Dow lança nova tecnologia POWERCANETM durante a Fenasucro &
Agrocana 2018
Nova tecnologia foi projetada para superar problemas de controle de espuma extremos,
entregando ainda mais robustez e produtividade ao processo fermentativo nas usinas
São Paulo, 16 de agosto de 2018 - A Dow, com mais de 30 anos de experiência no mercado
sucroalcoleiro e líder no segmento de soluções para controle de espuma através de parceiros
chave nesta indústria, lança, durante a Fenasucro & Agrocana 2018, o POWERCANETM; a nova
tecnologia desenvolvida para controlar situações extremas de geração de espuma ocasionadas
pelas diversas variações que podem acontecer ao longo da safra e que impactam diretamente a
produtividade no processo de fermentação da cana-de-açúcar.
“Essa nova tecnologia foi desenvolvida a partir da ampla experiência da Dow no segmento
sucroalcooleiro e seu forte compromisso com a inovação neste setor”, destaca Gustavo Ricci,
Diretor de Vendas na Dow. O alto poder de eficácia do POWERCANE™ pode ser traduzido em
mais liberdade na escolha de tipos de levedura e na economia do antiespumante usado ao longo
do processo de fermentação.
Por agir de forma preventiva na formação de espuma, o alto desempenho da nova tecnologia
contribui para o aumento da produtividade na dorna, pois permite que as usinas façam melhor
uso da sua capacidade instalada. POWERCANE™ tem ação imediata e é uma solução de fácil
armazenagem, manuseio e incorporação ao processo nas usinas.
POWERCANETM é produzido no Brasil com o objetivo de estar mais próximo da indústria
sucroalcooleira e atender com maior rapidez, assertividade e qualidade as necessidades das
usinas.
Durante o evento, a Dow fará quatro palestras técnicas para os participantes, apresentando suas
soluções para o mercado sucroalcooleiro:
- A importância do Poliglicol para o controle de espuma nas usinas - Rafael De Santi Ungarato,
PhD – especialista técnico da Dow para o mercado de Etanol
Resumo: como os poliglicóis atuam na prevenção e eliminação da espuma formada durante o
processo de fermentação alcóolica. Compartilhamento de resultados práticos do desempenho
destes materiais e sua importância na melhora da produtividade na usina.
Data: 21/08/18
Horário: 16h35 às 17h05
- POWERCANETM: A nova solução Dow para ultra controle de espuma nas usinas - Rafael De
Santi Ungarato, PhD – especialista técnico da Dow para o mercado de Etanol
Resumo: apresentação técnica do novo lançamento da Dow para o mercado sucroalcooleiro.
POWERCANETM é a nova tecnologia para o ultracontrole de formação de espuma durante a
fermentação alcóolica.
Data: 22/08/18
Horário: 16h00 às 16h30

- Tecnologias Dow para estabilização de solos e controle de poeira em vias não-pavimentadas:
Uma solução para o mercado sucroalcooleiro - Moisés Freitas – especialista técnico da Dow
para o mercado de Construção
Resumo: Novas tecnologias para solucionar problemas de estabilização de solos e controle de
poeira em vias não-pavimentadas. Compartilhamento de resultados práticos de testes em
campo e benefícios para a sustentabilidade
Data: 23/08/18
Horário: 16h35 às 17h05
- Soluções Dow para tratamento de água no mercado de Etanol - Fabio Pereira de Carvalho –
especialista técnico da Dow para o negócio de Água
Resumo: Como o portfólio de resinas de troca iônica, membrana de ultrafiltração e osmose
reversa pode ser usado nos sistemas de produção de água desmineralizada para caldeira. Ser]ap
mostradas as últimas inovações do oferecidas pela Dow para esse mercado que trazem
benefícios técnicos e econômicos para as usinas.
Data: 23/08/18
Horário: 17h10 às 17:40
Sobre a Fenasucro & Agrocana
A Fenasucro & Agrocana 2018 acontecerá entre 21 e 24 de agosto, em Sertãozinho (SP). A feira
é o único evento da América Latina a reunir toda a cadeia de produção do setor sucroenergético,
contemplando desde o preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita, industrialização,
mecanização, aproveitamento dos derivados, armazenamento e transporte até a
industrialização do produto final e sua distribuição.
Sobre a Dow Brasil
A The Dow Chemical Company (Dow) combina conhecimento em ciência e tecnologia para
desenvolver soluções pioneiras em ciência dos materiais que são essenciais para o progresso
humano. A Dow possui um dos portfólios mais completos e abrangentes do mercado, com
tecnologia robusta, integração de ativos, capacidade de escala e competitividade que a
permitem endereçar desafios globais complexos. O portfólio de materiais avançados,
intermediários industriais e plásticos da Dow, orientado para o mercado e líder na indústria,
oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base tecnológica diferenciados a
clientes de mercados de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura e cuidados do
consumidor. A Dow é uma subsidiária da DowDuPont (NYSE: DWDP), uma holding composta
pela Dow e pela DuPont com a intenção de formar três empresas fortes, independentes e de
capital aberto nos mercados de agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados.
Mais informações estão disponíveis em www.dow-dupont.com.
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