto pra outro com
mais facilidade que outros tipos de pragas de solos. Um dos trabalhos realizado numa
fazenda em São Simão-SP demonstraram a alta capacidade de distribuição se compaSTAB | ABR / MAI / JUN 2020 | VOL.38 Nº4
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rada com outras pragas de solos como Sphenophorus levis. As áreas em vermelhos dos
mapas abaixo são altas incidências das pragas como mostra as figuras 2 e 3.
FIGURA 2 : MAPA DE INFESTAÇÃO DE Sphenophorus levis

FIGURA 3: MAPA DE INFESTAÇÃO DE Hyponeuma taltula

Em todos os pontos amostrados foram
contados os números de larvas e quantificado os danos medidos por tocos atacados. Para Sphenophorus o número médio
de larvas foi de 0,7 larvas/ponto e as injúrias chegaram a 12,8% de tocos atacados,
já pra Hyponeuma o número de larvas
foram 1,2 com injurias de 6,4% de tocos
atacados, ou seja os números mostraram
uma capacidade muito mais agressiva de
dano de Sphenophorus levis. Uma possível explicação para este fato se encontra
também nas diferenças das fases biológicas destes dois insetos, uma vez que
Sphenophorus levis completa toda sua
fase imatura obrigatoriamente dentro do
colmo; já Hyponeuma taltula utiliza-se da
região interna do colmo como recurso de
alimentação em instares mais avançados.
Para Hyponeuma taltula, os resultados
obtidos indicaram valores de I (Índice razão variância média) e Id (Índice de Morisita) não diferindo significativamente
de um, indicando distribuição aleatória.
O expoente k da distribuição binomial
negativa apresentou valor superior a
oito, ou seja, distribuição aleatória. Para
Sphenophorus levis, os resultados obtidos
indicaram valores de I e Id superiores
a um, indicando distribuição agregada.
O expoente k da distribuição binomial negativa apresentou valor inferior a dois, ou
seja, distribuição altamente agregada.
Os dados de distribuição de Sphenophorus levis corroboram o trabalho de Izeppi,
(2015), já os dados para Hyponeuma taltula são de extrema importância, uma vez
que não há muitos dados de comportamento para Hyponeuma taltula.

Como se observa nos mapas de infestação das duas pragas há nitidamente uma maior
capacidade de disseminação no espaço de Hyponeuma taltula se comparado a Sphenophorus levis. Como já dito, a explicação mais plausível para tal fato se deve as diferenças de características dos insetos em questão, uma vez que Hyponeuma taltula possui
capacidade de voar a longas distancias facilitando sua disseminação de maneira mais
rápida. Sphenophurus levis apresentou uma infestação contida e com características visuais de reboleira, muito provavelmente ela pode ter se instalado por talhões vizinhos
ou mudas propagadas com o inseto.
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Conclusão
Com os dados obtidos é importante
ressaltar que Hyponeuma taltula esta
presente em praticamente todas as
áreas produtoras de cana-de-açúcar do
estado de São Paulo e que embora sua
capacidade de distribuição no espaço seja

FIGURA 4.ANÁLISE COMPARATIVA DE INJURIAS POR PONTO

FIG 5. ANÁLISE COMPARATIVA DE LARVAS POR PONTO

Fonte: O & R consultoria. (2019).

FIGURA 6. REGRESSÃO POLINOMIAL LINEAR PARA ATAQUE DE HYPONEUMA

maior que Sphenophorus levis, ela possui
menor capacidade de causar injurias.
Contudo, sua expansão significativa nas
áreas produtoras deve ser observada e
estudada cada vez mais para demonstrar
as características comportamentais dessa
praga no intuito de desenvolver novas
metodologias de controles.
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■ Parabenizamos a Usina Pitangueiras, em Jaboticabal
– SP, que celebra, neste ano, 45 anos de existência.
Como parte das comemorações e homenagem à família
Andrade, fundadora da usina, um vídeo comemorativo
foi elaborado para contar parte da história da unidade
agroindústria.

participantes, os três executivos apresentaram as suas

■ É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento
de José Carlos Salata. Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura de Quatá, Salata atuou no setor,
no Grupo Zilor por muitos anos. Colaborador entusiasta
da STAB proferiu muitas palestras e participou ativamente
de realizações da STAB. O amigo, Dib Nunes, escreveu:
“Infelizmente o Salata partiu, mas deixou uma imagem
muito bonita de incansável lutador, sempre otimista,
ético e extremamente leal para com os amigos. Fui o seu
substituto na Copersucar, onde deixou um bom trabalho.
Na época herdei um programa de melhoramento em
andamento com cerca de 200 clones pré-selecionados.
Deste grupo, tirei a SP701143 que muito lucro deu aos
produtores e também transmitiu seu genótipo à várias
variedades como a SP83 2847”.

■ A STAB expressa seus pêsames à família de Waldemar

■ A Tereos Açúcar & Energia Brasil, produtora de
açúcar, etanol, iniciou a safra 2020/21 batendo recordes.
Com todos os cuidados de saúde e segurança por conta
da pandemia do Coronavirus, as sete unidades industriais
da empresa, localizadas na região noroeste do estado de
São Paulo, registraram um recorde histórico de moagem
diária de cana-de-açúcar de 119,4 mil toneladas.Outra
marca foi o processamento de 24,5 mil toneladas na
unidade industrial Cruz Alta, em Olímpia.

geração de 263 mil MW/ano de bioeletricidade, cogerada

■ A STAB envia sinceras condolências ao Grupo José
Pessoa pelo falecimento de Ricardo Luiz Pessoa de
Queiroz. Com mais de 60 anos dedicados ao setor,
Queiroz foi produtor de cana-de-açúcar e um estudioso
do plantio e do desenvolvimento de técnicas e estudo
da cana-de-açúcar. Em 2015 lançou um de seus mais
exponenciais trabalhos literários: o Manual Prático
da Cana-de-açúcar. O livro tem como tema principal o
tratamento do solo, essencial para o desenvolvimento
agrônomico da cultura canavieira.
■ Fortalecendo o seu novo portfólio de eventos, a
STAB Sul, realizou em junho a sua primeira Webinar –
“Providencias para enfrentar o período de pandemia
na agroindústria canavieira”. Com a moderação de
Luiz Carlos Correa Carvalho da Canaplan, a webinar
contou com os convidados, do Grupo Tereos, Carlos
Leston Belmar, da Usina Batatais, Renato Fantacini e
da Usina São Manoel, Pedro Dinucci. Com mais de 200
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visões em relação aos impactos da pandemia no setor e
debateram sobre os possíveis caminhos de curto, médio
e longo prazo que estão sendo planejados para que o
segmento retorne a estabilidade.

Sinefonte Ferrari. Waldemar foi sócio fundador da Ferrari
Agroindústria na década de 1950, realizando um sonho,
fruto de árduo trabalho da família de imigrantes italianos.
Desde então, a empresa vem crescendo e se destacando
pela eficiência na gestão. Ao longo dos anos, a companhia
diversificou suas atividades com outros tipos de produção
agrícola, como milho, soja.
■ A EnerSugar Bioenergia iniciou a sua primeira safra,
depois que um grupo de empresários e fornecedores de
cana adquiriu a antiga Usina Pau D´Alho, em IbiraremaSP. Para a atual safra, a EnerSugar está projetada para
a produção de 80% de açúcar e 20% de etanol, além da
através da queima do bagaço da cana-de-açúcar.
■ Com pesar comunicamos o falecimento do professor
emérito Alfredo Scheid Lopes, da Universidade
Federal de Lavras (UFLA). Ingressou na UFLA em 1962
e aposentou-se em 1990. Realizou o estudo pioneiro em
solos do Cerrado brasileiro, nos anos de 1970, que permitiu
o aumento da produção agrícola que é considerado como
uma das maiores conquistas agrícolas do século 20. A
constatação do professor Alfredo de que era possível e
necessário o estabelecimento de estratégias de manejo
da fertilidade dos solos no bioma “Cerrado”, para torná-los
produtivos, veio durante o mestrado em Ciências do Solo,
na Universidade da Carolina do Norte (EUA). Autor de 86
trabalhos científicos publicados no Brasil e no exterior,
56 trabalhos publicados em congressos, 9 livros, sendo
3 como coautor e 6 livros como primeiro autor – com
destaque para o primeiro livro eletrônico em Ciência do
Solo no Brasil (Guia de Fertilidade do Solo – Versão 3.0),
duas traduções de livros, 27 capítulos de livros no Brasil
e no exterior, 52 boletins técnicos, além da edição de 6
livros de outros autores. Suas duas últimas publicações
mais relevantes são o Guia de Fertilidade do Solo, versão
4.0, atualizada e ampliada.
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