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m monitor de produtividade,
específico para a cultura de
cana-de-açúcar, é a mais nova

ferramenta criada por uma equipe de
pesquisadores da Faculdade de Enge-
nharia Agrícola (Feagri) da Unicamp,
dentro do conceito de agricultura de
precisão. As adaptações realizadas em
colhedora de cana-de-açúcar permi-

tem ao sistema obter in-
formações para elabo-
rar mapas de produtivi-
dade, cujo objetivo é
permitir um melhor
gerenciamento da área
de plantio, com maior

lucratividade por hectare. Para Do-
mingos Guilherme Pellegrino Cerri,
um dos pesquisadores responsáveis
pelo sistema, trata-se de uma ferra-
menta muito importante, principal-
mente porque a cana-de-açúcar tem
participação expressiva na economia
brasileira. “São aproximadamente 5,5
milhões de hectares plantados, que
movimentam anualmente cerca de R$
13 bilhões, o equivalente a 2,3% do PIB
brasileiro. Esse novo sistema deve
contribuir para um melhor gerencia-
mento da produção agrícola com o
objetivo de reduzir custo e aumen-
tar a competitividade”, afirma.

Instrumentação – O sistema de-
senvolvido utiliza células de carga
como instrumento de determinação
do fluxo da matéria-prima colhida
e é capaz de medir a quantidade de
cana que passa pela esteira antes de
ser lançada ao veículo de transbor-
do. Estes dados, juntamente com as
informações obtidas por um GPS
instalado na colhedora, permitem a
elaboração de um mapa digital que
representa a superfície de produção
para a área colhida. Além destes e-
quipamentos, sensores como radar,
transdutores indutivos e pick-up

magnético estão instalados na co-
lhedora para fornecer a velocidade
de deslocamento da máquina, con-
dição do corte de base e esteira, além
do sinal de controle de início e fim
da aquisição de dados, reduzindo-
se, assim, erros provenientes de pa-
radas indesejadas, troca de transbor-
do e de manobra de cabeceira. Esses
sensores fornecem informações neces-
sárias para que um software dedica-
do, instalado em um computador de
bordo localizado na cabine da colhe-
dora gerencie as informações e gere ao
final o mapa de produtividade.

Esse software foi escrito para con-
trolar o sistema de aquisição de da-
dos e as informações do GPS. Este
programa solicita ao operador da
colhedora informar alguns dados,
como por exemplo, o número da gle-
ba, talhão e zona em que a colhedora
está trabalhando, assim como permi-
te que o mesmo insira flags de iden-
tificação de zonas com infestação de
plantas daninhas, falhas na produção
ou ainda canas tombadas, com um
simples toque na tela, pois utiliza um
monitor de 12” touch scren.

Estes dados, em conjunto com os
outros acerca das características do

parte de um kit que poderá ser co-
mercializado junto ou separadamen-
te da colhedora, já que é de fácil ins-
talação. O custo do kit está orçado em
R$ 18 mil, valor considerado acessí-
vel pelo pesquisador. “Uma colhe-
dora custa aproximadamente R$ 750
mil e só a Usina Catanduva já inves-
tiu mais de R$ 1 milhão na compra de
equipamentos de GPS”, compara.
Cerri calcula que exista um potencial
de venda de 70 unidades por ano,
com o equipamento de série. Anual-
mente são comercializadas aproxi-
madamente 250 colhedoras. “Hoje,
no Brasil, apenas 40% da colheita é
realizada mecanicamente. Com a lei
de redução de queimadas e incenti-
vos a utilização do palhiço como
fonte de energia, esta proporção ten-
de a aumentar rapidamente nos pró-
ximos anos”, analisou.

Variabilidade espacial – Durante
a pesquisa, Cerri percebeu que os
técnicos do setor não acreditavam na
existência de variabilidade espacial
e com os mapas foi possível mostrar
que a produtividade não é uniforme
e existem diferenças significativas
dentro de um mesmo talhão. Segun-

do ele, por exemplo, dentro de uma
área de 40 hectares foi encontrada
uma variação de produção de 6 até
150 toneladas por hectare. “Foi pos-
sível identificar nessa área as causas
da baixa produção”, alertou. Para
ele, uma análise prévia de aplicação
de insumos deve ser baseada não só
no mapa de produtividade como
também no mapa de solos. “Uma das
etapas consiste em, após a identifica-
ção de uma área com baixa produ-
tividade, proceder a uma análise do
solo através de amostragem para ela-
boração de mapas de solo, para então
fazer uma correlação entre produtivi-
dade e solo e, dessa maneira, ter infor-
mações que permitam aplicar os in-
sumos de forma variada e não mais
pela média. Isso resulta em economia
de insumos e a idéia é reduzir o cus-
to de produção e, se possível, aumen-
tar a produtividade e a redução de
poluição ambiental”, afirmou.

O projeto já despertou interesse de
outras cinco usinas. Porém, o traba-
lho continuará sendo conduzido a-
penas com as usinas já mencionadas,
uma vez que a equipe técnica, se-
gundo Cerri, continua a trabalhar no
desenvolvimento do protótipo.

ma nova metodologia de con-
trole ambiental em lagos, la-
goas e reservatórios, utilizan-

do como princípio básico a contagem
de parasitas em determinada espécie
de peixe, foi desenvolvida por uma
equipe de pesquisadores do Departa-
mento de Parasitologia, do Instituto
de Biologia (IB) da Unicamp. Segun-
do o pesquisador Rubens Riscala Ma-
di, essa metodologia simples e bara-
ta constitui-se em uma importante fer-
ramenta no monitoramento de po-
luentes, capaz de fazer uma análise

criteriosa do meio-
ambiente.  O trabalho
envolveu a participa-
ção do Grupo de Pes-
quisa em Ecossiste-
mas Aquáticos Sujei-
tos a Impactos Am-

bientais da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Cam-
pinas) e a Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), através dos reservatórios
do Juqueri e Jaguari.

Rubens esclarece que o interesse
por esse trabalho surgiu através da
abertura de uma linha de pesquisa
dentro de um convênio existente
com a Universidad Austral do Chi-
le. “Responsável por uma parte des-
ta linha de pesquisa, a professora
Marlene Ueta, do IB, e eu concorda-
mos em desenvolver o doutorado
nessa área”, disse. Como ainda não
havia um projeto de trabalho defini-
do, Madi partiu, então, para a fase de
levantamento bibliográfico e, tam-
bém, de parasitas existentes dentro
de reservatórios. Foi então que sur-
giu a idéia de associar o parasitismo
de peixes com a qualidade ambi-

ental. “No Brasil, o levantamento de
parasitas é uma linha que está em de-
senvolvimento e é muito importante.
Porém, queria algo mais. Pretendia
fazer uma associação ou então uma
utilização prática desse material que
iria ser colhido. Veio a idéia de traba-
lhar a associação de parasitismo à saú-
de ambiental”, explica.

Metodologia – O primeiro passo
foi buscar metodologias já utilizadas
em outros países, uma vez que no
Brasil não existe nada desenvolvido.
O objetivo foi fazer um trabalho de
pesquisa em dois reservatórios da
Sabesp, com características distintas,
através de comparação do parasi-
tismo de uma mesma espécie de pei-
xe encontrada nesses reservatórios.
Dessa forma, segundo o pesquisa-
dor, seria possível saber como esse
parasitismo atuava nos ambientes.
Trabalhando com objetivos princi-
pais como o desenvolvimento de u-
ma metodologia simples, barata e de
fácil aplicação, a equipe encontrou
resultados extremamente interessan-
tes. “Utilizamos o cará (Geophagus
brasiliensis), um peixe comum encon-
trado em qualquer lugar do Brasil,
bom de trabalhar porque resiste aos
vários ambientes. Até em lagoas mais
salinizadas ou então em água doce é
possível encontrá-lo”, comentou.

A metodologia é simples. Pegar o
peixe através de redes e examinar
quais os parasitas existentes nele,
naquele determinado ambiente e
naquele momento. Ao mesmo tem-
po, realizar um exame do ambiente,
analisando fatores como pH, tempe-
ratura, eutrofização e turbidez da
água. Dessa forma, os parâmetros

físicos foram relacionados com pa-
râmetros biológicos. “Dependendo
do parasita, o trabalho consistiu em
fazer a contagem dos parasitas exter-
nos ou então a realização de algum
procedimento mais invasivo, como
por exemplo, a retirada das brânquias
para contar os parasitas ali encontra-
dos. Para cada parasita existe um pro-
cedimento adequado”, comenta.

O parasitismo responde a deter-
minados tipos de poluentes. Portan-
to, o número de parasitas diminui ou
aumenta de acordo com o tipo de
poluição existente. Alguns parasitas
respondem diretamente a esse tipo
de variação. No caso da eutrofização
da água, que é um fenômeno causa-
do por uma grande descarga de de-
jetos orgânicos, ocorre um aumento
do número de plantas e outros orga-
nismos aquáticos que atuam como
hospedeiros intermediários, entre os

tada rapidamente evitando maiores
problemas ambientais.

A professora Marlene Ueta ressal-
ta que esse trabalho está focado ape-
nas na questão ambiental, e o fato do
peixe conter esse tipo de parasita não
determina se está próprio ou não
para o consumo humano. “A me-
todologia utilizada para avaliação
de consumo é completamente dife-
rente. Além disso, alguns desses pei-
xes utilizados como indicadores de
ambiente não são de consumo e ge-
ralmente são pequenos”, disse ela.

No futuro, Rubens disse que a pes-
quisa terá continuidade, juntamente
com a PUC-Campinas e a Sabesp,
agora associando essa metodologia
a uma outra de imunologia de pei-
xes, na tentativa de buscar um resul-
tado mais efetivo. “A idéia é fazer um
levantamento com outros tipos de
peixes”, finaliza. (J.B.)
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solo, tais como textura, macro e micro
nutrientes, ph, resistência à penetra-
ção e outros, permitirão um melhor
gerenciamento da área, objetivando a
sustentabilidade do sistema.

PIPE – O projeto, que originalmente
foi tema de duas teses de doutorado
na Fegari, sob a orientação do profes-
sor Paulo Graziano Magalhães, obteve
agora financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), através do Programa
de Inovação Tecnológica em Peque-
nas Empresas (PIPE). A empresa es-
colhida para atuar em parceria com a
Feagri foi a Enalta Soluções Tecno-
lógicas, uma empresa de automação
agrícola, com sede de São Carlos (SP).
O trabalho de campo teve duas fases.
Na primeira, ainda durante o douto-
rado, Cerri trabalhou com a Usina São
João, de Araras (SP). Na segunda, con-
siderada uma etapa de desenvolvi-
mento comercial do protótipo, as U-
sinas Catanduva e São Domingos,
ambas de Catanduva (SP), foram in-
cluídas no trabalho.

Os modelos já adquiriram caracte-
rísticas comerciais e Domingos expli-
ca que todas as adaptações fazem

quias moluscos e copépodos. O pei-
xe que abriga o parasita externamen-
te serve de segundo hospedeiro inter-
mediário, sendo que as aves que se
alimentam de peixe, desenvolvem o
adulto deste parasita.

Rubens diz que é uma metodo-
logia capaz de detectar preventiva-
mente, por exemplo, uma mortan-
dade de peixes. “Antes de atingir
esse nível, é possível tomar medidas
para evitar acidentes ambientais.
Trata-se de um trabalho de moni-
toramento, indicativo da saúde am-
biental”. O pesquisador recomenda
a metodologia para empresas de pe-
queno porte, uma vez que se trata de
uma maneira econômica de poder
realizar um monitoramento eficaz
de maneira regular, porque não re-
quer um conhecimento muito gran-
de; basta um treinamento simples.
Qualquer variação pode ser detec-
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