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RESUMO

Nas operações de corte e carregamento, a cana-de-açúcar
adquire impurezas, principalmente terra, em quantidades que
chegam a prejudicar o processamento industrial pelo desgaste
excessivo das partes metálicas e contaminação dos produtos,
caldo e bagaço. A mecanização da operação de carregamento
trouxe aumento considerável no teor de impurezas, o que vem
provocando o aprimoramento das técnicas de lavagem nas mesas
alimentadoras. A correta compreensão do problema e otimização
do processo depende da quantificação precisa e rápida do teor
de impurezas e de suas conseqüências. As técnicas nucleares,
em especial a análise por ativação neutrônica a posteriori*
têm se mostrado as mais adequadas para avaliar o teor de
terra aderido à cana, a eficiência dos processos de lavagem
nas mesas e o desgaste de camisas e partes móveis.
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ABSTRACT

IMPURITIES IN SUGARCANE AND THEIR INFLUENCE ON INDUSTRIAL
PROCESSING EVALUATED BY NUCLEAR TECHNIQUES.

During the cutting and loading operations, impurities, mainly
soil, are added to sugarcane in amounts that can impair
industrial processing due to excessive wear of metallic
members and contamination of Juice and bagasse. Mechanization
of loading operation has showed a considerable enhancement of
the impurity content, leading to the improvement of cane
washing technology. Nevertheless, for a correct understading
of the problem and the process optimization, it is necessary
an exact and fast quantification of these impurities as well
as of its consequences. Nuclear techniques, in special
neutron activation analysis, have been proved to be
appropriate for estimating soil level in sugarcane, washing
process efficiency and wearing of cases and moving parts.
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INTRODUÇÃO

A taxa de crescimento da area cultivada COB cana-de-

açúcar no Brasil v m a** ampliando aceleradamente, atingindo

patamares acima de duzentos mil hectares por ano. para

atender à crescente demanda de matéria-prima para

industrialização. 0 Brasil tem produzido nas últimas safras

cerca de 250 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,

destinadas à produção de Álcool (13 bilhões de litros) e de

açúcar (145 milhões de sacas). Dados de produção anual total

de cana, açúcar e álcool dos boletins do Instituto de Açúcar

e Álcool demonstram que o Estado de São Paulo teu contribuído

com aproximadamente metade da produção de cana do Brasil.

A dificuldade de mão-de-obra e a expansão da área

canavieira durante a década de 70 levaram a substituição

gradativa do carregamento manual pelo mecânico, ocasionando

aumento no teor de solo levado A indústria Junto COB a cana

de 0.2X para até 5% (BRAUNBSCK * BANCHI»).

As impurezas, en especial as minerals, são causadoras

de queda de eficiência industrial e econômica esn usinaa e

destilarias, principalmente por ação abrasiva sobre o

conjunto extrator. A caracterização e a quantificação do

desgaste têm sido estudadas, porém através ds métodos que

dificultam a correlação do desgaste com suas causas.

A ação mecânica da fibra de cana e da areia associadas

ã ação química do caldo são apontadas como efetivas
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causadoras de desgaste em camisas de moendaa. Ue tipos de

solo e de colheita, a eficiência de lavagem e a qualidade da

matéria-prima são fatores responsáveis pela intensidade do

desgaste (ULLER et alii14). Queda na extração, em termos de

capacidade e eficiência, é conseqüência direta do desgaste,

que torna as camisas dos rolos muito lisas, diminuindo a

apreensão de cana (LEGENDRE*).

0 rendimento industrial é inversamente proporcional à

corrosfto e «brasão, sendo os grãos de silica os geradores de

desgaste mecânico. A escolha de materiais construtivos

adequados, controle de processos (impurezas, pH. velocidade

de fluxo e temperatura), programa de manutenção bem elaborado

e aplicação de protetores como resinas e tintas são agentes

de prevenção de corrosão e abrasão (TRABANELLI et alii18).

Redução de 50% da vida útil de moendas ocorre devido a

impurezas presentes na cana. principalmente as de origem

mineral (ZANCAXB). A redução no diâmetro de camisas de

moendas 37x78 foi. em média, 20 mm por safra (ZARPELON18). 0

desgaste é maior nas moendas quando a cana é processada com

ponta, visto que as folhas têm componentes abrasivos

0 teor de solo carregado Junto ã cana-de-açúcar tem

sido tradicionalmente estudado por medição direta ou por

processos físicos indiretos. Mais recentemente. esta

determinação foi realizada, com bastante precisão, através de

diferentes técnicas nucleares.
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Por separação manual dos diversos componentes, as

cargas de 512 caminhões, carregados mecanicamente, foram

analisadas de maneira integral, obtendo-ee teores de terra

entre 1,6 e 2.8X (FERNANDES & OLIVEIRA"). Paio método das

cinzas, o conteúdo de solo na amostra é avaliado pela

quantidade de cinza residual presente após incineracfto sob

condições especificas controladas (BROKENSHA & MBLLBT*).

Os trabalhos pioneiros para determinação dos teores de

terra em cana por meio de técnicas nucleares envolvem a

ativação neutronica de certos componentes do solo como Si e

Al (AYLMER & H0U1ESM e Al (NASCIMENTO et alii»). A técnica

de fluorescéncia de raio X também se mostrou eficaz para

medir o solo presente na matéria-prima, peloe teores

diferenciados de titânio (NASCIMENTO et aliiiO). Usando-se o

escándio como elemento traçador, é possível detectar a

presença de baixos teores de solo, da ordem de 500g por

tonelada de cana (FERNANDES*).

Como a aplicado de técnicas nucleares é corrente na

determinação de desgaste em alguns setores industriais

(TAÜHATA & AWBIDA13) e devido A sua utilização bem sucedida

na quantificaçlo de impurezas na cana, este trabalho é um

primeiro passo na busca da viabilização do uso de tais

técnicas em estudos de desgasta em usinas e destilarias.
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METODOLOGIA

A análise por ativação neutronica teve eeu inicio em

1936, sendo presentemente possível quantificar até 75

elementos, con sensibilidade superior a qualquer outro método

(BAKES & JEFFERY2). Aplicações dessa técnica são encontradas

em ciências biológicas, estudos ambientais, geológicos,

geoquímicos. arqueológicos, criminalistae e em investigações

industriais (HEYDORN7). Dentre as aplicações industriais,

encontra-se a verlficaçSo de desgaste em cilindro de motores,

pneus e ferramentas de corte (TAUHATA & ALMEIDA13).

Foram coletadas na Usina Santa Bárbara amostras de

constituintes metálicos como limalha de camisa de moenda.

limalha de martelo desfibrador e pedaços de eletrodos AZ-8O

e do fluxo industrial como cana integral da esteira, cana

desfibrada e bagaço do segundo, quarto e sexto ternos. A

amostra de cana foi desintegrada e seca juntamente às demais

amostras de cana e bagaço. Acondicionou-se cada amostra em

cápsulas apropriadas para irradiação, cerca de lOOmg por

cápsula, procedendo-se antes a rigorosa homogeneização. A

ativação com neutrons foi efetuada em reator nuclear do IPEN.

em São Paulo. A seguir, no laboratório da Seção de

Radioisótopos do CENA. as amostras foram analisadas por

espectrometria gama. de forma a identificar e quantificar os

elementos presentes. O uso desse método não acarreta qualquer

tipo de radiocontaminação ambiental ou doa produtos, pois a
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irradiação é feita a posteriori, ficando a radioatividade

restrita ao laboratório.

RESULTADOS B DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra o resultado da análise de alguns

elementos traços encontrados nas amostras de bagaço de cana

obtidas após a passagem pelo segundo, quarto e sexto ternos.

TABELA 1. Alguns elementos traços encontrados nos bagaços dos

três ternos amostrados, em ug.g'1-

ELEMENTO SEGUNDO TERNO QUARTO TERNO SEXTO TERNO

Au 0,01 0,03 0.03

Br 1.68 0.89 0,69

Ce 0.68 0,83 0.82

Co 0,08 0.10 0.11

Cs 0.04 0,04 0.05

Eu 0,01 0,01 0,02

La 0,35 0.43 0.44

Sc 0,08 0,09 0.12

Sm 0.04 0.05 0.06

Zn 7,18 7.19 4.64
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A análise das partes metálicas, martelo, camisa do

cilindro e eletrodos revelou a presença de vários metais

(Tabela 2), alguns deles como parte integrante das ligas e

outros como simples impurezaB.

TABELA 2. Teores de alguns elementos encontrados nos

constituintes metálicos, em ug-g"1-

ELEMENTO MARTELO CILINDRO ELETRODO AZ-80

Ag

As

Co

Cr

Sb

Ta

W

Zn

34

47

306

17

-

3

750

53

80

54

937

45

3

23

184

33

21

1643

14

1

57

Foram encontradas maiores concentrações de zinco no

cilindro e martelo do que no eletrodo, enquanto que o inverso

ocorreu com o cromo. Pela concentração de elementos traços,

pode-se perceber que a composição do martelo é diferente

daquela da camisa do cilindro amostrado.
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e fato que a composição elementar de uma peca

dificilmente será igual a de uma outra, mesmo que a matriz

tenha igual origem, poia sempre haverá impurezas da fundição

do ferro. Além desses quantificados, elementos como ouro.

itérbio e zircõnio foram também identificados, ficando césio,

esc&ndio. lantftnio, cério. európio e samário abaixo do limite

de detecç&o. da ordem de ppb.

Comparando-se as Tabelas 1 e 2, observa-se que a

presença de certos elementos no bagaço, como césio, esc&ndio

e as terras raras lant&nio, cério, európio e samário é devida

exclusivanente ao solo aderido & cana durante a colheita e

transporte. 0 trabalho de FERNANDES8 discute esse aspecto e

recomenda. inclusive, o emprego desses elementos para

quantificar os percentuais de solo carregado na cana. Fica.

portanto, demonstrado que a presença de croroo, zinco e.

principalmente, ferro no bagaço é devida ao desgaste das

partes metálicas, em especial dos cilindros dos ternos.

Outro resultado interessante se obtém ao comparar a

concentração desses três elementos nos estágios iniciais da

moagem, ou seja, cana na esteira, depois de sua passagem pelo

desfibrador e após ser molda pelo primeiro e segundo ternos,

onde se observam as maiores taxas de desgaste (Tabela 3).
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TABELA 3. Teores de crono, sinco e ferro da cana na esteira,

cana desfibrada e no bagaço do segundo terno, em

ug-g"1-

ELEMENTO CANA NA ESTEIRA CANA DESFIBRADA BAGAÇO

Cr 4,6

Zn 1.2

Fe 5.6

6

5

161

. 4

. 7

. 1

17

7

361

. 4

. 2

. 3

Esaes teores são crescentes ao longo do fluxo e isso

só pode ser creditado ao desgaste mecânico, una vez que

nenhum outro componente entra no fluxo, além da égua de

embeblção.

A Figura 1 mostra os teores de zinco e cromo da cana

na esteira antes e depois do desfibrador, evidenciando o

ganho de concentração desses metais após a passagem pelas

facas e pelo martelo. A proporção entre as concentrações de

zinco e cromo na cana é semelhante à encontrada no material

do martelo, ficando demonstrado que o acréscimo desses metais

se deve ao desgaste do conjunto.

Racioclnando-se da mesma forma, estimou-se o ganho em

zinco e cromo no bagaço após sua passagem pelo primeiro e

segundo ternos, subtraindo-se das concentrações encontradas

na cana do desfibrador. A Figura 2 mostra que a razão
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zinco/crono no ganho dease bagaço é semelhante à do material

da camisa dos cilindros do segundo terno.

CONCLUSÕES

Tendo em vista os resultados obtidos, conclui-se que

é viável o estudo de desgaste das partes metálicas do sistema

extrator de ueinas e destilarias atreves de análise por

ativação neutrõnica.

Isolando-se todas as fontes de contaminação de um

sistema, pode-se quantificar o desgaste e. pela diferente

composição das partes metálicas, localizá-lo. Realizando-se

a análise em diferentes condições de clima, solo, técnicas de

lavagem, etc, é possível identificar os fatores causadores

de abrasão.

A escolha de elementos traçadores é também importante

e para isso crotno e zinco são boas opções, podendo ainda ser

usado o ferro que, por se apresentar em teores constante* e

elevados (quase 100%) em todos os constituintes toctálicom.

serve para quantificação mas não para localização do

desgaste.
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