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O RenovaBio prenuncia um bom 2018 para o setor. Segundo a 

Archer Colsulting, a safra no centro-sul que se iniciará ofi cialmente 

em abril, deveremos registrar uma moagem de 580 milhões de 

toneladas. A consultoria projeta um mix de 41,4 por cento da oferta 

de cana para açúcar e 58,6 por cento para etanol, resultando em 

produção de 30,5 milhões de toneladas de açúcar e de 26,5 bilhões 

de litros de álcool. 

A aprovação do projeto de lei do RenovaBio foi festejada e recebida 

com euforia pelo setor, principalmente, porque o álcool combustível 

será inserido na matriz energética e poderemos, fi nalmente, 

criar previsibilidade de investimentos, segurança energética e 

planejamento de longo prazo.  

O RenovaBio favorecerá o setor sucroenergético brasileiro com 

um substancial aumento da produção de etanol, possibilitando 

a recuperação econômica de empresas, retomada de novos 

investimentos, que culminará com a estabilidade de produção, 

geração de novos empregos e elevação de renda e divisas para nosso 

país. Certamente, com essa nova fase de crescimento econômico, 

também haverá maior investimento no desenvolvimento de 

pesquisa e inovação nas diversas áreas, permitindo, assim, alcançar 

melhorias de rendimentos agroindustriais, com garantia de maior 

competitividade e sustentabilidade econômica, social e ambiental 

das empresas do setor. Já estamos na fase da regulamentação, que 

deverá ser concretizada em um prazo de 24 meses, envolvendo o 

trabalho de diversos órgãos públicos e reguladores, que criarão 

instrumentos legais para a operacionalização do novo mercado de 

comercialização de biocombustíveis, para entrar em vigor em 2020.

Que em 2018 vejamos a instituição das metas do RenovaBio e o 

mercado de créditos de descarbonização decolar, inspirando outras 

ações necessárias para que o Brasil possa contribuir efetivamente 

para a proteção do clima.

Uma feliz e produtiva safra canavieira a todos.  
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EMPRESA

Entramos em 2018 com a sensação de 
que 2017 não terminou. Os desafi os das 
empresas para viabilizar seus negócios no 
setor sucroenergético continuam imensos, 
apesar da boa surpresa da aprovação do 
Renovabio, da infl ação dentro da meta e 
da redução de juros. Mas ainda falta muito 
para entrarmos num círculo otimista, que 
reverta o pessimismo e traga os investi-
mentos.

O que podemos então fazer 
perante esse quadro? Que tal 
se juntar e acreditar na força 
colaborativa? Que tal trazer para 
uma mesma mesa os principais 
players do segmento?

Como a missão na STAB é prover o setor de 
informações técnicas que contribuam para 
o desenvolvimento sustentável, criamos o 
“STABeventos” uma plataforma que incluirá, 
de forma compartilhada e colaborativa as 
empresas fornecedoras de bens e serviços do 
setor interessadas em divulgar suas tecnolo-
gias. Como “mudar é bom” decidimos cortar 
as amarras das maneiras convencionais de 
conduzir eventos para desenvolver maneiras 
inovadoras de pensar o formato, o design e o 
conteúdo. Nossa proposta para as empresas é 
que a STAB forneça sem custo a organização e 

produção dos eventos, ou seja, disponibilizará 
os locais, materiais didáticos e cafés.

A divulgação e as apresentações técnicas das 
empresas serão compartilhadas.

O Objetivo é discutir e disseminar as tecno-
logias das empresas fornecedoras em novos 
modelos de eventos, criando um canal de 
comunicação o que proporcionará condições 
mais adequadas para a implementação de 
novas tecnologias com boas práticas opera-
cionais, experiências e desenvolvimento que 
permitam realizar o trabalho e operações do 
dia a dia com maior produtividade, efi ciência 
e efi cácia, reduzindo custos e melhorando as 
condições de competividade.

Confi ança é a matéria-prima de um trabalho de 
parceria e deve ser conquistada e nutrida com 
empenho o tempo todo na base da cumpli-
cidade, responsabilidade do exemplo e da 
competência.

Desde que o projeto foi idealizado, temos 
traçado um proveitoso caminho em conjunto 
com as empresas. Nosso ponto de partida foi 
no fi nal de 2017 quando organizamos dois 
encontros na sede da STAB em Piracicaba - 
Sp. Reunindo empresas das áreas agrícola e 
industrial, trouxemos de volta uma discussão 
acalorada sobre o modelo atual de eventos, as 
difi culdades das empresas em reunir um 
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público qualifi cado para apresentar suas 
tecnologias, novos equipamentos, produtos 
e serviço, bem como o futuro dos modelos 
de difusão de novas tecnologias, perante 
as constantes mudanças impostas pelo 
mercado.Com muito mais protagonismo para 
as empresas e os participantes, o novo formato 
de eventos estará distribuído em temas que, 
realmente, atendam às necessidades do setor. 
Com planejamento estratégico abordaremos 
todo o processo de produção de cana e seus 
produtos, focando em assuntos de interesse 
dos profi ssionais do setor através de apresen-
tações de experiências e soluções de desem-
penhos operacionais das tecnologias empresa-
rias. A localização, bem como os espaços de 
realização também serão distintos com espaço 
interativo para se ter acesso a novas metodo-
logias de aprendizagem, interação e criação de 
soluções para aplicação. 

As reuniões tiveram como objetivo suscitar 
temas importantes em cada área de produção 
do setor e discutir os projetos de eventos reali-
zados pelas empresas como forma de inspi-
ração e vivência, colocando-as como protago-
nistas na decisão das prioridades dos eventos. 
Com muito mais autonomia para as empresas 
e os participantes, o novo formato de eventos 
estará distribuído em diversos temas que, real-
mente, atendam às necessidades do setor. 

Reunidos ali num ambiente descontraído, 
permitindo que todos os presentes dessem sua 
opinião, temas e locais foram se desenhando. 
A partir daí, traçamos um plano para a agenda 
dos seminários entre as empresas que sâo da 
mesma área e expertise. A partir do feedback 
extremamente positivo que recebemos e a 
nossa posição como promotores nesse setor, 
podemos ver que nosso conceito realmente 
gerará eventos mais 
efi cientes e produtivos, 
o que na verdade é o que 
estamos buscando. 

Destas reuniões defi -
niu-se que cada empresa 
enviasse para a STAB, 
temas de interesse para 
exposição de palestras, 
para que pudéssemos 
identifi car as principais 
demandas e adotar a 
melhor estratégia para a 
produção dos eventos.

SEGUNDO, JOSÉ PAULO STUPIELLO, 
PRESIDENTE DA STAB, “MUITAS 
EMPRESAS JÁ ENVIARAM  SEUS TEMAS 
E PARA ESTE ANO JÁ TEMOS UMA 
EXPECTATIVA BEM INTERESSANTE, 
PARA A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO 
SEMINÁRIO DA ÁREA AGRÍCOLA QUE 
ACREDITAMOS SERÁ REALIZADO 
NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO. 
NA SEQUÊNCIA IREMOS REALIZAR 
O INDUSTRIAL. ACREDITAMOS QUE 
MUITAS OUTRAS EMPRESAS SE JUNTEM 
AO GRUPO PARA QUE POSSAMOS 
DEFINIR UMA ESTRATÉGIA DE REALI-
ZAÇÃO DE MUITOS EVENTOS”.

Estamos prontos para 
atender a demanda das 
empresas que atenderam 
o nosso chamado pron-
tamente.

As perspectivas 
reforçam a promoção 
de eventos e encon-
tros técnicos para se 
discutir assuntos perti-
nentes e relevantes para 
o setor. O apoio das 
empresas, de agroindús-
trias e de consultorias 
atuantes será de funda-
mental importância 
para a criação e desen-
volvimento de novos 
modelos de eventos. A 
divulgação é dinâmica 
e rápida e farão com que 
a adesão às novas tecno-
logias se tornem pauta 
constante em todos os 
encontros e no próprio 
planejamento estraté-
gico das empresas. E 
nada supera a vivência 
experimental proporcio-
nada pela STAB, em mais 
de 50 anos, em eventos de 
qualidade e público quali-
fi cado. 

Acreditamos que, da intera-
tividade é comum surgirem 
grande soluções, novos 
conceitos e tecnologias que 
infl uenciarão diretamente 
na efi ciência global das 
agroindústrias.

Mais importante para a STAB é não cessar a relação de confi ança 
criada e depositada por players do setor ao incremento de produ-

tividade proporcio-
nada pelos eventos.

Com foco na dissemi-
nação, a STAB espera 
que as empresas sejam 
mais participativas 
e tenham maiores 
chances de divulgação 
de suas tecnologias, 
onde as experiências 
e desenvolvimento 
possam ser ampla-
mente discutidas e 
compartilhadas.
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Podemos defi ni-lo como uma Iguaria mecânica: Um profi ssional que, com seis décadas 
de carreira acumula histórias inesquecíveis do dia a dia, e as conta com tanta paixão 
como se estivessem acontecendo neste dia. Qualquer homenagem que fi zermos, 
estará aquém de toda a obra que ele empreendeu para o desenvolvimento e progresso 
da indústria de açúcar e álcool. 

Juntar suas conquistas torna-se quase impossível, dado as suas incontáveis contribui-
ções. Sempre interessado em aprender formou-se em engenharia Industrial, em 1965, 
pela Escuelas Internacionales de la America Latina e em Direção e Administração de 
Empresas, em 1970 pela mesma escola. Também em 1974 cursou o I Curso de Distri-
buição de Vapor (difusão cultural) realizado pela ESALQ/USP. Autodidata, a paixão por 
mecânica e máquinas a vapor corre pelo seu sangue.

Seus cursos e feitos reunidos, ganham nexo, consistência e uma poderosa lógica de 
como curiosidade, esforço e competência pautaram seus mais de 60 anos de ativi-
dades. Em 1945 iniciou sua carreira já no setor sucroenergético, na Ofi cina Dedini, 
em Piracicaba-SP, como ajustador mecânico, passando em 1950 a trabalhar para a 
SOCIETÉ DE SUCRERIES BRESILIENNES (Sociedade de Usinas de Açúcar Brasi-
leiras), em Piracicaba -SP. Na década de 60, a Societé Sucrérie Brèsiliennes, dona do 
Engenho Central, produzia várias bebidas. No período em que pertenceu à Societé 
de Sucrérie Brésilienne, empresa francesa, o Engenho Central conheceu período de 
glórias.

 A mesma sociedade francesa foi proprietária também do Engenho de Rafard, cidade 
cujo nome é homenagem ao engenheiro francês que a desenvolveu. Um de e seus 
últimos produtos, de fama mundial, foi o licor Napolén, além da grande produção 
de açúcar. Foi lá que engenheiros franceses o ensinaram a técnica de traçado de 
bagaceiras onde, Guilherme desenvolveu o seu próprio traçado que leva até hoje, o 
nome de traçado de bagaceira Gallani. 

Nascido em Piracicaba – SP em 1927, Guilherme Gallani é casado pai de
9 fi lhos, 15 netos e 04 bisnetos. Hoje aos 92 anos é considerado um dos mais 
respeitados técnicos de mecânica do setor sucroenergético.

Guilherme Gallani
HOMENAGEM

HOMENAGEM
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A partir de 1954, passou a atuar como 
montador mecânico em várias usinas 
de açúcar como: Usina Santa Helena 
– Piracicaba-SP, Monte Alegre – MG, 
Capuava – Piracicaba-SP, Refi na-
dora Paulista, Cia Açucareira Araporã, 
Alvorada, Ipiranga, S. Domingos, Porto 
Feliz e Cerquilho. Realizou um dos seus 
maiores sonhos quando foi contratado 
pela Usina Capuava – SP, para montar 
uma destilaria de milho para a fabricação 
de whiskey Bourbon. Em 1860 iniciou-se 
pela Capuava a fabricação da Primeira 
Cachaça Artesanal da Região de Piraci-
caba -SP. Hoje a Fazenda Capuava 
fabrica em sua destilaria com a mesma 
tradição, a genuína cachaça brasileira.

Em 1977, já aposentado, foi convidado 
por José Paulo Stupiello a compor a 
equipe de assessoria da Contal como 
montador industrial mecânico que durou 
22 anos e mais 50 usinas assistidas.

No ano 2000, Guilherme seguiu sua traje-
tória aposentado, porém ainda auxiliando 
o consultor João Garcia, em mecânica nas 
usinas Capuava - SP, Lazar em Brasília, 
Cristal e Glória ambas em Minas Gerais.    
O homem por trás de tantos anos de 
trabalho, onde o céu foi o limite para 
tantas atividades, Guilherme Gallani 
exerceu sua vocação em benefício da 
indústria de açúcar e álcool que, em parti-
cular, demonstraram a importância de sua 
vida como pai de família e profi ssional 
dedicado.

Percebe-se, claramente que a grande 
fi nalidade de sua vida não foi pautada 

somente em seu vasto conhecimento mecânico mas sim, em ações que o levaram ao 
respeito e reconhecimento de seus colegas, pois ele não poupou esforços na busca 
de meios para ampliar seus conhecimentos, tornando-se um profi ssional competente 
tanto em aprendizado como na aplicação técnica de suas atividades. Sem dúvida, é 
tarefa das mais difíceis escrever sobre homens que fi zeram de suas vidas um trabalho 
sem fi m em prol do setor sucroenergético. É uma ação que exige olharmos para trás e 
com vagar, pois teremos que focar a luz sobre a trajetória da vida, o trabalho e a deter-
minação, pois são os vetores que mudam, em escala global, a maneira de se fazer 
o futuro. O ponto fi nal que se coloca, com frequência, está longe de signifi car toda a 
vivência e experiência de uma vida.

Entretanto, o ponto mais agradável desse olhar retrospectivo sobre a obra de Guilherme 
Gallani, é a sensação de que o tempo não teve efeito sobre o seu trabalho. Suas 
palavras e ações conservam o viço, a força do momento em que foram originalmente 
realizadas. Hoje, aposentado, estudioso da bíblia sagrada, ele diz que sente muita 
saudade da rotina do trabalho e que se pudesse voltaria com satisfação as Usinas.

Guilherme é um belo exemplo de que, com garra, enfrentamos os desafi os que a vida 
nos impõe. É um daqueles poucos homens que caminham com o tempo, propondo 
paz, fazendo comunhão, despertando a sabedoria. Um dia a maioria de nós irá se 
separar. Sentiremos saudades de todas as conversas jogadas fora, as desco-
bertas que fi zemos, dos sonhos que tivemos, dos tantos risos e momentos que
compartilhamos.

AFRÂNIO DELGADO, JOSÉ PAULO STUPIELLO, GUILHERME 
GALLANI, MARCO ANTÔNIO AZEREDO CESAR, JOÃO GARCIA

FAMÍLIA GALLANI
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VISÃO

Cenário 
sucroalcooleiro

Luiz Carlos Corrêa Carvalho
caio@canaplan.com.br

2018: O Ano do etanol

O ano de 2018 começa de uma forma diferente da dezena de anos anteriores, 
onde o medo sempre vencia a esperança. E vale, nesse espaço, tecer comen-
tários sobre como veio a nova esperança, sob a máxima de que a melhor forma de 
prever o futuro é criá-lo.

A cadeia agroindustrial canavieira no Brasil, que varia entre ser a 2ª ou a 3ª entre 
todas as outras que compõem o agronegócio, mas com uma área muito menor 
em cultivo, é resiliente e persistente. Vários foram os ciclos negativos nos quais o 
setor canavieiro mostrou essas características. Na verdade sobreviver ao período 
de 1991 a 2004, respirando e recompondo forças de 2004 a 2009, para enfrentar 
o bolivarianismo até 2016, produzindo e insistindo em suas teses, trouxe ao setor 
essa imagem de resistência, que o fez atravessar o vale de angústia, sendo claro, 
no entanto, as importantes perdas de empresas setoriais que ficara no caminho.

O momento vivido no país, em 2018, revela estimulantes questões: a economia 
se recupera, devendo ter crescimento (PIB) de algo em torno de +3,5%; a justiça, 
aos trancos e barrancos, faz o seu papel (devo deixar o meu profundo apreço aos 
juízes de 2ª Instância do Rio Grande do Sul); o mundo conspira para as energias 
renováveis com o apoio do petróleo, o que é formidável... e por aí vai. Na medida 
em que se recupera e mostra competitividade, os investimentos voltam também 
apoiados na imagem de um novo Brasil, que se consolida!

A travessia da “ponte da angústia”, do vale citado antes, traz uma recordação 
de Cecília Meirelles escrevendo “quero a memória acesa depois da angústia 
apagada”. Essa frase tem enorme relevância no Brasil de fraca memória e enorme 
contingente de políticos oportunistas. No Brasil, em ano de eleição para cargos 
majoritários e Legislativo Federal, o teste das urnas será revelador. Uma eleição 
que sacuda as árvores e derrube os malfeitores, ao mesmo tempo em que galhos 
inquebráveis busquem no solo benfeitores potenciais que substituam a corrupção 
pelo patriotismo e que saibam despertar o lado produtivo no caminho do desen-
volvimento sustentável, o ano de 2018 será excepcional. Como no agronegócio, 
onde o plantio bem feito suporta toda uma cadeia produtiva, a soma delas todas 
recupera o país.

O ano de 2018, para o setor sucroenergético vem mostrando um quadro cheio de 
variáveis  mas com atenção a algumas essenciais:

a) A realidade da política de intervenção de cada país, desde a Arábia Saudita 
passando pela Rússia e EUA, no campo energético, criou um novo patamar de 
preços que é uma referência de interesse geral! Isso é novo;

b) Petróleo entre US$ 65 a US$ 70/barril, 
com a nova política para os preços dos 
derivados do petróleo no Brasil (na 
refinaria) implantada pela Petrobrás 
desde o início do mês de julho/17, 
onde esses preços acompanham os 
do mercado internacional, deixam o 
consumidor confuso pois viveu anos 
sob negativa intervenção de governo, 
mas dão visibilidade e previsibilidade 
ao setor produtivo; 

c) A ativa participação internacional 
do governo brasileiro na COP 21, em 
Paris, com a posterior ratificação pelo 
governo atual da lógica da descarbo-
nização, teve, do lado privado, intensa 
articulação dos biocombustíveis e dos 
setores ligados ao iLPF -  integração 
lavoura, pecuária e floresta. O Brasil 
saiu muito bem na foto e, a partir daí, 
os esforços da UNICA e do Fórum 
Sucroenergético, na ponta produtiva 
da cadeia, suportada pelas entidades 
dos produtores de cana como a UNIDA, 
EPLANA e a ORPLANA, entre outros, 
das empresas de bens de capital e da 
ANFAVEA, de forma muito positiva, 
foram abraçados pela Frente Parla-
mentar da Agricultura e outras, sob 
a batuta impecável do Ministério das 
Minas e Energia, criando e aprovando 
o RenovaBio, lei sancionada pelo Presi-
dente da República.

Essa verdadeira ruptura ao que se viu 
desde 2002, quando houve a última 
política setorial, transforma positiva-
mente a confiança injetando sangue 
novo nas artérias, ainda em parte 
obstruídas, do organismo canavieiro.

Às mudanças globais aceleradas 
no Século XXI onde as siglas são 
Agricultura 4.0, Indústria 4.0, com 
velocidades que vão sepultar os lentos, 
o RenovaBio se impõe  como uma 
marca moderna à altura do momento 
vivido no mundo. Nesse campo, onde 
o país vivia à deriva nas concepções 
modernas, há futuro e ele é promissor.

“A esperança é o sonho do homem acordado”
Aristóteles
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Os principais negócios, na Agenda do 
Brasil, estarão girando em torno do 
Agronegócio, da Indústria Automobi-
lística e da Indústria do Petróleo, em um 
mundo abarrotado de liquidez e de olho 
em aplicações que tenham perspec-
tivas e sejam competitivas. O que isso 
significa?

Em primeiro lugar, a obrigação de estar 
sintonizado com a velocidade das 
mudanças nesse mundo digital, revendo 
estratégia, estrutura de representação e 
de produção e a qualidade dos recursos 
humanos. Com frases como “adapte-se 
ou morra” a McKinsey coloca em termos 
radicais esse mundo novo. Nesse 
ponto, coloca-se o tema dos produtores 
setoriais e as condições do mercado: o 
outro lado da nova moeda é o conser-
vadorismo de proteções e de subsídios, 
em alta até como um tipo “a 
visita da saúde”, que sufoca 
o produtor açucareiro do 
Brasil, que tem saída nas 
ações na OMC e no etanol; 
o fato dos preços do etanol 
em 2018 estarem bem 
acima dos preços do açúcar 
indica outra estratégia!

Em segundo lugar, com os 
preços do petróleo condi-
cionando os preços das 
commodities que tem seus 
derivados em largo volume 
atrelados ao consumo de 
combustíveis renováveis 
e, portanto, aos preços da 
gasolina (etanol) e diesel 
(biodiesel), a lógica Agro/
Petróleo/Montadoras de 
Veículos ganha a dimensão 
da criação do RenovaBio 
que estimulará os ganhos 
de eficiência que levam 
a preços competitivos e 
melhoria ambiental pela descarboni-
zação, em ambiente de mercado.

Em terceiro lugar, o momento 2018 
trará troca de Ministros e é quando 
a regulação do RenovaBio terá seus 
passos mais importantes. Salienta-se a 
importância que ela não burocratize a 

lei, não dê a chave da lógica do mercado à caneta do administrador público e que 
não crie novos agentes no caminho. Isso será fundamental para atrair o capital via 
moderna regulação, onde sua construção seja filha do diálogo, como foi a criação 
do RenovaBio.

Com a característica de ampla participação da cadeia produtiva, a esperança via 
governança competente dos vários atores enfrentará os anos de 2018 e 2019. 
Somente a partir de 2020 é que o novo modelo se instala definitivamente.
 
O ano de 2018 mostra um mundo com bom estoque de açúcar e com perspec-
tivas de aumento de oferta de países suportados com políticas que distorcem o 
mercado, infelizmente. No entanto, felizmente, no centro da tecnologia tropical, 
Brasil, o etanol vê ressurgir as oportunidades que estarão, nesse ano, sob 2 
bandeiras: Uma, externa, que é o preço do petróleo, que mostra a tendência de 
permanecer nos patamares de preços de hoje; Outra, o mix de produção a ser 
efetivado no Brasil em 2018/19, que deve ter expressivo aumento na oferta de 
etanol, atendendo o crescimento do consumo do Ciclo Otto e ajudando os preços 
do açúcar.

Vale ressaltar, que os preços do açúcar são tão maltratados na lógica de mercado 
livre, que correm às avessas aos do petróleo. Esse é um ponto muito grave às 
pretensões brasileiras e que merece a tarja de prioridade!

Após anos de textos críticos, este traz a leveza das palavras alegres, esperan-
çosas. À espera das obras efetivas que falem ao coração, que as palavras pelo 
menos alegrem a alma.
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Jackson Tadeu Ninno Soares
jt51@grupojj.com.br

Liderança: Saiba Como Conquistar 
a Sua Equipe
Quais são as características que você precisa ter para 
garantir uma boa liderança para sua equipe?

Muitas pessoas se perguntam como podem assumir cargos de liderança ou se tornarem 
bons líderes em suas empresas. Outras, que já estão nesses cargos, querem saber o 
que fazer para serem profissionais melhores e influenciar a equipe para alcançarem o 
resultado.

Um bom líder deve ter muitas características para ter seguidores, como ser receptivo 
a críticas, saber ouvir ideias, valorizar 
a equipe e ter firmeza. Mas uma 
característica se sobressai a todas as 
outras: a comunicação.

Um líder que se comunica bem e 
permite que sua equipe faça o mesmo, 
está muito mais perto da boa liderança 
do que aqueles que não se importam 
em aperfeiçoar a comunicação. 
A habilidade de se comunicar é uma 
das principais ferramentas para 
você administrar relacionamentos 
interpessoais.

Por isso, no texto de hoje daremos 
dicas de como conquistar sua equipe 
por meio da comunicação e melhorar 
sua liderança.

Como a comunicação interfere na liderança
Algo que acontece em muitas empresas são erros ocasionados unicamente por 
problemas de comunicação.

Por exemplo, o líder da equipe pede que uma tarefa seja executada, sem dar muitas 
explicações. O funcionário que recebeu a tarefa não a compreende bem e a executa 
como acha que deve fazer. O plano dá errado e o líder culpa o funcionário, que não o 
entendeu.

Mas a verdade é que, nessas situações 
tão comuns, foi o líder quem não soube 
se expressar e comunicar o que queria. 
Por isso, aprender a se comunicar de 
maneira clara, para não deixar dúvidas, é 
fundamental para evitar erros e prejuízo 
dentro da empresa.

Além disso, uma boa comunicação 
também evita problemas internos nas 
relações entre os funcionários.

Afinal, muitas vezes os pedidos feitos em 
forma de ordem, as ideias ignoradas e os 
feedbacks dados de forma agressiva são 
alguns dos principais motivos de conflitos 
entre líderes e funcionários.

Para melhorar a comunicação, é 
importante saber como ela funciona e 
como aplicá-la no ambiente de trabalho.

Tipos de comunicação
A comunicação Assertiva pode ser 

dividida em três 
tipos: agressiva, 
passiva e passiva-
agressiva.

Comunicação 
agressiva:

Aquela que é, 
normalmente, 
associada aos 
chefes – cheias 
de ordens e de 
reclamações, 
sem espaço para 
novas ideias. 

Esse tipo de comunicação se caracteriza 
pela perda de credibilidade com a equipe 
e pela perda de oportunidades, já que um 
líder assim quase nunca escuta o que sua 
equipe tem a dizer.

Porém ela é importante em alguns 
momentos, quando o líder precisa 
transmitir uma nova política da empresa, 
por exemplo. Quando são fatos que 

VISÃO
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não tem como serem discutidos, já estão 
decididos pela organização.

Comunicação passiva:
Ao contrário da comunicação agressiva, 
que só dá ordens e não abre espaço 
para opiniões, a comunicação passiva 
caracteriza uma liderança sem um ponto 
de vista definido. Isso também causa a 
perda de oportunidades, além de fazer com 
que os funcionários não respeitem o líder – 
que aceita tudo que qualquer um fala.

O líder precisa ter esse tipo de comunicação 
nos momentos que envolvem conflitos entre 
pessoas, tende a não dar nenhuma opinião 
antes de entender o que está acontecendo 
e a emoção das partes envolvidas estarem 
controladas.

Comunicação passiva-agressiva:
A comunicação passiva-agressiva, é 
quando utiliza de uma terceira pessoa 
para alcançar o objetivo da conversa. 
O transmissor não se coloca como o 
responsável e sim um outro. Exemplo, 
quando o líder não consegue dar o retorno 
de algum pedido de seu funcionário e 
diz para ele que o fulano é quem não lhe 
informou ainda.

Esse tipo de comunicação é importante 
nos momentos que você precisa passar 
credibilidade na sua conversa com o outro, 
utilizando de alguém de autoridade maior 
por exemplo.

Comunicação assertiva:
Como uma mistura das três comunicações 
acima, a comunicação assertiva visa saber 
quando é hora de expressar sua opinião 
e quando é hora de ouvir a dos outros; 
quando é o momento certo de dar ordens 
e quando é o momento de deixar quieto. 
Esse é o tipo de comunicação ideal para 
conquistar sua equipe e fazer com que ela 
siga o combinado mesmo quando você não 
está por perto.

A importância da comunicação na hora do feedback
Um dos momentos de liderança que mais exige a boa comunicação é a hora de 
dar um feedback, especialmente se ele for o feedback de reorientação. Afinal, se o 
funcionário interpretar as palavras do líder de uma maneira negativa, pode se sentir 
desmotivado – e o objetivo do feedback se perde.

A melhor dica, em casos como esse, é trabalhar com a empatia. Se você estivesse 
ouvindo essas palavras, como se sentiria? Qual é o melhor momento para dizer algo 
assim? Como o outro pode se sentir?

Isso porque objetivo principal do feedback é fazer com que o funcionário saiba que 
seu trabalho é reconhecido, mas que precisa de alguns ajustes para se adequar ao 
projeto. Você pode, por exemplo, começar falando sobre o bom desenvolvimento 
do funcionário e do que ele tem feito pela empresa. Mostre que o problema a ser 
ajustado é só uma falha em meio a tantas coisas boas que ele tem oferecido ao time.

No fim do feedback, deve haver compreensão entre ambas as partes. Por isso, você 
deve escutar o funcionário, saber o que ele pensa, e os dois devem chegar a uma 
ação/atitude diferente e assim um acordo final para evitar que o erro volte a se repetir.

Procurar melhorar cada vez mais seu estilo de liderança é muito importante para você 
e para sua equipe. E buscar se desenvolver como profissional pode ser a melhor 
maneira de fazer isso.
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Saccharum e Especiação
Em 1820 catalogou-se 11 espécies de Saccharum, que atualmente são classificadas 
dentro dos quatro gêneros (Saccharum, Erianthus, Sclerostachya e Narenga). Em 1855 
um total de 62 espécies foram incluídas no Saccharum, das quais todas foram redistribu-
ídas em Saccharum, Erianthus, Sclerostachya, Narenga, Eriochrysis, Pollinia, Miscan-
thus e Eulalia. Em 1896, com alguma hesitação, separou-se Erianthus de Saccharum 
com base nos pêlos característicos de Erianthus. Quarenta anos depois, criou-se o 
gênero Narenga, com base nas características anteriores de S. Narenga, completando 
assim, o quarteto Saccharum, Erianthus, Sclerostachya e Narenga. A validade desse 
grupamento foi mantida até os dias atuais.

Com relação às características morfológicas que distinguem membros genéricos do 
complexo Saccharum, existem fatores vegetativos relativamente simples e fatores de 
florescimento não tão simples. Saccharum se distinguem pelo seu crescimento anual 
no qual o colmo atinge alturas superiores a 4,6 m, para depois ser preenchido por variá-
veis quantidades de sacarose e exibir nós e entrenós proeminentes. A zona radicular 
apresenta duas ou três linhas de primórdios radiculares. As gemas axilares são proemi-
nentes, e o limbo foliar é praticamente glabro ao longo de uma lígula deltoide. Uma 
aurícula é normalmente presente na junção entre a lâmina e a bainha.

Por outro lado, Erianthus geralmente apresenta colmos bienais dos quais todos 
produzem flores. A formação de seu colmo é pobre, com medula sólida, pouca 
sacarose, nós e entrenós com pouca proeminência. Apenas uma linha de primórdios 
ocorre na zona radicular, que é insuficiente para dar origem às raízes. Um fator carac-
terístico é a passagem entre a lâmina foliar e a bainha sem uma aurícula visível. A 
lígula é usualmente truncada. Sclerostachya é similar em aparência a Erianthus, mas 
fatores distintos incluem a zona radicular sem primórdios, gemas pouco desenvolvidas 
e uma lígula deltoide, similar ao gênero Saccharum. Narenga é nitidamente maior em 
função de seus nós proeminentes e lâmina foliar com pêlos. Com as devidas condi-
ções, a maioria do complexo Saccharum irá cruzar um com o outro e produzir sementes 
viáveis.

A realização de hibridação intergenérica entre S. officinarum e Sorghum durra foi 
efetuada com sucesso em 1930. Em 1937 foi reportado o sucesso do cruzamento 
entre S. officinarum e bambu (Bambusa arundinacea). Dentre os 29 híbridos obtidos, 
foram encontradas características de bambu no modo de ramificação, formação de 
gemas e parte aérea, anatomia do caule e das raízes, e número de cromossomos. 
Ainda, os híbridos mostraram anormalidades mais numerosas do que aquelas 
encontradas dentro dos cruzamentos intergenéricos com Sorghum. Examinou-se o 
herbário de quatro gêneros Saccharum, Erianthus, Scleostachya e Narenga, encon-
trando-se os seguintes números para cada espécie: Saccharum = 5, Erianthus = 28, 

Scleostachya = 3 e Narenga = 2. O mais 
amplamente distribuído gênero é o Erian-
thus, por ser continuadamente espalhado 
pela Ásia, América, Mediterrâneo e 
Ilhas Polinésias. No caso do Erianthus 
a questão de um único ou de múltiplas 
origens continua sem resolução. 

Sabe-se que Saccharum é principalmente 
da Malásia, Sclerostachya é Indomaia, 
e Narenga é Indochinesa. Em função da 
Índia possuir o maior número total de 
espécies dos quatro gêneros, e ser base 
das espécies endêmicas, propõe-se que 
a Índia é o centro máximo de variação do 
complexo Saccharum, particularmente 
nas regiões de Bengal, Assam e Sikkim. 
Dizer que a nomenclatura Saccharum 
passou por mudanças é uma atenuação. 
A literatura revela muita confusão que 
pode ser explicada em parte por prolon-
gada propagação vegetativa com 
mutações paralelas e a confiança de 
taxonomistas em plantas de herbário, 
maior do que materiais de plantas vivas. 

Uma classificação final é improvável neste 
momento, mas alguns trabalhos devem 
ser notados. Em 1876 colocou-se dez 
espécies dentro do gênero Saccharum, 
ao mesmo tempo que se dividiu o gênero 
em dois grupos: (I) Eusaccharum com S. 
officinarum, S. spontaneum, S. arundina-
ceum e S. Narenga e (II) Sclerostachya, 
incluindo S. fuscum e S. arundinaceum. 
Em 1925 colocaram-se os quatro grupos 
do norte da Índia (Mungo, Saretha, 
Sunabile e Nargori) juntos com a espécie 
S. barberi. O quinto, ou grupo Pansahi, foi 
suficientemente distinto para ser alocado 
na classificação de S. sinense. Foram 
removidas diversas espécies Saccharum 
do Erianthus, encontrando-se distintas 
características entre os dois gêneros.

Vários outros autores reduziram espécies 
Erianthus para Saccharum. Por outro 
lado, criou-se o gênero Narenga a partir 
da espécie Saccharum Narenga. Outros 
autores concluíram que Saccharum 
officinarum L. como tinha sido classifi-
cado pela Flora of British India, deveria 

Tópicos  de
fisiologia
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ser dividida em três gêneros separados: 
(a) Saccharum, com cinco espécies, 
(b) Sclerostachya, com duas espécies 
indianas e uma do Egito, e (c) Narenga 
com apenas uma espécie. Em 1968 
alocaram-se quatro espécies do gênero 
Saccharum: S. officinarum, a cana típica 
do gênero; S. robustum, um ancestral 
silvestre da S. officinarum; S. sponta-
neum, outra espécie silvestre, mas mais 
remotamente removida e mais primitiva 
do que S. robustum; e S. barberi, um 
grupo cultivado cuja origem permanece 
desconhecida.

A cana avaliada por Lineu quando ele 
estabeleceu a S. officinarum em 1753 
aparentemente foi Creole, um clone 
trazido do hemisfério oeste por Colombo 
em 1493. Acredita-se que Lineu pretendia 
incluir as canas do norte da Índia, e com 
essa intenção Creole foi uma escolha 
inapropriada, sendo reconhecida como 
um híbrido por pesquisadores de 
cana-de-açúcar em meados de 1940. O 
clone Cristalina, pertencente às canas 
horticulturais, é considerado como um 
tipo de cana mais conveniente. A classi-
ficação da S. barberi envolve diversos 
problemas sem resolução. Pensou-se 
que essa cana era um híbrido com paren-
tesco da S. officinarum e S. spontaneum, 
enquanto outros autores não acreditavam 
que sua hibridação com S. officinarum 
fosse necessária para a origem da S. 
barberi; depois se criou a hipótese de que 
uma hibridação inicial e seleção dentro 
da S. spontaneum que estabeleceu parte 
da circunscrição da S. barberi. Pensou-se 
que a S. barberi pertencia a S. sinense 
antes de 1925, e sua reclassificação foi 
tida como um improviso por ser distinta 
das canas Pansahi.

Alguns autores se posicionaram em duas 
separadas e distintas origens da cana-de-
-açúcar, uma no norte da Índia, e outra na 
Nova Guiné. Nesse contexto, as espécies 
S. barberi são potencialmente válidas até 
que a origem da cana do norte da Índia 
fique clara. Concorda-se que S. robustum 
é um ancestral silvestre da S. officinarum. 

O tipo oficial da espécie é o clone 28 N. G. 251, um indivíduo básico sem modificações 
por hibridação, com recentes introduções de espécies como S. spontaneum ou Miscan-
thus floridulus. A aparência atual da S. officinarum é atribuída a hibridações distintas 
entre grupos geográficos, que também explica o difícil reconhecimento e delineamento 
desses grupos. Outra hibridação da S. robustum com M. floridulus, e provavelmente S. 
spontaneum, aparenta ter complicado enormemente a separação das espécies de uma 
multidão de híbridos muito extensa.

Em função da S. officinarum ter surgido pela hibridação e seleção dentre espécies 
de S. robustum, os dois grupos podem ser combinados taxonomicamente dentro de 
uma mesma espécie. Entretanto, este agrupamento seria altamente complexo, pois 
haveriam ambas, formas cultivadas e selvagens de S. officinarum. Seria necessária a 
adoção de uma nomenclatura trinominal envolvendo designações de subespécies (S. 
officinarum sub officinarum, S. officinarum sub robustum). 

A inflorescência comestível de Saccharum edule, também apresentou problemas de 
classificação. A planta é cultivada por nativos na Nova Guiné para consumo de suas 
flores comestíveis que normalmente não emergem. Sugere-se que S. edule é um 
mutante simples de S. robustum. Outros acreditam que S. edule não é uma espécie 
autêntica do Saccharum, mas sim um grupo de canas produzido por hibridações 
entre S. robustum e Miscanthus floridulus. Observamos que a especiação do sistema 
Saccharum mostrou-se bastante complexo.
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Fisiologia da Produção Agrícola

É sabido que uma lavoura tende a exibir com maior facilidade os efeitos da falta de 
nutrientes quando submetida a prolongados períodos de seca, ou que de alguma 
maneira seu sistema radicular tenha sido afetado. Obviamente, para que ocorra o 
máximo desenvolvimento vegetativo e com total aproveitamento de suas condições 
fisiológicas é necessário que o sistema radicular das plantas seja bem formado ao 
longo dos ciclos vegetativo e reprodutivo. No caso da cana-de-açúcar, existe uma 
correlação positiva entre a massa de raízes e produção de colmos por hectare.

Em solos de regiões tropicais e subtropicais, principalmente aqueles intemperizados, é 
relativamente comum o aparecimento de reações ácidas, o que leva à disponibilização 
do alumínio (Al+3) em concentrações relativamente tóxicas, representando um dos 
importantes fatores responsáveis pela baixa produtividade das culturas. Em excesso, 
o alumínio interfere negativamente no crescimento e desenvolvimento de plantas 
de cana-de-açúcar, de forma especial no sistema radicular. Nessas condições, a 
absorção de água e nutrientes fica seriamente prejudicada culminando em perdas 
consideráveis. 

A toxidez de alumínio provoca no solo a fixação do fósforo tornando-o menos 
disponível para as plantas. Como consequência, as folhas mais velhas adquirem uma 
coloração arroxeada e tornam-se menores e mais estreitas, diminuindo a capacidade 
fotossintética da planta. Ao nível celular o fósforo desempenha papel imprescindível 
na formação de açúcares. Dessa maneira, a cultura da cana-de-açúcar quando 
submetida a baixos níveis de fósforo pode demonstrar uma diminuição na produção 
de sacarose, o que obviamente prejudicaria a qualidade da matéria prima como um 
todo. 

O fósforo estimula as fases iniciais de formação do sistema radicular, o que significa uma 
garantia de absorção de muitos outros nutrientes. Ainda, sob a presença exagerada 
de alumínio é comprometido o crescimento de colmos, que nessas condições se 
apresentam mais finos e com encurtamento dos entrenós. Percebe-se então que 
a presença do fósforo, que sofre interferência do alumínio, pode proporcionar aos 
canaviais maiores rendimentos, não somente na produção de colmos, como também 
nas características tecnológicas. 

Ainda no âmbito celular, o fósforo é 
elemento chave na respiração, que 
consiste na degradação e oxidação 
de compostos orgânicos pelas células 
vivas. Ao final das reações respiratórias 
há liberação de grande quantidade 
de energia que fica armazenada 
nas ligações da molécula Adenosina 
Tri-Fosfato, ou ATP, que como o próprio 
nome denota, possui fósforo. O ATP 
atua como intermediário na síntese de 
lipídeos e proteínas, além de manter a 
estrutura celular como um todo. Dessa 
maneira, quanto mais respira, mais ATP 
e energia o vegetal disponibiliza para o 
metabolismo basal.

Também em resposta ao alumínio há 
uma diminuição do volume radicular, 
uma vez que as raízes secundárias são 
naturalmente emitidas a partir das raízes 
primárias; as terciárias a partir das 
secundárias; e assim por diante. Claro, 
havendo menor quantidade de raízes 
íntegras a absorção de água e nutrientes, 
como fósforo; cálcio; magnésio; e 
potássio, também é menor. Vale lembrar 
que cálcio, magnésio e potássio são as 
principais bases trocáveis na CTC, ou 
Capacidade de Troca Catiônica do solo.

As raízes afetadas com a presença do 
alumínio apresentam-se mais curtas, 
engrossadas e com coloração castanha 
em forma de manchas, denotando uma 
má formação. Isso ocorre porque quando 
expostas ao alumínio as raízes alteram 
o seu crescimento e desenvolvimento, 
em decorrência dos desarranjos nas 
reações químicas ao nível celular. Como 
exemplo, o alumínio se liga ao material 
genético DNA, ácido desoxirribonucleico, 
de modo a prejudicar o processo de 
multiplicação celular. Dessa maneira, 
a raiz não cresce ou desenvolve-se 
de maneira desordenada. O alumínio 
também interfere nas reações de 
transcrição e tradução que envolve, 
além do DNA, o RNA, ácido ribonucleico 
responsável pela 

“O alumínio e seus efeitos na cana-de-açúcar”
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síntese de proteínas, que são cadeias 
ordenadas de aminoácidos orgânicos 
indispensáveis para o metabolismo de 
qualquer ser vivo.   

A toxidez de alumínio também pode 
ser confundida com a falta de cálcio no 
solo. Quando acontece, os pontos de 
crescimento radicular são danificados 
ou morrem precocemente, tornando 
as raízes mais vulneráveis ao ataque 
de patógenos. Em folhas jovens há 
deterioração de suas extremidades e 
margens circundantes.

Na parte aérea, o excesso de alumínio 
provoca o bloqueio dos plasmodesmos, 
canais que possibilitam a troca de 
substâncias entre células vizinhas 
pertencentes a um mesmo tecido. Como 
consequência, há um impedimento 

da passagem de seiva pelas vias intracelulares, em função da produção de calose, um 
polissacarídeo formado no floema que age como barreira, inclusive na translocação 
de açúcares. A presença do alumínio nas plantas provoca um aumento da produção 
de hemicelulose, um carboidrato componente da parede celular, deixando-a rígida 
e impedindo o alongamento das células. Em casos mais extremos, pode haver o 
extravasamento de conteúdo citoplasmático pelas membranas, comprometendo 
ainda mais a estrutura celular.

Por fim, o alumínio tóxico exerce influencia negativa na atividade da enzima redutase 
nitrato, responsável pela assimilação de nitrogênio nas plantas. O resultado é 
a ocorrência de alterações nos teores de clorofilas, pigmentos responsáveis pela 
recepção da luz em uma das fases vitais da fotossíntese, de modo a interferir no 
processo fotossintético.

É interessante destacar que, de maneira geral, a cana-de-açúcar admite uma certa 
taxa de tolerância à toxidez de alumínio. Ainda assim, é desejável que os programas 
de melhoramento busquem a identificação e seleção de cultivares resistentes aos 
elevados níveis de alumínio no solo, com a finalidade de reduzir os custos de manejo 
e proporcionar maiores lucros às unidades sucroenergéticas. 
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Lixiviação de Nitrogênio em Solo Cultivado 
com Cana-De-Açúcar
A lixiviação é o resultado da liberação de íons na forma solúvel e do movimento de 
água no perfil do solo para removê-los, sendo a magnitude das perdas proporcional 
à concentração do elemento na solução no solo e ao volume de água drenado. 
A lixiviação varia com o tipo de solo e com o tipo de fertilizante nitrogenado aplicado, 
assim como com a magnitude das reações que ocorrem com os fertilizantes no solo, 
sendo maior com os fertilizantes nitrogenados nítricos do que com os amoniacais ou 
amídicos, porque a nitrificação (transformação da amônia-NH4+ em nitrato-NO3-) não é 
instantânea e durante um período o NH4+ fica adsorvido às cargas negativas do solo 
(Oliveira et al., 1999b).

As perdas de N por lixiviação nos solos brasileiros são preocupantes, pois estes possuem 
duas cargas elétricas negativas na camada arável, e porque a quase totalidade do N 
mineral do solo se encontra na solução e na forma de nitrato (NO3-). Como o nitrato 
possui o mesmo tipo de carga que as partículas de solo e ele não é adsorvido à fase 
sólida por nenhum mecanismo além do eletrostático, tende a permanecer na solução 
e pode ser lixiviado pelas águas de percolação, resultando em perda de N que poderia 
ser utilizado pelas plantas.

Um dos fatores de redução na fertilidade dos solos são as perdas dos elementos 
minerais por lixiviação, a qual é diretamente influenciada por fatores morfoclimáticos 
e pelo sistema de manejo adotado (Oliveira et al., 2002a). Os fatores que influenciam 
diretamente a massa total e a relação dos íons percolados pelo solo são: textura, 
capacidade de troca catiônica (CTC) e aniônica (CTA); dose do fertilizante, solubilidade 
dos sais e sua afinidade pelos sítios de adsorção do solo, presença de íons 
acompanhantes; composição dos resíduos culturais incorporados ao solo; intensidade 
de aproveitamento dos nutrientes da solução do solo pelas plantas e microrganismos e, 
por último, o fator de influência direta: o volume de chuvas e regime hídrico do solo, o 
qual influenciará o volume da solução drenada no solo (Ng Kee Kwong e Deville, 1984).
 
Na cultura da cana-de-açúcar, no ciclo de cana planta, a perda de nitrogênio por lixiviação 
é citada como uma das causas da ausência de resposta à adubação nitrogenada de 
plantio. Entretanto, Oliveira et al. (2002a) demonstraram em experimentos com lisímetros 
em solo arenoso (84% de areia na camada superficial) adubado com até 90 kg de  
N/ha, que a intensidade de lixiviação do elemento é muito baixa, 4,5 kg/ha acumulados 
durante 11 meses (Figura 1). Durante o período experimental as precipitações e as 
irrigações somaram um total de 2.015 mm de água. Tais pesquisadores observaram 
que durante o experimento não ocorreu perda por lixiviação de N originário da ureia 

em nenhuma das doses aplicadas. As 
maiores perdas de N, principalmente na 
forma de NO3-, foram provenientes da 
mineralização da matéria orgânica do 
solo e dos restos de cultura.

Bologna (2007), em estudo da sinergia 
de aproveitamento pela cana-de-açúcar 
do nitrogênio e do enxofre aplicados no 
plantio, avaliou a intensidade de lixiviação 
destes nutrientes, em vasos de 220 L, 
com 250 kg de solo arenoso. Aplicaram 
doses de N (equivalentes a 0, 40, 80 
e 120 kg/ha de N-ureia) e as amostras 
foram coletadas de lisímetros. As coletas 
de solução percolada no solo foram 
realizadas no período de maio/2004 a 
março/2005, totalizando 11 amostragens, 
nas quais foram quantificadas as massas 
de solução drenada, sendo posteriormente 
sub-amostradas e determinado as 
quantidades de N-total e S-sulfato. 
 
Os resultados demonstraram não haver 
perdas significativas de nitrogênio durante 
as 11 amostragens realizadas, sendo 
observado a perda média correspondente 
a menos que 20 mg de N por vaso no 
tratamento com maior dose de N (3,6g 
N/vaso). Esses resultados confirmaram 
os de Oliveira et al. (2002a).  

Segundo Cantarella et al. (1999), as 
perdas de N-fertilizante por lixiviação em 
cana-de-açúcar são pouco expressivas 
em cana planta ou em soqueiras com 
bom sistema radicular, mas podem 
ser importantes em solos arenosos, 
elevada pluviosidade e sistema radicular 
pouco desenvolvido. Outros trabalhos 
também confirmam esta afirmação, como 
Camargo (1989), Oliveira et al. (2000a), 
Orlando Filho e Rodella (1995).

A lixiviação é uma preocupação constante 
por parte dos usuários, principalmente 
em cana planta, mas a maior parte dos 
trabalhos tem mostrado que este fato não 
parece ser significativo. Experimentos 
com 15N em cana planta têm indicado 
ausência de perda por lixiviação do N do 

VISÃO

Claudimir Pedro Penatti 
claudimirpenatti@gmail.com

soluções
de campo



STAB | JANEIRO/FEVEREIRO 2018 | VOL.36 Nº3 17

adubo ou, quando esta ocorreu, foi em 
pequena quantidade (Padoves, 1988; 
Salcedo e Sampaio, 1987; Ghiberto et al., 
2009). Os autores atribuem esta ausência 
ou pequena quantidade lixiviada ao papel 
dos microrganismos na imobilização 
do N do solo. Contudo, há relatos de 
perdas de 28,2% e 7,5% de N-fertilizante 
por lixiviação quando se utilizou 
ureia e aquamônia, respectivamente 
(Camargo,1989).

Um cálculo aproximado da lixiviação 
é sugerido por Reichardt et al. (1982). 
Tais autores, após deduzirem a 
evapotranspiração da precipitação, 
indicam a lixiviação na faixa de 1 mm 
de NO3- translocado no solo por mm de 
chuva. Considerando um saldo de 600 mm 
entre precipitação e evapotranspiração, o 
lixiviado estaria a 60 cm de profundidade 
do solo, ainda possível de ser absorvido 
pelas raízes.

No entanto, trabalho desenvolvido por 
Ghiberto (2009) em cana soca, solo 
Latossolo Vermelho distrófi co, avaliando 
a lixiviação a 90 cm de profundidade 
no solo dos íons nitrito, nitrato, amônio, 
sulfato, fosfato, cálcio, magnésio e 
potássio, registrou perdas apreciáveis de 
N por lixiviação, nativo e do fertilizante, 
mesmo com elevada demanda de 
nutrientes pela cana soca, devido a 
fatores que favoreceram a lixiviação: 
precipitação pluvial superior à normal, 
solo de elevada permeabilidade, única 
aplicação de fertilizante e conteúdo de 
água no solo e temperatura favoráveis 
à nitrifi cação. Não se observou similar 
comportamento para enxofre e fósforo e a 
lixiviação do potássio, cálcio e magnésio 
foi importante. 

Finalizando, uma das alternativas para 
reduzir a lixiviação de nitrogênio é a 
acidifi cação do solo, pois diminui a 
nitrifi cação. As taxas de nitrifi cação são 
geralmente baixas em solos ácidos, 
devido ao efeito negativo da acidez 
sobre a atividade dos microrganismos.

A acidifi cação do solo também tem a possibilidade de aumentar as cargas positivas, 
consequentemente diminuindo a lixiviação. A aplicação de adubos de reação ácida, a 
exemplo do superfosfato triplo, junto com os fertilizantes nitrogenados pode diminuir a 
lixiviação de nitrogênio porque, ao acidifi car o solo, diminui a velocidade da nitrifi cação 
e ao mesmo tempo, pode criar cargas positivas onde o NO3- poderá ser adsorvido 
eletrostaticamente. Lembrando que a acidifi cação do solo não é desejada para as 
culturas, e é corrigida com o uso de calcário.
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Nascido em 16 de fevereiro de 1947, Tomaz Caetano Cannavam Ripoli, conhecido 
pelos mais próximos como Kaita, se considerava com muita alegria “caipiracicabano”.  
Apesar de sua preocupação com a fala e escrita corretas soltava de vez em quando 
aquele “erre” característico da cidade, bem puxado.  Era apaixonado pela família, pro-
fissão, politica, esporte e fotografia.

Em 1968 começou a divulgar as atividades do Centro Acadêmico Luiz de Queiroz 
(CALQ) no Jornal de Piracicaba na coluna intitulada CALQ Notícias, quando encontrou 
seu gosto pelo jornalismo-político.  Neste mesmo ano, foi convidado a noticiar as ativi-
dades do Centro Acadêmico no jornal Diário de Piracicaba.

Caetano se formou Engenheiro Agrônomo pela ESALQ-USP em 1970 e desde os pri-
meiros anos de sua graduação se identificou com a fotografia e frequentou por vários 
anos o laboratório de fotografia localizado no subsolo do Prédio Central.  

O esporte entrou em sua vida pelo legado de meu avô, Romeu Ítalo Ripoli, também 
formado Engenheiro Agrônomo pela ESALQ-USP em 1940, cidadão muito influente 
e polêmico em Piracicaba que presidiu o XV de Novembro de Piracicaba por muitos 
anos.  Me lembro bem dos jogos que assistíamos os três juntos e da forma que meu 
avô energizava os jogadores, comissão técnica e arbitragem (em todos os sentidos).

Marco Lorenzzo Cunali Ripoli
mlcripol@hotmail.com

mecanização

5 Anos e Caetano Ripoli Ainda é Presente

Muito à vontade e familiar com a impren-
sa, Caetano era frequentemente aborda-
do por jornalistas que queriam compar-
tilhar sua experiência e conhecimento.  
Foi durante a graduação e um estágio 
com o professor Luiz Geraldo Mialhe que 
se interessou pela pesquisa em Máquinas 
e Implementos Agrícolas, com foco na 
melhoria da mecanização da cultura da 
cana-de-açúcar.  

Assim que se formou em 1970, participou 
da implementação da Faculdade de Agro-
nomia Luiz Meneguel, em Bandeirantes, 
norte do Paraná a convite do professor 
Salvador Toledo Piza Jr. e foi um dos 
fundadores do renomeado Centro Tecno-
lógico da Copersucar.

Casou-se em 1972 com Maria Lúcia, mi-
nha mãe e pessoa que mais o apoiou em 
toda sua carreira acadêmica e vida fami-
liar.  Digo com propriedade que tudo que 
aprendi de bom foi graças a eles o resto a 
vida se encarregou.

A partir de 1982 começou a dar aulas na 
ESALQ onde permaneceu até 2012, agre-
gando uma coleção de mais de 21.000 
imagens que registravam suas andanças 
pelo país e pelo mundo.  Dono de uma 
veia aguçada para elogiar, para criticar 
e imprimir com palavras suas opiniões, 
especialmente contra maus políticos ele 
fez muitos amigos e admiradores, mas 
não pense que ficou por isso mesmo, mui-
tos eram adversos a sua postura.

Fez mestrado em Solos e Nutrição de 
Plantas e doutorado em Agronomia 
ambos pela ESALQ, pós-doutoramento 
pela University of California, Davis e foi 
autor de diversos livros técnicos-científi-
cos sobre mecanização da cana-de-açú-
car dos quais tive o orgulho de ser coautor 
em cinco deles.  Escreveu centenas de 
artigos que são referenciados até hoje.

VISÃO
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Quando finalizou o doutorado foi convi-
dado pelo Planalsucar para implantar a 
colheita mecanizada no estado do Alago-
as, por onde permaneceu por três anos.

Caetano Ripoli foi quem idealizou e estu-
dou a fundo, pela primeira vez no mundo, 
o conceito de recolhimento de palhiço de 
cana-de-açúcar com finalidade de coge-
ração de energia elétrica nas usinas e 
melhor manutenção da cultura.  Hoje este 
palhiço (frações de colmos, folhas verdes, 
folhas secas, ponteiros) é chamado de 
resíduo de colheita, ou ainda, simples-
mente palha de cana.  Era chamado de 
louco e visionário, mas desde de lá já 
pensava em um sistema sustentável e 
numa economia circular...  Fico muito feliz 
em saber que estava certo e testemunhar 
após poucos anos a sua ideia se tornar 
realidade em diversas usinas e fornece-
dores de cana.

Por duas décadas foi professor do 
Departamento de Engenharia de 
Biossistemas, focado na formação 
acadêmica de futuros profissionais, 
preocupado em ensinar não apenas 
o conteúdo de suas disciplinas, mas 
também como ser ético, focado em 
melhorias no setor de  Máquinas 
eImplementos Agrícolas. Foi membro de 

conselhos editorias de revistas (IDEANews e STAB) e consultor AD HOC 
da FAO e UNOPS, das Nações Unidas.  Orientou dezenas de alunos em 
iniciação cientifica, mestrado e doutorado.  Foi e continuará sendo referên-
cia na ESALQ e no setor sucro-energético mundial.

Publicou em especial dois livros: “Cantos e Recantos”, reconhecido 
oficialmente pela reitoria da USP, tendo minha irmã Bianca Cunali Ripoli 
como coautora, que retrata a ESALQ por meio de fotografias e, o mais 
polêmico de todos os livros “Introdução a Bundologia”.  Acreditem!

Tenho a felicidade por onde eu passo de ser abordado por muitas pessoas 
que compartilham momentos de alegria que viveram ao lado dele.  Ele 
continua citado até os dias de hoje em trabalhos científicos e conferências 
devido as suas importantes contribuições ao agro brasileiro e mundial.  
Saudade de meu maior ídolo, meu pai!

Acredito que sua última e maior paixão foi quando seu neto, Matheus Ripoli Lara, 
piracicabano, nasceu em 10 de julho de 2010.  Sua maior tristeza não era tanto a 
doença, mas sim saber que não iria poder ver seu neto crescer...  Matheus era seu 
melhor remédio, ele esquecia de tudo enquanto ao lado dele. Faleceu dia 24 de 
fevereiro de 2013, aos 66 anos, vítima de câncer.
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A experimentação agrícola é muito importante para o sucesso da agricultura. Ela tem 
por objetivo o estudo dos experimentos, isto é, seu planejamento, execução (instala-
ção, condução e obtenção dos dados), análise dos dados obtidos e interpretação dos 
resultados. À seguir, noções da importância e dicas de um experimento de competição 
de cultivares de cana-de-açúcar tanto para um programa de melhoramento como para 
uma unidade produtora.

IMPORTÂNCIA
Um experimento de competição de cultivares de cana-de-açúcar não deve ser visto 
apenas para o lançamento de novas cultivares como veremos a seguir, mas para sus-
tentabilidade de uma canavicultura produtiva e promissora, para que se possa obter em 
um futuro próximo, produtividades superiores a três dígitos e mais ainda, com riqueza 
e produção de tonelada de açúcar por hectare (THA) cada vez mais alta. Segue abaixo 
três importantes pontos a serem observados:

1. Novas cultivares: serão avaliados clones com potencial de serem lançados 
como novas cultivares, se estes mostrarem características de alta produtividade, 
riqueza, adaptação à ambientes de produção e fi tossanidade superiores à cultivares 
já comerciais;

2. Avaliação e conhecimento de cultivares recém lançados e confi rmação dos 
já consagrados comercialmente: estes utilizados e avaliados como padrões ou 
testemunhas, poderão ser confi rmados ou não para uso ou não em áreas comer-
ciais. Estes formarão o time titular;

3. E por fi m, defi nir quais ambientes de produção e épocas de colheita: onde 
estes clones e cultivares se apresentarão com maior desempenho.

À seguir algumas dicas com relação a cuidados para que um experimento de competi-
ção de cultivares seja bem instalado, conduzido, avaliado e interpretado, para que ele 
sirva de indicativo de quais clones poderão ser lançados como cultivares comerciais e 
utilizados, junto com as testemunhas comerciais, que também estarão sendo avaliados, 
formarão o time principal de unidades produtoras, mantendo assim uma alta produtivi-
dade, longevidade e consequente rentabilidade.

DICAS
1. PLANEJAMENTO, LOCALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO,
VIVEIRO E INSTALAÇÃO

Márcio Aurélio P. Bidoia; Marcos G. de Andrade Landell; Sandro R. 
Brancalião; Tiago F. Dane; Bruno G. da Silva e Rodolfo D. dos Santos

mbidoia@iac.sp.gov.br 

Centro de
Cana-de-Açúcar

Melhoramento Genético de Cana-De-Açúcar: 
Experimentação Agrícola, Importância e Dicas

Planejamento: ao iniciar um experimen-
to, o experimentador deve formular uma 
série de questões e buscar respondê-las, 
como por exemplo, quais características 
que serão analisadas, quais os fatores 
que afetam essas características, quais 
desses fatores serão estudados no ex-
perimento, como será a unidade experi-
mental, quantas repetições deverão ser 
utilizadas, etc.

Escolha da área: deverá ter homoge-
neidade, não poderá ter antigas curvas e 
carreadores que possam causar diferen-
ças no desenvolvimento dos tratamentos, 
manchas de solo, problemas sérios e his-
tóricos com plantas daninhas, com pra-
gas, doenças, dentre outros. É importante 
realizar uma análise de solo (química e 
pedológica) antes da instalação do expe-
rimento, para auxiliar na caracterização 
do ambiente de produção. 

Viveiro: imprescindível que as mudas das 
cultivares e clones, na época de instala-
ção, estejam livres de doenças e pragas, 
sejam da mesma idade e tenham sido 
submetidas às mesmas condições de tra-
tamento (adubação, irrigação, dentre ou-
tras). (Figuras 1 e 2).

Instalação: através do croqui, preparar 
a área e indicar a quantidade de mudas 
por metro de sulco (no caso da cana-de-
-açúcar deve-se levar em conta número 
de gemas para o cálculo da quantidade a 
ser utilizada ou mudas, se mudas pré-bro-
tadas, MPB), área total e útil da parcela, 
área total do experimento e esquema de 
análise. (Figuras 3 e 4)
   
2. CONDUÇÃO
A condução até a colheita deve ser reali-
zada seguindo-se as exigências normais, 
com a realização de adubações de cober-
tura, manutenção da área isenta de plan-
tas daninhas, controle de formigueiros 
e cupinzeiros, enfi m, tudo para que não 
ocorra interferência nos resultados do ex-
perimento e isto prejudique a qualidade 
dos dados. (Figuras 5 e 6).

VISÃO
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FIGURA 1. ÁREA INTALAÇÃO: 
INTERFERÊNCIA DE ANTIGO 
CARREADOR E CURVAS

FIGURA 2.VIVEIRO DE MUDAS COM 
BOA QUALIDADE

FIGURA 3. INSTALAÇÃO - MARCAÇÃO
DAS PARCELAS

FIGURA 4. INSTALAÇÃO - DISTRIBUÇÃO
DOS TRATAMENTOS

FIGURA 5. ENSAIO BEM CONDUZIDO, 
ADUBADO E LIVRE DE PRAGAS E 
PLANTAS DANINHAS

FIGURA 7. BIOMETRIA (DIÃMETRO) FIGURA 8. PESAGEM (TCH)

FIGURA 9. PARCELA COM FLORESCIMENTO

FIGURA 10. FEIXES AMARRADOS 
E ETIQUETADOS PARA ANÁLISE 
EM LABORATÓRIO

3. AVALIAÇÕES
As avaliações deverão obedecer sempre 
ao período correto do planejado. 

Avaliações agronômicas: biometria (nú-
mero, altura e diâmetro de colmos), porte 
(decumbente, semidecumbente, semie-
reta ou ereta), fl orescimento (alto, médio 
ou intenso), falhas (método de Stolf) e 
TCH (tonelada de cana hectare) poderão 
ser realizados junto à colheita. Como se 
sabe, os componentes de biometria da 
cana são importantíssimos, principalmen-
te o número de colmos por metro, pois 
este signifi cará menos falhas, com conse-
quente maior produtividade e longevidade 
do canavial, além de uso menor de herbi-
cidas. (Figuras 7 e 8).

Ainda por ocasião da colheita do exper-
imento, deverão ser realizadas as aval-
iações tecnológicas, retirando-se 10 
canas seguidas de cana parcela, amar-
rando-as, etiquetando-as e enviando cada 
feixe para que o laboratório possa realizar 
as leituras de BRIX, POL % CANA, FIBRA 
% CANA, PUREZA. Avaliações fi topa-
tológicas deverão sempre obedecerem 
ao planejamento da época de maior ocor-
rência de cada doença a ser observada. 
(Figuras 9 e 10).

FIGURA 6. INFESTAÇÃO PLANTAS 
DANINHAS - PROBELMA
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Tercio Marques Dalla Vecchia
tercio@reunion.eng.br

Gestão da Engenharia, dos Suprimentos 
e da Construção – EPCm
É comum, em grandes empreendimentos, a contratação tipo chave em mãos 
ou EPC (Engenharia, Suprimentos e Construção). Neste tipo de contrato, a 
responsabilidade pela implantação do empreendimento é entregue a apenas 
uma empresa.

Nos países organizados esta é, talvez, a forma comum de contratação. 
É provável que os japoneses, americanos e alemães contratem suas obras 
após um estudo de viabilidade bem feito com dados levantados de forma 
adequada e não apenas um pequeno papel alinhavado junto aos engravatados 
dos escritórios de Bancos e Consultorias como é comum no Brasil. Também 
realizaram os projetos básicos de forma adequada para definir a tecnologia e, 
portanto, a performance, os prazos e os custos. 

As empresas convidadas para atender um determinado edital de concorrência 
têm em mão os custos, a avaliação dos riscos e os seguros necessários para 
caso algo não saia como planejado. A conclusão é que os japoneses batem 
recordes atrás de recordes em eficiência, rapidez e custo otimizado em suas 
obras. Quem viu o estrago que o último Tsunami causou no Japão e como tudo 
foi reconstruído de forma perfeita e rápida sabe do que estou falando.

Na Europa, as empresas e os governos se orgulham de terem construído obras 
fantásticas dentro do prazo, custo e performance. Portanto, o planejamento é 
crucial para a efetividade de um empreendimento. 

No país do Carnaval e do ‘Que tiro foi esse?’, as coisas não são assim. 
Quanta tristeza dá nas pessoas do Bem ao ver inúmeras obras paradas, 
superfaturadas, usinas fechadas e projetos que não dão certo. Em nossas 
obras públicas, a regra é atrasar a entrega e estourar os custos.  Corrupção e 
falta de Gestão.

Nos 40 anos que trabalho com projetos vi muitos projetos fracassados por falta 
de planejamento.

O nosso doce e alcoólico setor ainda não está bem preparado na contratação 
de projetos. Com a incorporação das usinas por grupos multinacionais há uma 
tendência de adotar métodos e modelos provenientes da matriz o que, nem 
sempre, é adequado.

Houve algumas tentativas de implantação de usinas ou parte das usinas com 
contratos tipo EPC total que, devido à falta de planejamento, não deram certo e 

hoje há uma enxurrada de processos 
judiciais correndo nas devidas varas. 
Não cito nomes para não ser antiético.

Quando se parte para um EPC, 
a Engenharia do Proprietário 
(Contratante) deve ser de excelente 
qualidade para poder definir em 
detalhes o fornecimento do EPC. 

O EPCM é uma modalidade de 
contratação que tende a ser mais 
barata do que o EPC. Os riscos do 
negócio são menores, já que os 
contratos são pulverizados. Nas 
condições de nossas usinas pode ser 
a melhor alternativa.

Neste caso, toda a gestão do 
empreendimento é realizada por uma 
empresa. Entretanto, o Contratante 
não perde o controle sobre o 
empreendimento já que ele será 
o responsável pela negociação e 
aprovação de todos os pontos críticos 
do processo.

Neste modelo, é obrigatória a 
definição detalhada do escopo a fim 
de dar maior clareza e previsibilidade 
sobre o projeto.

O proprietário contrata uma empresa 
(‘Epecemista’) que gerencia todas 
as etapas do empreendimento, mas 
não é fornecedor de equipamentos e 
serviços de construção e montagem.

Normalmente, a epecemista também 
é encarregada da engenharia que 
igualmente fica sob sua gestão. 
Entretanto, é perfeitamente possível 
que a engenharia seja feita por 
terceiros.

Todo o planejamento, gerenciamento, 
monitoramento e controle do projeto 
ficam a cargo da Epecemista.

O Contratante não necessita de uma 
equipe técnica e gerencial fixa para 
acompanhar o projeto, mas, nos 
pontos críticos, o Contratante deve 
estar sempre pronto a intervir naquilo 

Gerenciando
Projetos
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que for necessário. O Contratante fica inteirado de todas as atividades e 
andamentos on time, já que todas as informações são disponibilizadas online.

Todos os pontos de “não conformidade” relativos a atrasos, defeitos ou 
qualquer anormalidade são imediatamente reportados ao Contratante para a 
avaliação de alternativas e tomadas de decisão.

O controle financeiro é rígido e, desde que tenha sido realizado um orçamento 
realista, não deve haver surpresas.

A Epecemista coordena e gerencia, simplificadamente, as atividades de:

Considero que este modelo é 
muito adequado para o setor 
sucroenergético. Custos, riscos, falta 
de EPCistas sérios, etc. mostraram 
que o sistema EPC não é uma boa 
solução para o setor.

Qualquer empreendimento deve ter as 
bases do projeto muito bem definidas 
para que não haja problemas de 
descontinuidade ou retrabalho. Isto 
significa um Projeto Básico nível 
FEL3 bem executado.

É importante esclarecer que o modelo 
EPCM é bastante flexível e que pode 
– e deve – ser adequado ao sistema 
de gestão existente da equipe do 
contratante.

E voltemos ao país da música “Que 
tiro foi esse?

Será que é hora de mudar?!!!
Além do mais, coordena também as atividades de pré-operação, ou seja, 
comissionamento, posta em marcha e aceitação da obra.
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Falando de fábrica

Florenal Zarpelon
fz7@uol.com.br

Óleo Fúsel
Como sabemos, Óleo Fúsel é basicamente a fração de álcoois superiores altos, 
o Álcool i-Amílico com uma pequena porção de Álcool i-Butílico (i-Butanol). Lá 
por 1978, a Divisão Industrial da Copersucar “ensinou”, estimulou, as usinas 
a misturar o óleo fúsel obtido na destilação ao álcool anidro ou no hidratado 
combustível. A razão é muito simples, o fúsel também é combustível e melhora 
o Etanol Combustível: o Poder Calorífi co Inferior (PCI) do Álcool i-Amílico é 
da ordem de 10.900 kcal/kg e do i-Butanol é de 8.050 kcal/kg, enquanto que 
o Etanol tem cerca de 6.600 kcal/kg. A Gasolina tem cerca de 10.400 kcal/kg. 
Como se pode ver, o óleo fúsel tem um PCI alto, até um pouco maior que o da 
gasolina, portanto, quando misturado ao Etanol melhora o PCI deste. Ora, o 
consumo de combustível de um veículo, entre vários fatores, depende muito 
do PCI do combustível, portanto, adicionar óleo fúsel no álcool, ainda que em 
pequena quantidade, ajuda quanto ao consumo do veículo.

Os álcoois superiores formam-se como resultado da decomposição das 
células mortas de leveduras, portanto, tanto mais alto sejam os fatores de 
estresse para as leveduras, mais óleo fúsel é formado. O fúsel, é chamado de 
óleo porque, afi nal, tem a consistência de óleo, sai nas tomadas logo acima 
da entrada do fl egma na Coluna Retifi cadora, na segunda ou terceira bandeja, 
e a retirada deve ser separada das frações das bandejas mais altas, porque 
nestas bandejas sai o propanol, que é solúvel em água (lembrando aqui que 
quando o Etanol é combustível não se deve extrair propanol, pois também 
é combustível e tem um PCI da ordem de 7.400 kcal/kg, portanto, também 
melhor que o Etanol).

Outro ponto importante é que a retirada deve ser feita de somente uma 
bandeja, logo, as outras tomadas devem permanecer fechadas, porque se 
duas tomadas estão abertas, entre elas haverá um diferencial de pressão, 
correndo o risco de que a extração não seja efi caz. A coisa é mais ou menos 
como uma pescaria: se deste local onde começo a pescaria não consigo fi sgar 
peixe, e de um outro local vejo que estão pegando, levo minha vara para 
aquele local (e espero ter sorte!); em outras palavras, não deixo minha vara 
no local onde não fi sgava e coloco outra vara no local piscoso. Assim é a 
“pescaria” do fúsel na coluna: se examinado a retirada de uma bandeja e noto 
que sai muito pouco, subo ou desço para outra bandeja. O óleo fúsel retirado 
é lavado para retirar o etanol que saiu junto, para purifi cá-lo; em seguida, 

necessita ser bem separado, pois 
não é solúvel na água, evitando deste 
modo reciclar água ao álcool.

Agregar óleo fúsel ao álcool é uma boa 
alternativa? Se tomadas as devidas 
cautelas, ou seja, se bem separado e 
misturado diariamente ao álcool, sim 
é uma boa alternativa porque evita 
o acúmulo na usina, é vendido ao 
preço de etanol e embora exista uma 
demanda pequena de fúsel, é muito 
mais simples misturar ao Etanol. Para 
que esta mistura se torne realmente 
simples, o ideal é misturar as quanti-
dades obtidas diariamente à produção 
de Etanol do dia, assim não se corre 
o risco de perder o grau do Etanol, 
pois, como a densidade do fúsel é um 
pouco mais alta que a do Etanol, se 
deixado acumular e depois misturar 
grande volume a um tanque contendo 
pouco Etanol pode-se correr o risco 
de haver perda do grau.

Um “caso” interessante que viven-
ciamos: quando chegamos na 
Usina Ester, na década de 80, logo 
tornamos a mistura do fúsel ao Hidra-
tado uma rotina. Na época a Ester 
fabricava cerca de 50% como Álcool 
Neutro, 20% como Álcool Industrial e 
os 30% restantes saiam como Hidra-
tado Combustível. Como o Álcool 
Neutro e o Industrial são produtos 
bastantes purifi cados, todo o óleo 
fúsel produzido de 100% da produção 
era colocado em 30% da produção, 
portanto, o cheiro do Hidratado 
Combustível era anormal, típico de 
alto conteúdo de fúsel. 

Um certo dia uma carta vinda da Shell 
nos é encaminhada pelo setor comer-
cial da Usina, carta esta fazendo 
rasgados elogios ao Álcool Hidra-
tado Combustível da Usina. Levamos 
um susto! Por que estaria a Shell 
elogiando a qualidade deste álcool? 
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Bem, primeiro porque estava dentro das especifi cações: grau alcoólico, acidez, 
pH, condutividade, mas isso era o mínimo, pois, sem estar nas especifi cações 
o álcool seria devolvido. 

O susto era grande que nem pensamos em perguntar à Shell o motivo 
para o elogio dado. Mas, era fácil entender, pois, antes, na Coper-
sucar, já sabíamos das vantagens relativas ao alto PCI do fúsel.
A Shell, ao sentir o odor diferente do álcool, certamente além dos testes de 
rotina, deve ter feito análise cromatográfi ca e medido o PCI do álcool, para 
verifi car se havia um possível contaminante, e confi rmada que seria álcool 
superior, portanto, constituinte naturalmente produzido na fermentação, 
acharam por bem valorizar o encontrado, reconhecendo e registrando através 
de uma carta.

Pois é, em nossas andanças vez por outra ainda encontramos usinas que não 
sabem o que fazer com o fúsel guardando-o em tanques e eventualmente 
até descartando de modo inadequado. Tentar vender, especialmente no caso 
de usinas distantes do mercado consumidor, é praticamente “doar” o fúsel, 
enquanto que se misturado ao Etanol Combustível seria vendido ao preço do 
álcool. Sabemos que muitos não tiveram êxito ao misturar o fúsel ao álcool, 
e por que? Porque não deram importância em organizar, sistematizar, a boa 

separação da água do óleo fúsel, ou 
que tenham colocado “grande” volume 
do fúsel a um volume “pequeno” do 
álcool, perdendo a graduação do 
álcool. Portanto, se você que lê este 
artigo vai começar a misturar a partir 
de agora, tenha cuidado, sistematize 
a separação da água do fúsel e as 
condições para a mistura, conforme 
mencionado, confi rmando as propor-
ções que não afetem a especifi cação, 
especialmente no quesito gradu-
ação alcoólica. Como a produção 
é muito pouca, normalmente não 
passando de 0,5 litros por 1000 
litros de Etanol, se for adicionado ao 
álcool produzido, conforme explicado 
acima, a operação é fácil e segura. 
O resultado é que, ainda que muito 
pouco, vai aumentar o faturamento!
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Soluções de
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Celso Procknor
celso.procknor@procknor.com.br

Aquecimento por Contato Direto

Um trabalho sobre o tema acima foi apresentado no Congresso da ASSCT (Australian 
Society of Sugar Cane Technologists) em 2017, indicando as circunstâncias nas quais 
o uso desta técnica poderia ser eventualmente recomendado. O texto chamou o nosso 
interesse, visto que no Brasil temos normalmente a tendência de evitar o aquecimento 
por contato direto (ACD).

Na Austrália, ao contrário do Brasil, há poucos projetos de cogeração e não há produção 
de etanol a partir de caldo de cana, somente a partir de melaço esgotado e mesmo 
assim em pequena escala. Desta maneira, como em geral não existe a necessidade de 
baixar o consumo de vapor de escape, o ACD pode eventualmente ser utilizado.

No Brasil o ACD é às vezes usado para aquecimento de xarope em sistemas de 
flotação e até a algum tempo atrás era usado em sistemas de regeneração de calor 
para resfriamento de caldo enviado à fermentação. Este último sistema é uma espécie 
de jabuticaba que só existe no Brasil, pois na maioria dos países que processam cana 
de açúcar ninguém quer resfriar caldo, só aquece-lo. Este ACD especificamente brasi-
leiro é pouco utilizado atualmente porque o approach de temperaturas é elevado e o 
consumo de energia elétrica em bombeamento é alto, tendo o mesmo sido gradual-
mente substituído por trocadores tipo a placas ou tipo casco-tubo.

O ACD apresenta as seguintes desvantagens:

- Quando usado para aquecimento de caldo primário ou secundário as vazões corres-
pondentes nos aquecedores de caldo remanescentes e no sistema de clarificação 
aumentam, provocando assim a necessidade de mais vapor vegetal e/ou vapor de 
escape para o aquecimento do caldo diluído até um valor próximo da temperatura de 
ebulição na entrada do primeiro efeito.

- O vapor de aquecimento condensado no caldo aumenta a necessidade de capaci-
dade de evaporação correspondente, tanto em equipamentos como em consumo 
de vapor.

Em compensação, o ACD apresenta as seguintes vantagens:

- Menores custos de instalação e de manutenção.

- Menor necessidade de espaço horizontal.

- Coeficiente de troca de calor praticamente constante, pois não há superfícies de 
troca térmica que devem limpas periodicamente.

- Controle preciso da temperatura do 
produto (caldo ou xarope), mesmo 
com variações elevadas da vazão do 
mesmo.

- Um pequeno approach de tempe-
ratura é viável, na faixa de 2,0 ºC ou 
até menos, desde que haja suficiente 
vapor disponível.

- Normalmente há redução de 
consumo de energia elétrica no 
bombeamento do produto, pois não 
é necessário vencer perdas de carga 
nos aquecedores.

Os equipamentos típicos para utilizar o 
ACD são basicamente bicos injetores 
de vapor ou colunas tipo disc&donut ou 
tipo bandejas perfuradas, sendo este 
último tipo adequado para caldo limpo e 
os demais para caldo com grande quanti-
dade de bagacilho.

O principal impacto causado pelo uso 
de ACD ocorre no consumo de vapor 
de escape (VE). O vapor condensado 
durante o aquecimento caldo aumenta 
o consumo de VE no sistema de evapo-
ração.

No trabalho acima mencionado os autores 
Broadfoot e Rackemann consideraram 
tipicamente três categorias de plantas no 
que diz respeito ao consumo de vapor de 
escape sobre a cana (VE%cana).

- VE%cana na faixa de 50% (500 kg/tc), 
plantas com baixa eficiência no consumo 
de vapor de processo.

- VE%cana na faixa de 40% (400 kg/tc), 
plantas com média eficiência no consumo 
de vapor de processo.

- VE%cana na faixa de 32% (320 kg/tc), 
plantas com alta eficiência no consumo 
de vapor de processo.

Em seguida eles simularam para condi-
ções típicas de processo quais seriam os 
aumentos consumo de VE%cana, para 
cada uma das três categorias acima, caso 
todo o caldo fosse aquecido por meio de 
ACD com vapor vegetal em três etapas: 
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Primeiro aquecimento de 30 ºC até 76 ºC, 
segundo aquecimento de 74 ºC até 103 
ºC e aquecimento de caldo clarificado de 
96 ºC até 109 ºC.

Eles concluíram que os aumentos respec-
tivos de VE%cana seriam de 5,0%, de 
4,3% e de 4,2%, sendo estes valores 
indicados em pontos percentuais.

Verificamos que quanto mais baixa a 
eficiência térmica da planta, maior será 
o incremento de consumo de VE quando 
se usa ACD. Por outro lado, plantas com 
VE%cana na faixa de 50% normalmente 
não tem turbo geradores (TG) de conden-
sação instalados no caso das condições 
brasileiras, apenas máquinas de contra-
pressão. Desta maneira, caso haja 
combustível e capacidade de caldeiras 
suficientes, a geração de energia elétrica 
excedente não varia de forma significa-
tiva, embora seja eventualmente neces-
sário investir para aumentar a capaci-
dade da evaporação. Isto porque no 
Brasil, sem considerar palha adicional, 
é geralmente possível produzir 55% de 
vapor sobre a cana de forma contínua 
com as sobras mínimas necessárias de 
combustível.

Já quem busca uma planta de alta efici-
ência com VE%cana na faixa de 32% 
muito provavelmente está considerando 
um excelente preço para a energia elétrica 
excedente e, portanto, está procurando 
maximizar a sua venda, instalando assim 
TG’s de condensação com alta potência. 
Nesta situação não faz sentido usar ACD 
e aumentar o VE%cana, com exceção 
das aplicações que mencionamos a 
seguir.

O caso das plantas com média eficiência 
e VE%cana na faixa de 40% é muito típico 
do Brasil, onde geramos cerca de 55% de 
vapor sobre a cana (sempre sem consi-
derar palha adicional), passamos 40% 
em TG’s de contrapressão e passamos 
15% em TG’s de condensação, em condi-
ções médias típicas. Admitindo vapor 

motriz entrando nos TG’s com 65 bar(a) e 520 ºC e uma planta totalmente eletrificada 
seria possível gerar energia elétrica na faixa de 123,6 kWh/tc.

Supondo que nesta planta fosse utilizado o ACD conforme descrito acima, o VE%cana 
aumentaria para um valor próximo de 44,3%, e o vapor motriz passando nos TG’s 
de condensação diminuiria para 13,3%. Nestas condições, a energia elétrica gerada 
passaria para a faixa de 122,2 kWh/tc.

Para uma usina típica de 2,5 mmtc por safra estamos falando em gerar cerca de 1.400 
MWh a menos por safra e vender cerca de 3.300 MWh a menos por safra, já conside-
rando a energia parasita das torres de resfriamento da turbina de condensação.

Naturalmente o preço de venda da energia será sempre um aspecto relevante na 
análise econômica de cada alternativa. O uso de ACD reduz o capex no sistema de 
aquecimento, porém aumenta o capex no sistema de evaporação, sendo que este 
último varia muito em função de mix de produção açúcar / etanol.

Entretanto existem aplicações específicas nas quais a diluição provocada pela conden-
sação de vapor vegetal não traz maiores consequências. São aplicações onde o ACD 
pode ser recomendado. O ACD também pode ser recomendado para situações especí-
ficas de aquecimento máximo do caldo clarificado e para aplicações nas quais os 
efeitos de incrustação nos equipamentos são muito representativos.

Em usinas com extração por difusor, que utiliza altas taxas de embebição, o ACD pode 
ser usado para elevar a temperatura da água de embebição e para o aquecimento da 
“água de prensa” que retorna para o equipamento. Não há consequências indesejáveis 
causadas pelo efeito de diluição.

Evaporadores de caldo tipo filme descendente, ou similar, são muito sensíveis com 
relação à temperatura do produto na entrada do equipamento. Por exemplo, no primeiro 
efeito da evaporação a taxa de troca de calor cai muito quando o caldo está com tempe-
ratura muito abaixo do ponto de ebulição. Como com o ACD o approach é muito baixo, 
poderia ser interessante usar V1 para ter o caldo na maior temperatura possível.

Por exemplo, uma fábrica de açúcar projetada para produto de baixa cor na qual 
existe flotação de xarope e dissolução de magma C que em seguida é misturado com 
o xarope. Neste caso o xarope pode ser aquecido por meio de ACD, pois o efeito 
de diluição não será nenhum já que o magma C teria que ser dissolvido de qualquer 
maneira, e assim não há aumento de água introduzida no processo.

O exemplo acima vale também para o aquecimento de calda de refinaria no processo 
de dissolução, desde que a qualidade do vapor vegetal utilizado seja adequada.

Em resumo, o ACD pode ser usado em algumas aplicações específicas sem nenhum 
prejuízo e eventualmente em usinas que operam com baixa eficiência energética. 
Mas quando a venda de energia elétrica está em jogo e o preço é bom, o ACD não é 
recomendado.
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Para o bem da economia nacional, é de se esperar que se concre-
tize na prática o anúncio do ministro da Agricultura em exercício, 
Eumar Novacki, feito no Summit Agronegócio 2017, de que a pasta 
tem o propósito de ampliar a participação da atividade no comércio 
exterior, de modo que o Brasil detenha 10% do mercado global. Para 
isso, é fundamental o cumprimento do que estabelece o Plano Agrí-
cola e Pecuário (PAP) 2017/2018, que prevê, segundo dados oficiais 
do governo, volume de crédito de R$ 188,3 bilhões, R$ 9,2 bilhões 
para a modernização de frotas e orçamento de R$ 550 milhões para 
o seguro rural no ano novo.

Há avanços nesses indicadores. Entretanto, é preciso considerar 
que os juros específicos para a agropecuária ainda estão muito ele-
vados: 8,5% ao ano para custeio; 7,5%, investimento; e 6,5%, arma-
zenagem e inovação tecnológica. Tais índices não fazem sentido, 
em especial se considerarmos que os produtores da Europa, Esta-
dos Unidos e outras nações fortes no setor desfrutam de taxas muito 
menores e que a inflação está abaixo da meta. O próprio mercado 
tem a expectativa de que não supere 4% em 2018, segundo a edi-
ção de 24 de novembro do Boletim Focus do Banco Central, última 
até o momento em que escrevi este artigo.  
   
Também é preciso considerar algumas prioridades, como a melhoria 
dos sistemas de armazenamento, transportes e logística, cuja pre-
cariedade é causadora de inaceitáveis desperdícios de alimentos e 
commodities. Item que também merece atenção é o seguro rural, 
que precisa ser um efetivo garantidor dos riscos a que se submetem 
a cada safra os empresários do campo, de todos os portes, desde as 
intempéries até fatores mercadológicos imprevisíveis.

É pertinente entender, ainda, que o agronegócio — apesar de ser 
apontado por todos como o “salvador” o Brasil em meio à pior re-
cessão de nossa história, de seu desempenho positivo no comércio 
exterior e curva ascendente de desempenho nas últimas décadas 
— enfrenta os mesmos problemas que afetam a competitividade da 
indústria, comércio e serviços. Juros altos, câmbio muito variável e 
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nem sempre estimulador das ex-
portações, insegurança jurídica, 
burocracia, elevada carga tribu-
tária, infraestrutura deficiente, a 
corrupção e a crise fiscal do se-
tor público prejudicam a agrope-
cuária na mesma proporção dos 
demais setores produtivos.

Tanto assim, que a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), em 
relatório recentemente divulga-
do, revela que houve queda na 
participação dos nossos produ-
tos agropecuários no mercado 
internacional. Temos a quarta 
maior área agrícola do mundo 
e continuamos sendo o terceiro 
maior exportador, atrás somen-
te dos Estados Unidos e União 
Europeia. Porém, nossa fatia no 
mercado global recuou de 7,3%, 
em 2012, para 5,1%. Seguimos 
líderes na comercialização de 
açúcar, suco de laranja e café.

Os dados demonstram que a 
meta anunciada pelo ministro da 
Agricultura em exercício, Eumar 
Novacki, de ampliar nossa fatia 
no comércio exterior do agrone-
gócio, não só é bem-vinda, como 
premente, para recuperarmos o 
espaço que perdemos. Com res-
ponsável otimismo, revigorado 
pela resiliência das instituições, 
a apuração e sanção legal sem 
precedentes da improbidade e a 
oportunidade que as eleições de 
2018 nos oferecem de reescre-
ver nossa própria história com o 
poder do voto, devemos acredi-
tar muito em nossa capacidade 
de construir um novo Brasil, um 
país no qual as mulheres e os 
homens do campo continuarão 
semeando a esperança.

VISÃO



Nós fazemos a diferença no seu negócio para seu negócio fazer diferença no mundo.

Prozyn é líder em enzimas
para a indústria de 
açúcar e etanol

Com amplo portfólio, a Prozyn é líder em enzimas para a indústria sucroalcooleira. 
Nosso time de especialistas desenvolve soluções sob a ótica de custo de formulação, 
eficiência de processo, aumento de rendimento, qualidade e inovação.
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Metodologia de Estimativa da Potência do Motor de Tratores em Função 
do Espaçamento, Diâmetro e Número de Discos de Grades Agrícolas*

Th ere are many models of harrows in the agricultural market. For 
each combination between the variables spacing (E), diameter 
(D) and disk numbers (N) a new model is created, requiring 
a specifi c tractor power. Considering the multiple coupling 
alternatives tractor / harrow that farmers face, the aim of this 
work is to present a practical method to estimate power tractor 
(horse power - hp). Using the multiple regression technique, we 
have established equations that allow the estimation of the motor 
power of the tractor (P) through the knowledge of the number 
of discs, disk spacing and disc diameter of agricultural harrows 
(2 action bodies). Tire and crawler tractors were discussed 
diff erently. Th e data, used to establish the equations, were 
collected from the harrow manufacturers, in which a database 
of 431 harrow models was compiled (STOLF & SILVA, 1996). 13 
models were designed for both tire and crawler tractors, totaling 
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Introdução

Palavras Chave: Grades, Potência do motor, Modelagem.

Resumo
Existem muitos modelos de grades no mercado agrícola. Para cada 
combinação entre as variáveis espaçamento, diâmetro e números 
de discos um novo modelo é criado, exigindo uma recomendação 
específi ca de trator. Considerando as múltiplas alternativas de 
acoplamento com as quais os agricultores defrontam, o objetivo 
deste trabalho é apresentar um método prático na seleção 
trator/grade. Utilizando a técnica de regressão múltipla, foram 
estabelecidas equações que permitem a estimativa da potência 
do motor de tratores através do conhecimento do número de 
discos, espaçamento entre discos e diâmetro de discos de grades 
convencionais agrícolas (2 corpos de ação). Tratores de pneus e 
de esteiras foram abordados distintamente. Os dados, utilizados 
para a estabelecimento das equações, foram levantados junto aos 
fabricantes de grades, em trabalho à parte, no qual se compôs 
um banco de dados de 431 modelos de grades (STOLF & SILVA, 
1996). Foram concebidos 13 modelos, tanto para tratores de 
pneus como de esteiras, totalizando 26 equações. Dois deles 
foram selecionados para utilização prática, levando-se em conta 
a concepção de modelo e precisão.

Abstract

Keywords: Tractors, Motor power estimative, Modeling.

A grade é o implemento de preparo de solo de maior adoção no 
meio agrícola. É possível encontrar propriedades agrícolas sem 
subsolador e, até mesmo, sem arado, porém difi cilmente sem 
grade. Considerando as amplas possibilidades de combinação de 
número, espaçamento e diâmetro de disco, o mercado nacional 
oferece muitos modelos, difi cultando a seleção do equipamento.

Se o agricultor comprar uma grade subdimensionada ou 
superdimensionada para o seu trator, há uma diminuição da 
capacidade média de trabalho do conjunto (área trabalhada/
mês), acarretando atrasos no preparo do solo e aumento do custo 
da gradagem por unidade de área.

A adequação de um trator a um dado implemento exige o 
conhecimento de uma série de parâmetros do sistema trator-
implemento-solo. O que torna complexo o dimensionamento 
é que, tanto a força de tração necessária para operar uma dada 
grade, como o rendimento da potência do trator variam com o 
tipo de solo, bem como condições de superfície e teor de umidade. 
Isso faz com que os métodos mais complexos, que levam em 
consideração todos esses parâmetros, não sejam adotados. Do 
ponto de vista teórico, para cada condição de solo haveria a 
necessidade de uma grade diferente para o mesmo trator (ou 
vice -versa). Contudo, o agricultor não possui uma coleção de 
tratores e implementos onde uma única grade é selecionada para 
um trator considerado. Esta dupla não se apresentará como ideal 
para todas as condições de estabilidade do solo onde a questão 
básica com a qual o produtor agrícola defronta é conhecer a grade 
para o seu trator ( ou o trator para a sua grade) que minimize, 
na média, o custo operacional, sem comprometer o tempo de 
execução das atividades subseqüentes em termos de época de 
realização. 

Esta seleção, na prática, é realizada pelo fabricante de grade, 
usando de seu próprio conhecimento e interagindo com os 
seus usuários. Desse modo, estabelece um valor de potência 
do motor do trator para operar determinada grade, listando 
as opções de tratores do mercado. Trata-se de um dado que o 

Methodology of estimation of engine power of 
tractors as Function of spacing, diameter and 
number of discs of harrow

26 equations. Two of them were selected for practical use, taking 
into account model design and accuracy.
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Terminologia
No presente trabalho conferem-se aos símbolos e termos os 
seguintes significados:

Grades: grades em “V”, de dois corpos de ação, ou qualquer 
outro modelo de grade desde que seja de dupla ação (a quase 

totalidade). Para mais informações sobre tipos de grade vide 
GALETI (1981).

Variáveis dependentes, alvo da estimativa: 

Pp:- potência do motor de tratores de pneus (c.v.)

Pe:- potência do motor de tratores de esteiras (c.v.)

Obs. c.v.:- unidade de potência em cavalo vapor

Variáveis independentes selecionadas como as que supostamente 
influenciam a potência:

E: espaçamento entre discos (cm) D: diâmetro de discos 
(polegadas) N: número de discos

L: largura de corte da grade (cm)

Levantamento de dados
Os dados utilizados foram extraídos de STOLF & SILVA (1996). 
Trata-se de informações levantadas de catálogos dos quatro 
maiores fabricantes de grades agrícolas do Estado de São Paulo 
(BALDAN, CIVEMASA, MARCHESAN e ROME). Foram 
utilizadas 423 recomendações de grades para tratores de pneus 
(Pp, E, D e N) e 153 recomendações para tratores de esteiras (Pe, 

Materiais e Métodos

fabricante fornece ao agricultor que busca um referencial para 
seu equipamento, sendo que o acerto reflete positivamente em 
relação à credibilidade da empresa junto aos usuários. Quando 
o agricultor utiliza este tipo de informação, não tem um outro 
parâmetro para verificar se há uma distorção no modelo de 
grade que pretende comprar. Além disso, há fábricas menores 
de implementos que não fornecem recomendação em catálogo, 
e casos de venda de equipamentos usados sem catálogos. Dessa 
forma métodos alternativos tornam-se importantes.

O objetivo do presente trabalho é utilizar da regressão múltipla 
para estabelecer equações que permitam a estimativa da 
potência do motor de tratores através do conhecimento do 
número de discos, espaçamento entre discos e diâmetro de 
discos de grades. Os dados, para a estabelecimento das equações 
de regressão, correspondem aos levantados junto aos fabricantes 
de equipamentos.



32 STAB | JANEIRO/FEVEREIRO 2018 | VOL.36 Nº3

TECNOLOGIA | PESQUISA

No segundo grupo os modelos foram estabelecidos dentro 
de uma concepção lógica, de maneira que contenham algum 
signifi cado físico, mesmo que empírico, relativo ao fenômeno 
em estudo.

A análise de um modelo de cada grupo (modelo 8 x modelo 12) 
leva em conta primeiramente as equações para tratores de pneus.

O modelo 8a (tabela 2) corresponde ao melhor modelo 
matemático obtido (r=96,2%). A medida em que as dimensões 
da grade diminuem, a potência estimada também diminui. 

Resultados e Discussão
Os 13 modelos desenvolvidos foram divididos em dois grupos: 
a) modelos matemáticos (os 8 modelos da tabela 2); b) modelos 
físicos (os 4 modelos da tabela 3). No primeiro caso, através de 
tentativas, foram estabelecidas combinações entre as variáveis 
com a única preocupação de melhorar o ajuste.

E, D, N). As características  estatísticas dos dados em termos de 
média, desvio padrão, máximo e mínimo de cada variável, são 
apresentadas na tabela 1.

Forma de análise dos resultados
Considerando como variável dependente a potência (Pp ou 
Pe) do motor e como variáveis independentes o número (N), o 
diâmetro (D) e o espaçamento entre discos (E), foram realizadas 
regressões múltiplas pela técnica dos mínimos quadrados 
(HOFFMANN & VIEIRA, 1977; PIMENTEL GOMES, 1970; 
SPIEGEL, 1971; STOLF, 1995) para os dois tipos de tratores. 
Treze modelos foram ajustados, obtendo-se no total 26 equações 
(13 para tratores de pneus, 13 para tratores de esteiras). 

Dois modelos que contêm o produto EN, foram apresentados 
alternativamente com a variável L (largura de corte da grade) em 
substituição às variáveis E e N. Para tal, utilizou-se a s expressão: 
L =0,930. (N/2).E (STOLF & SILVA, 1996). Obs.: a divisão por 2 
deve-se ao fato de se considerar grades de dois corpos de ação, 
assim, (N/2).E é a largura da grade; como a grade não trabalha 
perpendicularmente à faixa trabalhada e, sim, ligeiramente 
transversal, 0,930 faz o rebatimento: cos a = 0,930, sendo a = 21 
graus, o ângulo de ataque da grade. (em geral entre 20 e 22 graus).

O parâmetro principal utilizado para refl etir o ajuste dos 
modelos foi o erro padrão da estimativa em porcentagem. Trata-
se do coefi ciente de variação de regressão (c.v. %); contudo 
reservou-se a sigla c.v. para representar a unidade de potência 
cavalo-vapor.

O melhor modelo foi selecionado com base no ajuste (menor erro 
padrão), bem como na capacidade de representar fi sicamente o 
fenômeno e na simplicidade da equação.
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Mas, no referido modelo, quando se simulam grades de 
pequeno porte, menores do que as existentes no levantamento, 
a potência torna a crescer tendendo a um valor absurdo (313,4 
c.v.). Já no modelo 12, nota-se os seguintes aspectos: a) Quando 
as dimensões da grade tendem a zero, a potência do trator 
também tende a zero, o que é compatível com a realidade. b) 
Como o produto do número de discos com o espaçamento (EN) 
é proporcional à largura de corte (L), é possível representar a 
equação original, também em função da largura de corte. c) O 
expoente de L da equação 12a (trator de pneus), menor que a 
unidade (0,8775), indica que, quando se dobra a largura de corte, 
a potência necessária é menor do que o dobro, um indicativo 
de que tratores de pneus de maior porte são considerados mais 
efi cientes (menor c.v. do motor/metro linear de largura de corte) 
em relação aos de menor porte (maior c.v. do motor/metro de 

largura de corte). Já para tratores de esteiras (eq. 12b), o expoente 
praticamente =1 mostra uma igualdade de efi ciência entre 
tratores de esteira de pequeno e grande porte (c.v. do motor /
metro linear de largura de corte da grade constante).

Na comparação entre os modelos 8 e 12, considerando que os 
coefi cientes de ajuste são semelhantes, selecionou-se o último 
como o melhor, pela sua compatibilidade com a realidade física.

Comparando os dois melhores modelos físicos, 12 e 13, 
este último,  mais complexo, apresenta um ganho em ajuste 
pdesprezível em relação aos tratores de pneus (tabela 3, equações 
12a x 13a). Calculando o desvio padrão relativo entre os dados 
gerados pelas duas equações, obteve-se um valor de 1,5%, 
confi rmando a equivalência entre ambos. Quanto aos tratores de 
esteiras, não se detectou  nenhum ganho em precisão do modelo 
13 em relação ao 12 (tabela 3, equações 12b x13b,). Dessa forma 
selecionou-se o modelo 12, mais simples, como o melhor, dentre 
todos, para a estimativa da potência em função do espaçamento, 
diâmetro e número de discos da grade.

Um modelo alternativo, de interesse, a ser destacado, é o 11. 
Entre os modelos físicos, ocupa o terceiro lugar em precisão, 
dispensando o conhecimento da distância entre discos. Além 
disso, trata-se do modelo que utiliza a linguagem do agricultor, 
já que este identifi ca suas grades apenas pelo número de discos 
e o diâmetro do disco da grade. Exemplifi cando, o termo “grade 
12 por 32” refere-se a uma grade de 12 discos de 32 polegadas de 
diâmetro. Sem signifi car que o produtor deve usá-la, denomina-
se o modelo 11 de fórmula do agricultor. Trata-se de uma 
evidência da sensibilidade do usuário detectar, em um universo 
complexo, as variáveis mais importantes que interferem no tipo 
de trabalho que a grade realiza no solo e que ao mesmo tempo 
infl uenciam a recomendação de potência.

A explicação encontrada para a união entre a simplicidade 
e precisão relativamente alta do modelo 11 é a seguinte: no 
modelo 12, as variáveis E e N quantifi cam a infl uência da largura 
de corte da grade, enquanto D leva em conta se a grade realiza 
um trabalho mais pesado, em maior profundidade. Contudo, as 
variáveis E e D são interdependentes, ou seja, grades com valores 
maiores de espaçamentos entre discos devem possuir discos de 
maior diâmetro. Dessa forma, no modelo 11, a variável D, além 
de quantifi car o efeito de trabalho em profundidade da grade na 
potência, também dispensa o uso da variável E.

Conclusões
1) Utilizando-se modelos de complexidades crescentes, o desvio 
padrão relativo da estimativa diminuiu, estabilizando-se na casa 
dos 12% para tratores de pneus e 16% para tratores de esteiras. 
Concluiu-se que os modelos que atinjam ajustes próximos dos 
mencionados valores estarão explorando apropriadamente a 
capacidade das variáveis (E, D e N) estimarem a Potência (P).
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 Potência do motor de tratores de esteira:

 

A desvantagem desse método é que a pesagem da grade é uma 
medida trabalhosa, restando a alternativa de buscá-la no catálogo 
da grade, nem sempre à disposição. Por outro lado, no método 
atual, que se propõe no presente trabalho, as variáveis necessárias 
podem ser levantadas instantaneamente, ao se inspecionar 
a grade: (E: medida do espaçamento entre discos em cm; D: 
medida do diâmetro do disco em polegadas e N: contagem do 
número de discos). Outro aspecto positivo é que muitas vezes 
o agricultor já conhece esses valores pois identifi ca suas grades 
pelas variáveis E, D e N (em especial D e N).

Qualquer um dos métodos deve ser encarado apenas como 
uma ferramenta auxiliar na seleção trator - grade. Finalmente 
recomenda-se verifi car outros aspectos que infl uenciam o 
desempenho do conjugado, tal como o lastramento correto 
(HERRMANN et. al., 1981, MIALHE 1974).

2) Entre os modelos analisados elegeu-se o de número 12 como 
o melhor, por combinar precisão (semelhante à do modelo de 
melhor ajuste) e por gerar informações sobre propriedades 
físicas do universo de dados, extrapolando o objetivo de apenas 
estimar valores de potência:

Potência de tratores de pneus (eq. 12 a):

Potência de tratores de esteiras (eq. 12b):

3) A análise do referido modelo permitiu descobrir as seguintes 
propriedades do universo de recomendação fabricante - usuário: 
a relação potência/largura de corte, para tratores de pneus, 
diminui com o aumento da potência (expoente de L < 1). Por 
outro lado, essa relação permanece praticamente constante 
para tratores de esteira (expoente de L praticamente = 1). Estas 
informações são compatíveis com o fenômeno em estudo, já que 
o sistema de tração e o balanceamento dinâmico de tratores de 
pneus são diferentes para tratores maiores, o que não ocorre com 
tratores de esteiras. A análise da infl uência do diâmetro D indica 
que, para grades de mesma largura, aquela variável infl uencia 
exponencialmente a potência (expoente de D > 1)

4) Um segundo modelo com mérito baseado na simplicidade e 
praticidade: explica o fenômeno com precisão, utilizando apenas 
duas variáveis (N, D); utiliza a linguagem do agricultor, desde 
que este identifi ca suas grades pelo número e diâmetro de discos:

Recomendações
Desde o inicio da década de 80 tem-se desenvolvido um 
programa de pesquisa, no qual vários projetos foram conduzidos 
no sentido de gerar informações práticas sobre grades agrícolas 
(7, 8, 9, 11). No trabalho que deu origem à série de publicações 
(STOLF et al., 1981) desenvolveu-se um método semelhante ao 
proposto no presente trabalho, só que utilizando o peso total da 
grade ( massa total da grade) para estimar a potência:

Potência do motor de tratores de pneu:
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Dinâmica da Parte Aérea em Cana-de-Açúcar

Th e aim of this study was to evaluate the attributes related to the 
dynamics of shoots of sugarcane by quantifying number of leaves 
and phyllochron. Th e experimental design was in randomized blocks 
with treatments arranged in a factorial model (25 x 2), consisting of 
twenty-fi ve genotypes (twelve genotypes of early maturity and thirteen 
genotypes of median/late) in two cropping systems (sugarcane plant 
- 2009/2010 and ratoon - 2010/2011), with three replications. Th e 
variables analyzed were total leaf number (NTF) and the phyllochron 
values of all genotypes were determined from the NTF and accumulated 
degree-days (GDac). Th e early genotypes have lower phyllochron 
values and total leaf number in the cultivation in planting sugarcane in 
relation to ratoon. Genotypes median/late showed greater diff erences in 
phyllochron and total number and leaves within each farming system 
tham between systems. Th e genotypes of sugarcane exhibited dynamic 
evolution of the shoot,  indicating the adaptability of materials for the 
region Jaguari RS, Brazil as well as others climatically similar.

Introdução

Palavras Chave: fi locrono, graus-dia, Saccharum sp.

Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar atributos relacionados à dinâmica da 
parte aérea da cana-de-açúcar através da quantifi cação do número de 
folhas e fi locrono. O delineamento experimental adotado foi o blocos 
ao acaso, com tratamentos distribuídos em esquema bifatorial (25 x 2), 
constituídos de vinte e cinco genótipos (doze genótipos de ciclo precoce 
e treze genótipos de ciclo médio∕tardio) em dois sistemas de cultivo 
(cana-planta - 2009/2010 e cana-soca - 2010/2011), com três repetições. 
Foram analisadas o número total de folhas  (NTF) e os valores dos 
fi locronos de todos os genótipos foram determinados a partir do NTF e 
dos graus-dias acumulados (GDac). Os genótipos precoces apresentam 
menores valores de fi locrono e de número total de folhas no cultivo 
de cana-planta em relação à cana-soca. Os genótipos médio/tardio 
evidenciaram maiores diferenças de fi locrono e número total e folhas 
dentro da cada sistema de cultivo do que entre os sistemas. Os genótipos 
de cana-de-açúcar apresentaram evolução adequada da dinâmica da 
parte aérea, indicando a adaptabilidade dos materiais para a região de 
Jaguari-RS, bem como para aquelas climaticamente semelhantes.
Palavras-chave: fi locrono, graus-dia, Saccharum sp.

Summary

Keywords: phyllochron, degree-days, Saccharum sp.

O Rio Grande do Sul produz cerca de dez milhões de litros por ano 
de etanol. Isto representa apenas 2% de todo o consumo do Estado. 
A grande parte do combustível utilizado pelo Estado é comprada do 
centro do país, o que aumenta o custo logístico. Para buscar soluções, 
produtores, entidades de pesquisa e revendedores querem viabilizar 
a cadeia produtiva no Rio Grande do Sul. O primeiro passo parte da 
pesquisa, que trabalha na adaptação da cana-de-açúcar ao clima gaúcho 
(FEPAGRO, 2012).

As regiões mais quentes do Rio Grande do Sul representam uma nova 
fronteira para a expansão do plantio de cana no Brasil, e estudos sobre 
o desempenho de clones de cana de açúcar nesta região são escassos, 
particularmente aqueles relacionados com o desenvolvimento foliar e 
características de crescimento (STRECK et al., 2010). 

Na cultura da cana-de-açúcar, RODRIGUES (1995) salienta que as 
características varietais defi nem o número de colmos por planta, a 
altura e o diâmetro do colmo, o comprimento e a largura das folhas 
e a arquitetura da parte aérea, sendo a expressão destes caracteres 
muito infl uenciados pelo clima, pelo manejo e pelas práticas culturais 
utilizadas.

O fi locrono é uma variável fenológica empregada para caracterizar o 
desenvolvimento de diferentes genótipos ou espécies. De acordo com 
STRECK et al. (2007), o número de folhas acumuladas no colmo principal 
(NF) é uma excelente maneira de caracterizar o desenvolvimento vegetal, 
sendo importante para avaliar a adaptação de genótipos de arroz.
Desta forma, ressalta-se a relevância dos trabalhos relacionados 
ao desenvolvimento vegetal, pois mensuram a adaptabilidade de 
uma espécie/genótipo para determinado ambiente. A identifi cação 
de genótipos de cana-de-açúcar mais adaptados às condições 
edafoclimáticas permitirá maior produção de etanol por unidade de 
área cultivada no Rio Grande do Sul, fator que interfere diretamente na 
sustentabilidade da propriedade rural e na efi ciência da cadeia produtiva 
do álcool no Estado.

O objetivo deste estudo foi avaliar atributos relacionados à dinâmica da 
parte aérea da cana-de-açúcar através da quantifi cação do número de 
folhas, fi locrono e a área foliar de 25 genótipos, em dois anos de cultivo, 
nos sistemas de cana-planta e cana soca, no município de Jaguari-RS, 
situado na Depressão Central do Rio Grande do Sul.



36 STAB | JANEIRO/FEVEREIRO 2018 | VOL.36 Nº3

Material e métodos
O experimento foi conduzido na área experimental do Núcleo de 
Pesquisa Avançada do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha (IFET), sediado na localidade do Chapadão, 
no município de Jaguari, RS, Brasil, no período de setembro de 2009 a 
julho de 2011. O clima da região é o Cfa (subtropical úmido com verões 
quentes e sem estação seca defi nida), conforme classifi cação de Köppen 
(MORENO, 1961).

Os tratamentos foram organizados no delineamento experimental 
blocos ao acaso, com três repetições, totalizando 75 unidades 
experimentais, constituídas de uma área útil de 22 m2 (4,2 m de largura 
e 5 m de comprimento). Foram avaliados vinte e cinco genótipos de 
cana-de-açúcar desenvolvidos pela Ridesa (Rede Interuniversitária 
para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro), em dois cultivos 
de 2009/2010 (cana-planta) e 2010/2011 (cana-soca). Os materiais 
utilizados foram provenientes da Embrapa clima Temperado, 
originários da RIDESA, sendo doze genótipos de ciclo precoce 
(RB835054, RB855156 RB925211, RB925345, RB965902, RB965911, 
RB966923, RB935581, RB975932 RB986419, RB986955 e RB996961) e 
treze de ciclo médio∕tardio (RB72454, RB845210, RB867515, RB935744, 
RB925268, RB966229, RB975038, RB975329, RB975019, RB945177, 
RB947625, RB008347 e RB987935).

A área experimental recebeu uma aração seguida de gradagem e correção 
da acidez e níveis de nutrientes conforme recomendado pela CQF – RS/
SC (2004). A adubação de nitrogênio em cobertura foi realizada com 
ureia, em duas aplicações, tanto em cana-soca quanto em cana-planta. 
O plantio foi realizado em sulco, na densidade de 18 gemas por metro 
linear, com espaçamento entre linhas de 1,4 m e profundidade de 
plantio de 20 cm. O experimento foi implantado em 1º de setembro de 
2009, com colheita da cana-planta em 30 de julho de 2010. A brotação 
da soqueira ocorreu em setembro de 2010 e a colheita da cana-soca em 
30 de julho de 2011. 

Foram escolhidas aleatoriamente três plantas por parcela e identifi cadas 
com arames coloridos, para a realização das determinações quinzenais 
do número total de folhas (NFT, folhas verdes visíveis no colmo) e 
número de folhas verdes expandidas (N, folhas verdes com a lígula 
visível até a inserção da folha +1). O fi locrono foi obtido através da 
regressão linear entre o número de folhas acumulado e a soma térmica 
acumulada, sendo considerado como o inverso do coefi ciente angular, 
conforme metodologia utilizada por STRECK et al. (2010). 
Os valores de temperatura do ar foram obtidos em estação meteorológica 
automática localizada no município de Santiago-RS (29º19’S, 54º88’W, 
394m). A temperatura média diária (Tm) foi calculada pela média 
aritmética dos 24 valores horários de cada dia. A soma térmica diária ou 
graus dia foi determinada considerando-se a temperatura base (Tb) de 
10ºC para a cultura da cana-de-açúcar, valor que também foi utilizado 
por SINCLAIR et al. (2004) e STRECK et al. (2010) Os graus dia (GD, 
em °C dia) foram obtidos pela equação: GD = (Tm – Tb).

A soma térmica diária foi acumulada a partir da brotação, resultando 
na soma térmica acumulada ou graus-dia acumulados (GDac, em °C 
dia), ou seja: GDac = ∑GD

Os dados obtidos de fi locrono e NTF foram submetidos à análise 
da variância e interação entre os dois fatores (genótipo e cultivo) foi 
testada pelo programa SigmaPlot 11.0, sendo as médias comparadas 
entre si pelo teste de Tukey, com nível de 5% de probabilidade de erro.

Resultados e discussão
 Não ocorreu interação signifi cativa (P>0,05) entre os genótipos de ciclo 
precoce (Tabela 1) e o sistema de cultivo para as variáveis fi locrono e 
número total de folhas, sendo somente signifi cativa para os genótipos 
de ciclo médio∕tardio (Tabela 2). 

Para a variável NFT, não houve diferença estatística entre os genótipos 
de ciclo precoce (Tabela 1). Resposta diferenciada foi constatada para 
o fi locrono, pois os genótipos RB965902, RB935581 e RB986955 
apresentaram valores signifi cativamente superiores ao verifi cado no 
RB986419, porém não diferiram dos demais. Nos genótipos precoces, 
os valores de fi locrono e do número de folhas em cana-planta foram 
inferiores aos verifi cados em cana-soca, portanto, a emissão de novas 
folhas é mais rápida, porém o número fi nal de folhas é menor.

Nos materiais de ciclo médio∕tardio (Tabela 2), os maiores valores de 
fi locrono dos genótipos RB935744, RB966229 e RB987935 diferiram 
apenas do RB947625, em cana-planta. Esse genótipo também 
apresentou valor de fi locrono estatisticamente inferior apenas ao 
RB008347, em cana-soca.
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Em cana-soca, os genótipos RB72454, 
RB845210, RB966229 e RB975329 apresentaram 
diferença estatística para o genótipo RB008347 
dentre aqueles de ciclo médio/tardio. Observa-
se que o genótipo RB008347 está entre aqueles de 
maior valor de fi locrono em cana-planta e cana-
soca, justifi cando seu menor NTF (Tabela 2). Os 
genótipos de ciclo médio/tardio apresentaram 
valor médio de NTF de 29,18, semelhante ao 
encontrado para os de ciclo precoce em cana-
soca, o qual foi de 29,71. 
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Os genótipos precoces apresentam menores 
valores de fi locrono e de número total de 
folhas no cultivo de cana-planta em relação 
à cana-soca.

Dentro do sistema de cultivo, esses genótipos 
evidenciam comportamento semelhante na 
dinâmica foliar, possuindo mesmo número 
total de folhas e similar valor de fi locrono. Os 
genótipos médio/tardio evidenciam maiores 
diferenças de fi locrono e número total de 
folhas dentro da cada sistema de cultivo do 
que entre os sistemas.

Conclusão
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Não foi verifi cada tendência de modifi cação dos valores de fi locrono 
com o sistema de cultivo para a maioria dos genótipos de ciclo médio/
tardio. 

Menores valores de fi locrono indicam uma taxa de aparecimento de 
folhas mais intensa, ou seja, maior desenvolvimento foliar para uma 
dada disponibilidade térmica. Verifi cou-se similaridade nos valores de 
fi locrono tanto nos genótipos de ciclo precoce (Tabela 1) quanto médio/
tardio (Tabela 2), formando um grande grupamento com semelhança 
estatística entre si. Neste caso, a evolução do aparecimento de folhas 
foi praticamente equivalente entre os materiais dentro de cada ciclo. 
Resposta similar entre três genótipos de cana-de-açúcar também foi 
verifi cada por STRECK et al. (2010), pois não encontraram diferenças 
nos valores de fi locrono dos clones IAC 8220045, SP 711406 e CB 4176, 
de ciclo precoce, médio e tardio, respectivamente, em trabalho realizado 
em Santa Maria-RS. 

O fi locrono médio dos genótipos precoces foi de 104,5 ºC dia folha-1 
e o dos genótipos de ciclo médio∕tardio 108,6ºC dia folha-1 para as 
condições de Jaguari-RS. Esses valores são semelhantes aos encontrados 
por HANAUER (2011) em Santa Maria-RS, que encontrou 108,3 e 112 
ºC dia folha-1 em dois cultivos. Como essas duas regiões pertencem ao 
clima Cfa, infere-se que os materiais estudados também apresentem 
desenvolvimento adequado em Santa Maria-RS.

Nos genótipos de ciclo médio/tardio, o RB947625 apresentou maior 
valor de NTF, com diferença estatística apenas para os genótipos 
RB966229, RB975329 e RB945177 em cana-planta (Tabela 2). 

TECNOLOGIA | PESQUISA
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Uso de Veículo Aéreo não Tripulado (VANT)
Para Levantamento de Falhas em Canavial*

Sugarcane crop gaps have direct eff ect on yield. Gap index (F%) is 
traditionally estimated with fi eld surveys. Th e objective of this study 
was to estimate gaps by imagen analyses of imagens obtained with 
unmanned aerial vechicle (UAV) and verify its similarity with gaps 
estimated in fi eld surveys. Th e imagens were obtained from two 
sugarcane fi elds in the development stage of emergence and tillering, 
analyzed and interpreted with Geographic Information System (GIS). 
Th e gap index estimated with UAV showed to be similar to the ones 
from fi eld survey. 

Introdução

Palavras Chave: Agricultura de precisão, Produtividade, 
Saccharum spp. 

Resumo
Falhas em cana-de-açúcar tem efeito direto na produtividade da cultura. 
O índice de falhas (F%) é tradicionalmente estimado em levantamentos 
de campo. O objetivo do presente trabalho foi estimar falhas por meio 
de análises de imagens aéreas obtidas por veículos aéreos não tripulados 
(VANTs) e verifi car sua similaridade a estimativa de campo. As imagens 
foram obtidas de dois canaviais no estádio fenológico de emergência 
a inicio de perfi lhamento e analisadas e interpretadas com Sistema de 
Informação Geográfi ca (SIG). As estimativas de falhas com imagens 
capturadas com VANT mostraram-se similares às do levantamento de 
campo.

Summary

açúcar encontras-se a quantifi cação de falhas nas linhas de cana, as 
quais são defi nidas, como a distância a partir de 0,5 m entre duas canas 
ao longo do sulco, medidas de colmo a colmo ao nível do solo tanto 
para cana planta quanto para cana soca (Stolf, 1986; Stolf et al. 2016). 
Assim, podemos quantifi car as falhas nas linhas de uma determinada 
área efetuando a somatória da distância entre colmos para qualquer 
medida maior ou igual a 0,5 m. 

A questão de ocorrência de falha no canavial é critica, que para Stolf 
(1986), a distribuição perfeitamente simétrica da muda no sulco é de 12 
gemas/m, com uma gema a cada 8 cm onde a distância entre colmos é 
praticamente nula. Ele ainda afi rma que, se 50% das gemas germinam, 
emergirão 6 perfi lhos primários por metros, porém não se garante que a 
cada 2 gemas uma sempre germina, assim, encontrar espaços de 1 metro 
signifi ca que 12 gemas deixaram de germinar. Por outro lado, Beauclair 
e Scarpari (2006) também afi rmam que a densidade do plantio de cana é 
de 12 gemas/m de sulco correspondendo um gasto entre 7 e 10 toneladas 
de cana por hectare que podem prevenir o surgimento de falhas em até 
5 safras.

Há diversos fatores que podem propiciar a ocorrência de falhas nos 
canaviais e a consequente reduzindo a produtividade da cultura redução 
de produtividade, os quais se destacam: i) o plantio mecanizado das 
mudas causa danos às gemas durante o manejo aumentando falhas 
(GARCIA, 2008), se utilizando maior quantidade de mudas no 
processo mecanizado de plantio, mesmo assim, o número de falhas 
no perfi lhamento aumenta (CEBIM et al., 2008 ); ii)  profundidade de 
plantio nunca deve ser maior que a profundidade da aração que oscila 
entre 0,25 e 0,30 m, evitando assim a difi culdade no desenvolvimento e 

Keywords: Precision agriculture, Yield, Saccharum spp.

Com o surgimento de veículos aéreos não tripulados (VANTs), também 
conhecidos como “Drones” no mercado civil trouxe uma importante 
alternativa na agricultura de precisão que tem por objetivo vistoriar o 
campo durante o ciclo do cultivo da cana ou pós-safra, possibilitando 
fornecer um diagnóstico preciso além de registrar falhas e certifi car as 
evoluções da lavoura através de imagens aéreas georreferenciadas. Na 
literatura internacional são conhecidos mundialmente, como UAVs 
(Unmanned Aerial Vehicles), os VANTs são classifi cados em dois tipos 
de aeronaves com características aerodinâmicas distintas podendo ser 
de asa fi xa ou rotativa.

Avanços recentes em tecnologia da computação, soft wares, estruturas 
leves, navegação, avançados links de dados, sofi sticados sensores e a 
miniaturização de componentes impulsionam a demanda na construção 
e uso de VANTs em diversos países como Estados Unidos, Israel, 
Japão, Coréia do Sul, Austrália, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e 
Suécia que possuem um considerável programa de desenvolvimento 
desta tecnologia onde somente o Japão lidera com aproximadamente 
2.000 VANTs empregados na pulverização e operações de plantio 
na agricultura (DE GARMO, 2004). Segundo Schoenung e Wegener 
(1999), por não serem tripulados, os VANTs não oferecem riscos aos 
seus controladores, já que a aeronave é controlada em terra, além disso, 
têm um custo operacional inferior às aeronaves convencionais e são 
vistos como uma alternativa para satélites e aviões tripulados. 

Há  muitas as aplicações na agricultura para VANTSs, destacam-
se o monitoramento de recursos hídricos e das áreas de proteção 
permanente, o acompanhamento de práticas agrícolas e o planejamento 
do uso do solo. Dentre as aplicações possíveis na lavoura de cana de 
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a penetração das raízes em solo compactado (BRIEGER; PARANHOS, 
1964; SILVA et al., 2015), embora Guimarães (1975) tenha testado 
profundidades menores como 0,20 e 0,10 obtendo resultados 
satisfatórios no desenvolvimento da cultura. Outro fator importante são 
os danos às soqueiras e até mesmo arranquio destas que normalmente 
são causados pela colheita mecanizada durante o corte, reduzindo a 
brotação e, consequentemente, a produtividade de futuras safras (REIS, 
2009).

Todas essas aplicações podem auxiliar o produtor a identifi car 
estratégias que possam aumentar a efi ciência no gerenciamento da 
agricultura, apontando falhas e maximizando a rentabilidade das 
colheitas aumentando a produção fi nal da matéria prima tornando 
assim o agronegócio mais competitivo. Este trabalho objetivou a 
obtenção de imagens aéreas georreferenciadas obtidas por veículos 
aéreos não tripulados (VANTs) para as falhas no stand (densidade de 
plantas por hectare) na cultura da cana de açúcar em lavoura comercial.

De acordo com o perfi l deste estudo, a escolha da aeronave de asa 
rotativa se justifi ca pelo levantamento cartográfi co de pequenas áreas 
isoladas, com capacidade para pouso e decolagem vertical até mesmo 
em áreas de difícil acesso, facilitando a operação no campo.

A aeronave utilizada neste estudo foi um hexacóptero modelo TAROT 
690 PRO com autonomia de 25 minutos de voo, capaz de cobrir 
aproximadamente 2,5 hectares de área cultivada em aproximadamente 
5 minutos de voo, reservando 5 minutos para o processo de retorno e 
aterrissagem do aparelho.

A meta principal durante o primeiro voo consistiu em detectar áreas 
suspeitas de falhas no campo visual através da transmissão de imagens 
de vídeo em tempo real para então selecionar um ou mais talhões de 
interesse.

Para a obtenção das imagens, a aeronave foi equipada com uma câmera 
CANON SX 160 IS de 16 megapixels (4608x3456). A área de cobertura 
de cada imagem está em função do teto de serviço da aeronave, assim, 
quanto maior a altura, maior será o quadro da imagem. Determinado 
o teto de serviço e selecionada a área de interesse a ser mapeada, 
ingressamos os valores das variáveis como distância focal da lente, altura 
do voo, velocidade de cruzeiro e o intervalo na captação de imagem no 
plano de voo (Figura 1).

Metodologia

Para calibragem dos equipamentos e aferição da metodologia foram 
realizados alguns ensaios de voo nas dependências da fazenda Areão 
da ESALQ/USP.

Na sequência do processo, as fotos foram unifi cadas formando um 
mosaico. Para obter um mosaico, é necessário que as imagens tenham 
no mínimo 40% de sobreposição entre elas conforme ilustrado na
fi gura 2. 

MÉTODO DE LEVANTAMENTO 
DE FALHAS NA CULTURA DE CANA
A primeira área de estudo (A1) cedida pela AFOCAPI (Associação dos 
fornecedores de cana de Piracicaba) possui 7,70 hectares e localiza-se no 
município de Piracicaba, interior de São Paulo, nas coordenadas latitude 
e longitude -22.809532º, -47.604662º, respectivamente. O estudo da área 
foi realizado 60 dias após o plantio, ou seja, na fase de emergência da 
cana. Nesta área foram demarcadas via RTK (GPS de alta precisão) 
aleatoriamente duas pequenas parcelas de 625 m² (P1 e P2) onde foi 
aplicado o método de Stolf (1986), mensurando em campo o somatório 
do comprimento das falhas com o uso de uma trena (Figura 3). Após o 
levantamento com trena em campo, realizou-se também o levantamento 
dos valores das falhas via Sistema de Informação Geográfi ca (SIG). 

Já na segunda área de estudo (A2) cedida pela usina Granelli possui 
2,5 hectares e localiza-se no município de Charqueada, interior de São 
Paulo, nas coordenadas latitude e longitude -22.502819º, -47.701269º, 
respectivamente (Figura 4). O mapeamento desta área também foi 
executado 60 dias após o plantio da cana, ou seja, na fase de emergência 
da cana, neste caso o levantamento foi realizado apenas com o auxílio do 
drone operando a 40 metros de altura (Figura 5).

Com as imagens obtidas montou-se o mosaico, que foi georreferenciado 
para localizar e mensurar falhas no terreno. O processo de 
georreferenciamento da imagem utilizou dados de coordenadas do 
sistema de navegação da aeronave, conhecidos como “pontos de 
controle” onde estão indicadas a latitude e longitude (SILVA et al., 
2015). Para a obtenção de uma imagem georreferenciada é necessário 
no mínimo 4 pontos de controle dispersos sobre o mosaico da área de 
interesse. O georreferenciamento, o recorte da área e a quantifi cação de 
falhas foram realizados via SIG (Figura 6).

Figura 1: Plano de voo sobre área de interesse. Fazenda Areão, 
Piracicaba, SP.

Figura 2: Recobrimento parcial de imagens.
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Resultados e discussão
Com o auxílio do critério de Stolf (1986) as falhas maiores que 0,5 
metros, foram quantifi cados. Na área A1, o somatório do comprimento 
das falhas (F%) levantado para cada parcela em campo com o uso de 
trena apresentou os seguintes resultados P1: F%=10,20%; Parcela P2: 
F%= 69,40%.   Após o levantamento com trena em campo, realizou-se 
também o levantamento dos valores das falhas via soft ware SIG, com os 
seguintes resultados: Parcela P1: F%=11,00%; Parcela P2: F%=73,20%. 
Já na área A2, o levantamento foi realizado diretamente via SIG em toda 
a área, devido a sua menor dimensão e a facilidade do sistema utilizado. 
Foram identifi cados 1.986 falhas nos 2,26 hectares de área, onde os 
comprimentos variaram entre 0,46 e 20,20 metros, valores mínimos e 
máximos registrados no estudo (Figura 7). 

Considerando 6.667 metros lineares por hectare no espaçamento 
entrelinhas de 1,5 metros, nos 2,26 hectares de cana plantada com 
15.067,00 metros de sulcos analisados foram registrados 4.125 metros 
de falhas, sendo que falhas entre um e dois metros de comprimento 
apareceram com frequência nos resultados (Figura 8). Utilizando-se a 
técnica de Stolf (1986), determinamos as variáveis conforme a Tabela 1.  
Empregando-se a soft ware de tratamento de imagens, alternativamente, 
também foi calculada a porcentagem de falhas, neste caso pela 
comparação entre a cobertura foliar da cana numa parcela de 114 m² 
dos próprios 2,26 hectares de área onde não havia presença de falhas 
(Figura 9) considerada modelo padrão, e a imagem da área total a fi m 
de correlacionar os valores (Figura 10)

Em A2, via soft ware de tratamento de imagens, obteve-se:  cobertura 
foliar = 21,22% e de Solo = 78,78%.  Na parcela padrão com 114 m² e 
zero de falhas, verifi camos: Cobertura foliar = 50,30% e  Solo = 49,70%. 
A diferença entre os valores encontrados em cada imagem, isto é, a 
cobertura foliar da área total e a cobertura foliar da área padrão são 
iguais à porcentagem de falhas da área estudada. Assim temos que: F% 
= 50,30% - 21,22%;  F% = 29,08%.

Figura 4: Mosaico da área A

Figura 5: visão do VANT em sobrevoando  área do canavial em estudo.

Figura 6: marcação de linhas de falhas do canavial.

O mecanismo para levantamento de falhas via SIG se faz pela criação 
de linhas sobre as falhas manualmente, o somatório das linhas 
é automatizado pelo soft ware. Em contrapartida, o soft ware de 
tratamento de imagem calcula a cobertura foliar através da semelhança 
e frequência de pixels em comum na imagem, mas a classifi cação dos 
pixels que determina a diferença entre solo e cobertura foliar por sua 
tonalidade é determinada pelo operador do sistema, resultando em 
29,08%. O soft ware, porém não quantifi ca falhas nem mesmo calcula 
seus comprimentos. Foi verifi cada, na área A1 uma diferença entre o 
levantamento em campo com trena e o realizado via SIG, no caso da P1 
de (11,0% - 10,2%) igual a 0,8%. Já na P2, a diferença observada (73,20% 
- 69,40%) foi de 3,8%. Devido a precisão do SIG, pode-se considerar 
que o levantamento em campo foi menos preciso devido as difi culdades 
visuais típicas do trabalho em campo. 

TECNOLOGIA | PESQUISA

Figura 3: Mosaico da área A1 estudada (AFOCAPI), em 
Piracicaba – SP.
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No entanto, o método pode ser validado, pois seus resultados foram 
mais restritivos.  Uma vez validado o método com uso do SIG, na área 
A2 o levantamento foi realizado apenas com esse método, dispensando 
o uso da trena em campo. Nessa área, a imagem georreferenciada 
através do SIG, apresentou  porcentagem total de falhas de 27,40% 
com a metodologia de Stolf (1986). Comparando as imagens da parcela 
padrão sem falhas com a área total obtivemos 29,08% de falhas.

Foi possível avaliar falhas na cultura da cana de açúcar utilizando 
veículo aéreo não tripulado com exatidão adequado. Tais estimativas 
de falhas com imagens capturadas com VANT mostraram-se similares 
às do levantamento de campo. Além disso, ambos os métodos 
eletrônicos utilizados no levantamento de falhas (SIG e tratamento 
de imagens) mostraram efi ciência permitindo validar os processos.

Conclui-se ainda, que o tratamento de imagens como método de 
avaliação de grandes áreas por sua maior produtividade e praticidade 
permite a rápida intervenção corrigindo as falhas nos canaviais 
comerciais.

Conclusão
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Figura 7: Gráfi co da quantidade de falhas em A2,
subdividido em tamanhos.

Figura 8: Gráfi co do Soma do comprimento de falhas em A2, subdividido 
em tamanhos.

Figura 9: Parcela padrão zero falhas.

Figura 10: Área A2, tratada para verifi cação de falhas por cobertura foliar.
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■ A STAB manifesta seu pesar pelo falecimento do engenheiro 

agrônomo Yasuzo Ozeki, ocorrido em fevereiro - São Paulo. 

Formado em 1969 pela Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz - Esalq/Usp, teve sua vida profissional 

ligada à aviação agrícola, sendo considerado uma das mais 

importantes autoridades no Brasil. Em 1997, fundou a 

Spraytec Serviços Agrícolas LTDA, onde trabalhou até seus 

últimos dias. Atuava principalmente no aprimoramento da 

tecnologia de pulverização aérea e terrestre e no uso correto 

e seguro de agroquímicos para evitar danos ambientais. A 

aviação agrícola brasileira perdeu um grande profissional de 

sua história, mas sem dúvida, seus ensinamentos e grande 

exemplo de trabalho irão permanecer. 

 

■ Com foco na produção artesanal, o I Treinamento 

Prático de Produção Artesanal de Melado, Rapadura e 

Açúcar Mascavo foi realizado pela APTA/IAC na Unidade 

de Pesquisa e Desenvolvimento de Jaú, em fevereiro. O 

treinamento teve foco em pequenos produtores de cana-de-

açúcar e os temas abordados foram cana-de-açúcar como 

matéria-prima, extração do caldo e condensação, produção 

do melado, da rapadura e do açúcar mascavo e a embalagem 

dos produtos. Além da parte teórica, sobre os principais 

cuidados necessários para a produção desses alimentos, os 

participantes acompanharam o preparo artesanal na prática.

 

■ A Cerradinho Bioenergia anunciou a implantação de 

uma planta produtora de etanol de milho no parque da 

CerradinhoBio, em Chapadão do Céu - Goiás. Segundo a 

empresa, o objetivo é diversificar a fonte de matérias-primas 

da companhia e, a partir do milho, produzir biocombustível 

e produtos para alimentação animal. A unidade utilizará 

as melhores tecnologias existentes internacionalmente. O 

investimento de R$ 280 milhões aumentará a produção 

de etanol em 230 milhões de litros, equivalente a 50% da 

capacidade atual. De acordo com a Cerradinho, essa marca 

consolidaria a usina como o maior complexo industrial de 

produção de bioenergia da América Latina.

■ A Odebrecht Agroindustrial, braço sucroenergético do 
conglomerado empresarial brasileiro passou a se chamar 
Atvos. A mudança de nome ocorre após um período de 
dificuldades para a empresa, que no ano passado chegou a 
ser sondada pela Glencore, interessada em algumas de suas 
usinas. Com capacidade instalada para processar 36 milhões 
de toneladas por safra possui usinas nos Estados de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 

■ O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 
aprovou a fusão de duas das maiores empresas do agronegócio 
no planeta. A aquisição da norte-americana Monsanto 
Company pela alemã Bayer foi anunciada em 2016, ao custo 
de US$ 66 bilhões (equivalente a R$ 215 bilhões). O negócio 
cria um conglomerado de pesticidas agrícolas e sementes 
com mais de 140 mil empregados, atuação em pelo menos 75 
países e volume de negócios estimados de US$ 25,8 bilhões 
anuais (R$ 84,1 bilhões). Para ser validada, a operação ainda 
precisa ser ratificada pelas jurisdições regulatórias de 29 
países, e metade ainda não se pronunciou em definitivo, 
inclusive os órgãos antitruste dos Estados Unidos e da União 
Europeia.

■ A companhia de máquinas agrícolas Jacto inaugurou uma 
fábrica de pulverizadores na Argentina, cuja produção será 
destinada exclusivamente ao mercado local. Inicialmente, 
serão produzidos três modelos de pulverizadores 
tratorizados e um automotriz. A unidade está localizada na 
cidade de Arrecifes, província de Buenos Aires. 

■ A Gênica, startup criada em 2015 para desenvolver 
fungos e bactérias que combatem pragas no campo, recebeu 
investimento de R$ 6 milhões da gestora de fundos SP 
Ventures. Sediada no Parque Tecnológico de Piracicaba, a 
Gênica utilizará o aporte para construir sua primeira fábrica 
na cidade, que deverá colocar no mercado entre 300 e 500 
toneladas de ativos de controle biológico por ano que, até 
o momento, com 15 funcionários, apenas desenvolve em 
laboratório esses ativos, reproduzidos por fornecedores. 
O faturamento esperado para 2018 é R$ 8 milhões a R$ 10 
milhões. O aporte ocorre num momento em que muitas 
empresas investem no segmento biológico, diante dos 
problemas de resistência de plantas registrados no mundo. 
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