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Soluções BASF para 
Cana-de-Açúcar.

AgMusaTM

Heat® 

Nomolt® 150 
Opera®

Comet® 
Regent® 800 WG 
Abacus® HC

Contain®

Plateau® 

Heat® 

Regent® 
Duo 

Nomolt® 150 
Plateau® 

Heat® 

Opera® 

Abacus® HC 

Regent® 800 WG 
Comet® 

Opera® 

Abacus® HC 
Heat® 

Nomolt® 150
AgMusaTM

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros métodos de controle dentro do programa  
de Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: Contain® nº 00128895,  
Plateau® nº 02298, Heat® nº 01013, Regent® Duo nº 12411, Regent® 800 WG nº 005794, Comet® nº 08801, Nomolt® 150 nº 01393, Abacus® HC nº 9210  
e Opera® nº 08601. Restrição temporária de uso no Estado do Paraná: Contain® para o alvo Brachiaria plantaginea na cultura da cana-de-açúcar e Plateau®  
para os alvos Emilia sonchifolia e Indigofera hirsuta na cultura da cana-de-açúcar.

AGMUSATM

Mudas de qualidade superior 
AgMusaTM somadas à técnica de  
MEIOSI resultam em um viveiro  
de alta qualidade e rentabilidade.

•	 Redução	de	custos.
•	 Maior	velocidade	na	introdução  
 de novas variedades.
•	 Menor	risco	de	doenças.
•	 Rotação	de	culturas.
•	 Ajuda	na	formação	de
   canavial comercial.

HEAT®

Herbicida	com	alta	eficiência	
contra plantas daninhas de 
folhas largas.

•	 Alta	seletividade.
•	 Fácil	absorção	via	raiz
    e ótimo custo/benefício.
• Efeito rápido em pré  
 e	pós-emergência.

NOMOLT® 150

Inseticida	de	força	que	regula	
a síntese bioquímica do inseto 
inibindo seu crescimento.

•	 Eficiente	no	controle
    e colabora no manejo de 
				resistência	de	praga.
• Excelente custo/benefício  
 de tratamento.
• Pode ser recomendado em    
    todas as regiões produtoras
    do país.

OPERA®

Opera® é a energia para uma cana mais 
saudável, mais verde e mais produtiva.

•	 Alta	eficácia	no	controle	de	 
 importantes	doenças.
• Mais biomassa e mais vigor.
• Mais qualidade, produtividade e  
 rentabilidade – benefícios AgCelence®.

REGENT® 800 WG

O inseticida para controle 
das principais pragas de solo 
em	cana-de-açúcar.

•	 Excelente	controle
   das pragas. 
• Longo residual.
•	 Sinônimo	de	tradição,	
			segurança	e	confiança.

REGENT® DUO

A	solução	contra	o	 
Sphenophorus Levis.

•	Controle	por	gerações.	
•	Desde	a	fase	larval	até	 
   a fase adulta.

CONTAIN®

Herbicida	sistêmico	com	formulação	
concentrada	solúvel	recomendado	
para o controle das plantas daninhas 
em	pré-emergência.

•	 O	melhor	produto	para	o	controle	 
 da grama seda.
• Melhor custo/benefício.
• Pode ser aplicado sobre palhada.
•	 Indicado	na	desinfestação	em	 
 áreas de reforma, canais de
				vinhaça	e	carreadores.

COMET® 

O	fungicida	para	a	força	de	
arranque	da	sua	cana-de-açúcar.

•	 Maior	enraizamento	e
   arranque inicial.
• Maior desenvolvimento da     
 cana com melhor stand e vigor.
• Maior tolerância ao estresse  
    hídrico e a herbicidas.
• Excelente controle de 
 			importantes	doenças	 
  e ótima sanidade da planta.

PLATEAU®

Plateau® se diferencia, pois possibilita a 
aplicação	tanto	na	palha	quanto	no	solo,	 
em	clima	seco	ou	úmido,	facilitando	o	
trabalho do agricultor no controle das 
principais plantas daninhas, especialmente 
na	pré-emergência.

•	Fácil	manuseio.
•	Aplicação	em	ambiente	seco,	úmido,	 
  no solo e na palha. 
• Amplo espectro de controle. 
• Excelente controle de tiririca e
   corda-de-viola.
•	Alta	eficiência	em	pré-emergência.
•	Limpeza	dos	carreadores	da	cana
			e	canais	de	vinhaça.

Para conhecer todos os serviços, incluindo Gestão de Risco
e os Programas de Relacionamento, acesse: www.agro.basf.com.br

BASF Cana.  
Máximo potencial para o seu negócio 
e longevidade para o seu canavial.

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br
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Aplicação de Maturador, adubação e Proteção das Lavouras
72 milhões de hectares, atendendo 10 culturas em todo o Brasil
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eventos
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CONTE 
COM TODA 
A NOSSA 
ENERGIA PARA 
PRODUZIR 
A SUA.

MOTORES ELÉTRICOS - SÉRIE DRN..
Economia e eficiência que já vêm de fábrica.

A SEW-EURODRIVE BRASIL mais uma 

vez é a pioneira no mercado de açúcar e 

álcool. Hoje, a série de motores elétricos 

DRN.. é a única a sair de fábrica com 

Classe de Rendimento Premium - IR3, 

que passará a ser exigida em todo o 

Brasil a partir de 2019. Isso significa a 

maior eficiência e economia disponíveis 

no mercado para a sua linha de produção 

 - e sem custo adicional. É tecnologia 

mundial para você em todo o país.

Classe de Eficiência IR3 - abrange todas  
as classes de rendimento e oferece um 
completo sistema de economia de energia  
e acessórios opcionais - potências de 0.75 
a 225 kW e carcaças de tamanhos 80 a 315.

AN_SEW_ALCOOL_2x27cm.indd   1 7/31/18   11:31 AM
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A cadeia produtiva e industrial da cana-
-de-açúcar segue tendo plenamente manti-
das sua importância e suas potencialidades 
em âmbito de Brasil. Uma das atividades 
econômicas mais tradicionais em seu ter-
ritório desde muito antes até da indepen-
dência em relação a Portugal, em 1822, o 
plantio da cana e a fabricação de açúcar, 
produto vital na balança comercial tanto da 
colônia quanto da nação autônoma, deram 
suporte ao desenvolvimento de várias re-
giões. E o Nordeste e o grande Centro-Sul 
seguem, em pleno século XXI, profunda-
mente identificados com a canavicultura.

Nas safras mais recentes, as possibi-
lidades oferecidas pelo crescimento no 
mercado de combustível automotivo – 
no caso, o etanol – atraíram especialmen-
te empresários e investidores. É essa a op-
ção de destinação de matéria-prima que 
deve prevalecer inclusive na nova safra, 
que começa a ser colhida e industrializada 
em meados de 2018. O forte consumo in-
terno de etanol, com o incremento na fro-
ta de carros flex, torna o Brasil uma das na-
ções mais avançadas em termos de uso de 
fonte renovável de energia para movimen-
tar os veículos, um exemplo para o mundo.

Mas nem por isso o açúcar perdeu o 
brilho de sua importância no cenário dos 
negócios. Afinal, o Brasil é o maior expor-
tador mundial dessa fonte alimentar, e 
a cana-de-açúcar é a matéria-prima que 
apresenta a melhor relação de retorno 
econômico por área, graças à produtivida-
de obtida nas lavouras e ainda à qualida-
de. Assim, tanto para as suas necessidades 
internas quanto para eventuais incremen-
tos na demanda internacional, o País está 
habilitado a escolher e direcionar sua pro-
dução, em curto prazo, assegurando bom 
retorno econômico para sua subsistência.

Curva para
cima

8

E nem se poderia esquecer do crescen-
te valor que assume, no contexto do abas-
tecimento energético global, a geração de 
energia a partir do bagaço e de outros resí-
duos da lavoura de cana-de-açúcar. De ma-
neira crescente nos últimos anos, o setor 
tem produzido cada vez mais energia, en-
tregue à rede de abastecimento nacional, 
além de responder pelas suas demandas 
internas, num raro caso de autossuficiên-
cia energética, com geração de excedente. 
Nesse terreno, enorme potencial está dis-
ponível e apenas aguarda de governos e da 
sociedade uma melhor estruturação.

Se tudo isso já não fosse descortinar 
um panorama incomum de eficiência e 
alto rendimento econômico, com impacto 
social e ambiental positivo e crescente, e 
reflexos sobre a sociedade como um todo, 
a cana-de-açúcar ainda tem na cachaça, a 
bebida-símbolo nacional, outra fonte de 
renda. Com o reconhecimento internacio-
nal à qualidade e ao primor dessa bebida 
alcoólica, o Brasil tem colhido dividendos 
na balança comercial, e, deste modo, fo-
menta-se uma indústria de diferentes por-
tes em diversos estados. É mais um apoio 
para o fortalecimento desse setor.

Para que cada uma dessas frentes de 
atuação econômica e profissional perma-
neça firme e forte, são mantidos inúmeros 
espaços de apoio na organização, na pes-
quisa, na prospecção de tecnologia e na di-
vulgação internacional dos méritos e dos 
potenciais da cadeia. E o Anuário Brasileiro 
da Cana-de-Açúcar 2018 chega para com-
partilhar informações atualizadas e deta-
lhadas sobre o panorama de produção e 
de mercados e as perspectivas a curto e 
médio prazos. Constitui, assim, uma ferra-
menta de apoio na divulgação e na tomada 
de decisão. Desejamos uma boa leitura!

l EM MEIO à cOlhEIta acElErada da tEMpOrada 2018/19,  
os diversos segmentos industriais que exploram a cana-de-açúcar como a sua 
matéria-prima têm excelentes perspectivas pela frente. A produção de etanol é 
a grande vedete, seguida da elaboração de açúcar, produto do qual o País é o 
maior exportador mundial. Enquanto isso, a geração de energia e a indústria
da cachaça ampliam cada vez mais a sua participação na economia regional.
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l abOut tO start harvEstIng a nEw crOp, the various industrial segments 
that explore sugarcane as their raw material, spot promising perspectives on the road ahe-
ad. The production of ethanol is the fad of the moment, followed by the manufacture of su-
gar, of which Brazil is the largest global exporter. In the meantime, the generation of ener-
gy and the cachaça industry widen even further its share in the regional economy.

An upward trend

The importance and potentialities of the 
sugarcane supply and industrial chain have 
suffered no interruptions in Brazil. One of the 
most traditional economic activities in its ter-
ritory that started way before the Country 
gained independence from Portugal, in 1822, 
sugarcane crops and the manufacture of sug-
ar, a vital product in the balance of trade, dur-
ing both colonial and autonomous times, 
lent support to the development of several 
regions. The Northeast and the vast Central-
South continue, in the 21st century, deeply 
identified with sugarcane farming. 

During recent seasons, the chances of-
fered by the growth of the vehicle fuel mar-
ket, in the case, ethanol, have attracted entre-
preneurs and investors. This is the preferred 
destination for the raw material, which is sup-
posed to prevail even further in the new crop, 
to be harvested and industrialized in mid-
2018. The great demand for ethanol in the 
domestic market, with the soaring number of 
flex cars, turns Brazil into one of the most ad-
vanced nations in terms of renewable energy 
sources to power all types of vehicles, surely 
setting an example to the world.

Even so, sugar has not lost it econom-
ic allure in the business scenario. After all, 
Brazil is the largest global exporter of this 
food source, and sugarcane is the raw ma-
terial that yields the highest profits per area, 
thanks to its productivity rates and quali-
ty. Therefore, for both the domestic needs 
and occasional increases in international 
demand, the Country has the capacity to 

GloBAl suGArcAne leAder, BrAzil 
experiences A sliGht reduction in production

choose and direct, in the short run, its pro-
duction, ensuring good economic returns 
for its subsistence. 

   We cannot afford to overlook the rising 
value it assumes, in the global energy con-
text, the generation of energy from the ba-
gasse and from other sugarcane field waste. 
In the past years, the sector has increasing-
ly expanded its production of energy, deliv-
ered to the national electrical grid, besides 
meeting the domestic needs, in a rare case 
of energy self-sufficiency, with the genera-
tion of surpluses. Within this context, a great 
potential is available, and is just waiting for 
the governments and society to structure it.

If all these accomplishments were not un-
veiling an exceptional panorama of efficien-
cy and high economic returns, with a positive 
and rising environmental impact, besides re-
flections on society as a whole, sugarcane 

has in cachaça, that has become a symbol 
of national identity, another source of in-
come. With the quality and allure of this in-
ternationally acknowledged drink, Brazil has 
reaped dividends in the trade of balance, and 
this gives rise to industries of different sizes 
throughout the states. It is just one more sup-
port tool towards strengthening this sector.

For all these economic and profession-
al fronts to continue strong and stable, sup-
port initiatives are promoted by the organi-
zation, research departments, technology 
sourcing and publicity of the potential and 
merits of the supply chain at global lev-
el. The 2018 Brazilian Sugarcane Yearbook 
features updated and detailed information 
on the production and market panorama, 
along with perspectives for the short and 
long run. It is, therefore, a publicity and de-
cision taking support tool. Happy reading!

2932_012_Anúncio Anuário da Cana.indd   1 03/07/2018   16:49:34
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C

Ainda sem 
explosão
O mOmentO nO setOr sucrOenergéticO 

é dO etanOl cOmbustível, em detrimentO dO açúcar, 
mas ainda fica aquém dO pOtencial que pOde atingir

p A n o r A m A
P a n o r a m a

líder mundiAl 
nA cAnA-de-
AçÚcAr, BrAsil 
tem AlGum recuo 
nA produção

cAnA-de-AçÚcAr
S u g a r  C a n e

cana-dE-açúcar, açúcar e eta-
nol, eis a trinca energética, aliada a bioele-
tricidade, cachaça e outros subprodutos, 
que coloca o Brasil em mais um pódio de 
destaque no agronegócio internacional. Lí-
der mundial na matéria-prima e no deriva-
do doce, além de estar na segunda posição 
no biocombustível, o País vive em 2018 mo-
mento de maior ênfase para o hidratado, 
por conta de política tributária e de preços, 
além, de modo especial, das menores cota-
ções do açúcar com que abastece o mundo 
na condição de maior exportador. Na verda-
de, o grande potencial do setor abre-se há 
tempos no âmbito dos combustíveis, mas 
ainda carece da explosão prevista.

A cana, que o País produz em maior 
quantidade no planeta, registra novo e pe-
queno decréscimo na temporada, com pro-
blemas climáticos e cultivos mais antigos, 
apesar de alguma reação na área pionei-
ra (e hoje de menor expressão) no Nordes-
te. O Centro-Sul, com mais de 93% do total, 
intensificou a colheita e a moagem no início 
com tempo seco, que, no entanto, deve im-
pactar no rendimento. A competitividade 
atual favorece a destinação da matéria-pri-
ma para o etanol hidratado, o que também 
ocorre  em período mais amplo na chamada 
área de expansão no Centro-Oeste.

No todo, de qualquer modo, o segmento 
ainda se ressente das condições para cres-
cer com força. Para isso, contribuem dificul-
dades enfrentadas pelas usinas endivida-
das, tanto que, das 444 existentes no País, 
perto de 80 não operaram nas últimas duas 
safras. No Centro-Sul, uma abriu e quatro fe-
charam no ciclo 2017/18, menos do que em 
anos anteriores, mas no período 2018/19 
previa-se que nove unidades não funciona-
riam em função de menor oferta de cana e 
difíceis condições financeiras, além de ha-
ver obstáculos na comercialização da ener-
gia elétrica gerada no setor.

A busca de regras mais seguras e estáveis, 
uma das condições sempre lembradas no 
segmento, ora evolui com a Política Nacional 

de Biocombustíveis (RenovaBio), criada pela 
Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. 
Mesmo em período de incertezas eleitorais, 
ocorre o debate sobre sua regulamentação, 
saindo em 5 de junho de 2018 resolução do 
Conselho Nacional de Política Energética 
com metas compulsórias anuais de redução 
de emissões de gases causadores do efeito 
estufa para comercialização de combustíveis, 
prevendo atingir 10,1% até 2028.

A meta, embora ainda considerada “con-
servadora” pela área industrial, é vista como 
“importante pelo fato de ser estratégica 
para implementação do programa e reco-
nhecimento do papel dos combustíveis re-
nováveis para o desenvolvimento susten-
tável”. Conforme a União da Indústria da 

Cana-de-Açúcar (Unica), o uso do etanol em 
carros flex já evitou desde 2003 a emissão de 
mais de 450 milhões de toneladas de dióxi-
do de carbono (CO2), um dos principais cau-
sadores do aquecimento global.

O Ministério de Minas e Energia destaca 
no mecanismo a criação de créditos de des-
carbonização (CBios), a serem transaciona-
dos na bolsa de valores, abrindo novo mer-
cado e fonte de receita para as usinas. Pelas 
suas expectativas, podem estimular investi-
mentos no setor, com reabertura e amplia-
ção de unidades produtoras de biocombus-
tíveis, que passariam a ganhar mais espaço 
sobre os fósseis, objetivo que é acalentado 
não só pelo setor, mas, sem dúvida, é fun-
damental para seu derradeiro crescimento.
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Not yet exploding 
the mOment at the sugar and energy sectOr envisiOns 

fuel ethanOl tO the detriment Of sugar, 
but still shOrt Of its achievable pOtential 

sugarcanE, sugar and ethanol, this 
is the energetic trio, allied with bioelectricity, 
cachaça and other byproducts, which bring 
Brazil to a relevant position in international 
agribusiness podium. Global leader in the pro-
duction of sugarcane and its sweet derivative, 
besides occupying the second position in 
biofuel, in 2018, Brazil is going through a mo-
ment of more emphasis on hydrated ethanol, 
on account of tax and price policies, besides, 
in a very special manner, the lower prices of 
sugar that the Country ships to the world, in 
its capacity as leading exporter. In fact, the 
great potential of the sector has for years been 
focused on the array of fuels, but it still lacks 
the expected explosion on that score. 

Sugarcane, an agricultural crop of which 
Brazil is the leading producer on the plan-
et, registers a new and slight decrease in 
the season, with climate problems and old-
er cultivations, in spite of some reaction in 
the pioneer area but now with hardly any 
expression in the Northeast. The Central-
South, with more than 93% of the total, has 
intensified its crop and processing at the be-
ginning of the season when weather condi-
tions were drier, a fact that should have a 

great impact on the performance. The cur-
rent competitiveness favors the destination 
of the raw material for hydrated ethanol, 
which also occurs in a wider period in the so-
called expansion area in the Central-West.

In all, anyway, the segment still resents 
the conditions to grow in earnest. To this end, 
the reasons include difficulties faced by in-
debted mills, so much that, of the 444 mills 
that exist in the Country, nearly 80 of them 
have not operated in the past two seasons. 
In the Central-South, one mill started op-
erating and four shut down in the 2017/18 
growing season, fewer than in previous 
years, but in the 2018/19 season nine mills 
were supposed to continue without operat-
ing by virtue of smaller sugarcane offer and fi-
nancial crunches, besides an array of obsta-
cles in the commercialization of the electric 
energy generated by the sector. 

The search for safer and more stable 
rules, one of the conditions the segment has 
never overlooked, is now evolving with the 
National Biofuels Policy (RenovaBio), creat-
ed by Law 13.576, of 26 December 2017. Even 
in a period of electoral uncertainties, there 
are debates on its regulation, and on 5 June 

2018, a resolution was passed by the Nation-
al Energy Policy Council setting forth annual 
compulsory targets aimed at reducing green-
house gas emissions from fuels, and the tar-
get is to achieve 10.1% by 2028.

The target, viewed as “conservative” by 
the industrial area, is seen as “relevant in 
view of the fact that it is strategic for the im-
plementation of the program and recog-
nition of the role of renewable biofuels for 
sustainable development”. According to the 
Brazilian Sugarcane Industry Association 
(Unica), the use of ethanol in flex cars, since 
2003, has prevented 450 million tons of car-
bon dioxide (CO2), a major global warming 
element, from spilling into the atmosphere.

The Ministry of Mines and Energy has it 
that the decarbonizing credit mechanism 
(CBios), to be traded in the Stock Exchange, 
opening a new market and source of income 
for the mills. Relying on its expectations, they 
could stimulate investments in the sector, thus 
reopening and expanding the biofuel produc-
ing plants, which would prevail over fossil fu-
els, an objective that is not only cherished by 
the sector, but, without any doubt, is of funda-
mental importance for its inevitable growth.

GloBAl suGArcAne leAder, BrAzil 
experiences A sliGht reduction in production
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Ca safra brasIlEIra de cana-de-
-açúcar iniciada em 1º de abril de 2018 não 
deve ter alterações expressivas na maté-
ria-prima, de acordo com as previsões 
feitas pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) em seu primeiro levan-
tamento, no mês de maio. A estimativa de 
área a ser colhida e de produção a ser ob-
tida no novo ciclo era de pequena redu-
ção (na faixa de 1%), enquanto a produti-
vidade ficaria no mesmo nível do anterior, 
embora em junho já se verificava provável 
queda também nesse indicador. Em rela-

ção aos produtos finais, não havia dúvi-
da de que cresceria bastante a destinação 
para o etanol, com apelo mais favorável.

Na área colhida ocorreria a segunda 
retração consecutiva, embora em menor 
grau (1,3%). O fato seria registrado em pa-
tamar mais alto (1,9%) na maior região 
produtora (o Sudeste, alcançando 2,6% 
no principal Estado, São Paulo), confor-
me as previsões iniciais do órgão público, 
“devido à devolução de áreas arrendadas 
e à rescisão de contratos com fornece-
dores”. Do mesmo modo no Sul (no Pa-

raná), de menor produção, atingiria 2%, 
“em especial nas áreas de fornecedores 
reconvertidas para a produção de grãos 
e naquelas que não podem ser mecani-
zadas”, enquanto o Centro-Oeste e o Nor-
deste apresentariam situação semelhan-
te à temporada anterior.

Faixas similares, da mesma forma, se-
riam mantidas na produtividade, com al-
gum acréscimo nestas últimas regiões, 
enquanto na principal haveria redução. 
É o que confirmava informação veicula-
da pela União da Indústria da Cana-de-

projeções 
indicAvAm tAmBém 
queBrA de 
produtividAde 
no ciclo 2018/19

l InÍcIO turbInadO
Os números divulgados pela Unica em julho revelam colheita inicial maior: a moagem de cana nos primeiros três meses da 

safra 2018/19 no Centro-Sul superava em 11,6% o volume beneficiado no mesmo período anterior. Já em relação aos produtos 
fabricados pelas usinas, era ratificada a previsão preliminar de maior destinação de matéria-prima para etanol, com momento 
mais favorável do que o açúcar. Na vasta região que concentra a maior produção, o mix do período apurado mostrava elevação da 
parcela do biocombustível, de 52,61% para 64,4%, enquanto a do ingrediente alimentar decaía de 47,39% para 35,6%.

-Açúcar (Unica), com base em dados do 
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), 
no relatório da safra na região Centro-Sul 
até 1º de julho. Embora com índices me-
lhores no início, a tendência se reverteu 
em junho e o acumulado trimestral já as-
sinalava redução de 2,46% neste quesito. 
O ATR (Açúcar Total Recuperável) no pe-
ríodo, por sua vez, indicava alta de 4,84% 
em relação à mesma fase anterior. 

“O clima seco favoreceu a concentra-
ção de açúcares na planta, mas deve pre-
judicar de forma substancial o rendimen-

to agrícola da lavoura a ser colhida nos 
próximos meses”, comentava então An-
tonio de Padua Rodrigues, diretor técnico 
da Unica. As chuvas escassas nas princi-
pais regiões produtoras devem prejudicar 
o desenvolvimento das lavouras e, por 
consequência, a produtividade, verifica-
vam, da mesma forma, os analistas Bru-
no Nogueira e Fábio Silva Costa, da Co-
nab, na análise de conjuntura do setor em 
junho. Mas observavam que o clima seco 
permitiu a operação em ritmo acelerado 
na colheita da fase inicial da safra.

Na reduzida
estimativas iniciais da nOva safra eram de que a área 

e a prOduçãO de cana seriam menOres, embOra hOuvesse
estímulOs registradOs para O usO dO biOcOmbustível
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On a downward trend
initial estimates Of the new crOp pOinted tO smaller 

sugarcane areas and lOwer vOlumes, nOtwithstanding 
the encOuraging numbers regarding the use Of biOfuels

thE brazIlIan sugarcane crop 
that started on 1st April 2018 is not sup-
posed to suffer expressive alterations in 
the amount of raw material, according to  
estimates released by the National Food 
Supply Agency (Conab) in its first survey 
in the month that followed, May. The es-
timated area devoted to the crop and the 
production volume in the new season 
pointed to a slight reduction (about 1%), 
with productivity suffering no changes 
from the previous year, but in June there 
were indications suggesting a downward 
trend in this indicator, too. With regard 
to finished products, there was no doubt 
that the destination of sugarcane for eth-
anol would rise considerably, on the 
grounds of a more favorable appeal.

As far as the planted area goes, a sec-
ond reduction in a row was supposed to 
occur, though at a lower percentage (1.3%). 
The same fact was to be registered on a 
higher level (1.9%) in the top sugarcane 

producing region (the Southeast, reach-
ing 2.6% in the main State, São Paulo), in 
line with the initial projections of the pub-
lic organ, “owing to the area lease-return 
process and the termination of contracts 
with suppliers”. Likewise in the South 
(Paraná), where production is smaller, it 
would amount to 2%, “particularly in sup-
plier areas reconverted for the production 
of grains and in the ones where no mech-
anization is viable”, whilst the Center-West 
and the Northeast would deal with a situa-
tion similar to the previous season.

Similar levels would hold for produc-
tivity, with some increases in these last 
regions, whilst in the main region there 
would be reduction. This was confirmed by 
information released by the Brazilian Sug-
arcane Industry Association (Unica), based 
on data from the Sugarcane Technology 
Center (STC), in the report of the South-
Central crop, up to 1st July. Although dis-
playing better rates at the beginning, the 

trend reversed in June and the quarter-
ly accumulation was showing a reduction 
of 2.46% in this requisite. The TRS (Total 
Recoverable Sugar) in the period, in turn, 
pointed to a 4.84% rise from the same peri-
od in the previous season. 

“Dry weather conditions promoted the 
concentration of sugar in the plants, a fact 
that is supposed to substantially damage 
the agricultural performance of the fields 
to be harvested over the next months”, 
commented Antonio de Padua Rodrigues, 
technical director at Unica, on that occa-
sion. Rainfall scarcity in the main produc-
ing regions is likely to jeopardize the devel-
opment of the fields and, in consequence, 
productivity, a reality that was likewise as-
certained by analysts Bruno Nogueira and 
Fábio Silva Costa, from Conab, in the anal-
ysis of the scenario in June. They also not-
ed that the dry weather conditions have fa-
vored speedy harvesting operations in the 
initial stage of the season.

projections Also suGGested drops in 
productivity in the 2018/19 GrowinG seAson

l spEEdY bEgInnIng
The numbers released in July by Unica revealed bigger initial harvest: sugarcane 

milling in the first three months of the 2018/19 growing season in the South-Central re-
gion was up 11.6% from the volume milled in the previous period. With regard to the pro-
ducts manufactured by the mills, there was a ratification of the preliminary forecast for a 
bigger destination of the raw material for ethanol, going through a more favorable mo-
ment than sugar. In the vast region that is home to the biggest production, the mix of the 
period under analysis showed a higher percentage destined for biofuel, from 52.61% to 
64.40%, whilst the portion destined for food dropped from 47.39% to 35.60%.
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SINAIS DA SAFRA • CROP INDICATIONS

PRIMEIROS NúMEROS DA CANA-DE-AçúCAR NO CICLO 2018/19
ESTIMATIVAS INICIAIS DA NOVA SAFRA (COMPARADA COM A ANTERIOR)

Área  8,61 milhões de hectares (-1,3%)
Produção 625,96 milhões de toneladas (-1,2%)
Fonte: Conab, maio de 2018.

PRODUçãO DO TRIMESTRE INICIAL NA REGIãO CENTRO-SUL
Cana-de-açúcar 222,57 milhões de toneladas (+11,60%)
Açúcar 9,75 milhões de toneladas (-12,10%)
Etanol total 11,06 bilhões de litros (+44,99%)
Fonte: Unica, julho de 2018.
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OO tEOr dE açúcarEs Totais 
Recuperáveis (ATR), um dos fatores que 
representa a qualidade da cana-de-açú-
car em sua capacidade de ser convertida 
em açúcar ou etanol, apresentou na sa-
fra 2017/18 o índice mais alto das últimas 
seis temporadas. O ATR médio, de acor-
do com a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), atingiu 138,2 quilos 
por tonelada de cana no País e 139 qui-
los por tonelada na região Centro-Sul, a 
principal produtora, que responde por 
93% do total. O incremento em compa-
ração com a safra anterior foi na ordem 

de 2,7% e teve relação com o clima nesta 
região, onde o inverno mais seco de 2017 
favoreceu o acúmulo de açúcar.

A área colhida teve redução de 3,5% em 
relação ao ciclo antecedente e ocorreu em 
todas as regiões, motivando queda na pro-
dução total próxima a este índice (3,6%), 
de acordo com a mesma fonte. A explica-
ção encontrada é de que parcela foi destina-
da a outras culturas, como soja, e que o fato 
ocorreu de modo especial junto a fornece-
dores distantes das unidades de produção 
ou em áreas que não são aptas à mecani-
zação. A produtividade manteve-se estável: 

houve recuperação das lavouras no Norte-
-Nordeste, com clima mais favorável, mas 
nas do Centro-Oeste e do Sudeste foram se-
melhantes às da safra 2016/17.

O desempenho nestas regiões, confor-
me a Conab, foi devido ao “envelhecimen-
to das lavouras, que não tiveram índices de 
renovação nas últimas safras que reduzisse 
a idade média”. Já no Sul, onde a produção 
da cultura se concentra no Paraná, o rendi-
mento físico por área foi menor, influencia-
do tanto pelos fatores climáticos quanto de 
forma intensa pelo aumento da idade mé-
dia dos canaviais, que nesta safra se elevou 

inverno 
mAis seco nA 
mAior reGião 
produtorA 
melhorou A 
mAtériA-primA

em 12%, de 3,4 para 3,8 anos.
Ainda sobre a temporada 2017/18 (1º 

de abril de 2017 a 31 de março de 2018), 
os números reunidos pela União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar (Unica) sobre 
a principal área produtora, o Centro-Sul, 
confirmam redução da moagem na re-
gião, porém em índice menor (1,78%, con-
tra 3,9% levantados pela Conab). Em con-
sequência, os números relacionados aos 
produtos derivados também são superio-
res, exceto no ATR médio, onde o índice de 
crescimento é considerado igual (2,7%), 
mas o teor apurado é um pouco mais bai-

xo (136,6 quilos por tonelada de cana).
A Unica, ainda com alguma diferença 

em relação aos dados da Conab, enfatiza 
que, mesmo com safra menor, o aumen-
to na concentração de açúcares por tone-
lada na região Centro-Sul permitiu oferta 
total de ATR superior à do período ante-
rior. Assim, “em termos de produtos fabri-
cados, a safra atual foi maior do que a do 
ciclo passado”, diz Antonio de Padua Ro-
drigues, diretor técnico da Unica. Assinala 
que o maior destaque na safra foi o cres-
cimento na produção de etanol hidratado, 
em mais de 650 milhões de litros na região.

A qualidade ganhou
área e prOduçãO de cana-de-açúcar diminuíram 

nO ciclO 2017/18, mas teOr de açúcares recuperáveis 
fOi O maiOr dOs últimOs anOs nO centrO-sul
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CANA 
PRODUTIVA
PARA MAIS
CORTES.

longevita

A cana é a base para mais de 80% do açúcar no país. Além 

disso, é utilizada na produção do etanol, composto aproveitado 

em diversos setores da indústria nacional. Tanto na produção de 

açúcar quanto de etanol, o Programa LongeVita Yara significa 

uma forte redução de custos, pois proporciona mais cortes na 

mesma cana planta.
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Enhanced quality
area devOted tO sugarcane and prOductiOn shrank in the 2017/18 

grOwing seasOn, but the cOntent Of tOtal recOverable sugars was 
the highest in the central-sOuth regiOn Over the past years

In thE 2017/18 growing season, the 
content of Total Recoverable Sugars (TRS), 
one of the factors that represents the quali-
ty of sugarcane in its capacity to be convert-
ed into sugar and ethanol, was the highest 
over the past six seasons. The average TRS, 
according to the National Food Supply Agen-
cy (Conab), reached 138.2 kilograms per ton 
of sugarcane in the Country, and 139 kilo-
grams per ton in the Central-South region, 
top producer, accounting for 93% of the total. 
This increase was up 2.7% from the previous 
season, and was linked to the weather condi-
tions in the region, where the drier winter in 
2017 favored the accumulation of sugar.

The planted area was down 3.5% from 
the previous season, a fact that occurred in 
all regions, resulting into a reduction in total 
production close to that rate (3.6%), accord-
ing to the same source. The reason that ex-
plains this reduction is the fact that part of 
the area was devoted to other crops, like soy-
bean, also because it occurred particularly in 

locations distant from the production units 
or areas not suitable to mechanization. Pro-
ductivity remained stable: fields recovered in 
the North-Northeast, with more favorable cli-
mate conditions, but in the Center-West and 
Southeast there were no changes, compared 
to the 2016/17 growing season.

The performance in these regions, ac-
cording to Conab sources, has a lot do with 
the “aging of the fields, which were not sub-
mitted to any renewal process over the past 
seasons, with consequently no reductions 
in average age”. In the South, where the crop 
is highly concentrated in the state of Paraná, 
the physical performance per area was 
smaller, influenced by climate related prob-
lems,  and significantly by the rising aver-
age age of the sugarcane fields, which in this 
season rose to 12%, from 3.4 to 3.8 years. 

Still about the 2017/18 growing season 
(1st April 2017 to 31st March 2018), the num-
bers collected by the Brazilian Sugarcane 
Industry Association (Unica) on the main 

producing area, the Center-West, confirm a 
reduction in sugarcane crushing in the re-
gion, but at a smaller rate (1.78% against 
3.9% surveyed by Conab). As a conse-
quence, the numbers related to byproducts 
are also higher, except for the average TRS, 
where the growth rate is viewed as equal 
(2.7%), but the sugar content is a bit smaller 
(136.6 kilograms per ton of sugarcane).

Unica, still with some difference in rela-
tion to data collected by Conab, emphasiz-
es that, in spite of the smaller crop, the in-
crease in sugar concentration per ton in the 
Central-South region resulted into higher 
percentage of TRS compared to the previ-
ous period. Therefore, “in terms of manufac-
tured products, the current crop outstripped 
the previous year’s crop”, says Antonio de 
Padua Rodrigues, technical director at Uni-
ca. He maintains that the real highlight of 
the current crop was the growth in produc-
tion of hydrated ethanol, by upwards of 650 
million litters in the region. 

drier winter in the top suGArcAne producinG reGion 
enhAnced the quAlity of the rAw mAteriAl

22

A COLHEITA NO CAMPO
• HARVEST IN THE FIELD

úLTIMAS SAFRAS DA CANA-DE-AçúCAR BRASILEIRA
   2016/17   2017/18
REGIõES Área Produtiv. Produção Área Produtiv. Produção
 (Mil ha) (Kg/ha) (Mil t) (Mil ha) (Kg/ha) (Mil t)
Centro-Sul 8.130,4 75.332 612.480,0 7.837,8 75.105 588.657,0
Norte-Nordeste 918,8 48.656 44.704,0 891,7 50.021 44.604,9
Brasil 9.049,2 72.623 657.184,0 8.729,5 72.543 633.261,9
Fonte: Conab/Abril 2018

   Produção   Produção
   (Mil t)   (Mil t)
Centro-Sul   607.137   596.260
Fonte: Unica.
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O

T
Mais máquinas 
na colheita

More harvesters 
mechanizatiOn intensity at sugarcane harvesting 

is nOw exceeding 90% in the cOuntry, whilst in the sOuth-central 
regiOn, mOre suitable tO the OperatiOn, it exceeds 95%

O crEscIMEntO do ATR médio 
de cana-de-açúcar no Centro-Sul na sa-
fra 2017/18, conforme a Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), “refle-
te uma recuperação do índice na região 
desde que a intensidade da colheita me-
canizada vinha impactando na qualidade 
da cana com presença maior de palha no 
processamento”. Por outro lado, a Conab 
aponta “as mudanças ocorridas no siste-
ma de colheita da cultura devido a novas 
exigências socioambientais e à necessida-
de de redução de custos”, apontando be-
nefícios trazidos pela nova prática.

Considerando-se o período do ciclo 
2007/08 à safra 2017/18, o levantamen-
to oficial verifica o decréscimo da colhei-
ta manual, de 75,6% para 9,8% da produ-

ção total. O percentual deste sistema ainda 
é mais elevado no Norte/Nordeste (76,8%), 
com área mais acidentada e maior dispo-
nibilidade de mão de obra, mas na região 
Centro-Sul, de relevo que favorece a ope-
ração, já ultrapassa a 95% da área total 
com uso de maquinário na colheita. O ín-
dice de mecanização da operação no País 
atingiu 90,2% na última safra.

No sistema mecanizado, a colheita é 
quase toda realizada sem queima pré-
via. A alternativa, explica a Conab, “evita 
a emissão de gases de efeito estufa e be-
neficia o solo, pois deixa nele a palha que 
antes era queimada, protegendo-o contra 
erosão e contribuindo para o aumento da 
sua fertilidade e para o teor de matéria or-
gânica”. A entidade cita que a unidade de 

produção também se beneficia, uma vez 
que a limpeza da cana-de-açúcar colhida 
desta forma é realizada a seco, reduzindo 
o uso de água no processo industrial e evi-
tando afetar o teor de sacarose, que dimi-
nui com a utilização de água.

Em paralelo, conforme pesquisa fei-
ta pela companhia, ocorreu aumento 
significativo da utilização de colhedoras 
de cana. O número levantado no ciclo 
2007/08 correspondia a 1.221 unidades e 
foi elevado a 6.195 na etapa 2016/17. Na 
última temporada foi verificada redução, 
para 5.891 máquinas, o que é justificado 
pelo melhor rendimento das modernas 
colheitadeiras na atividade, aliado ao 
emprego de variedades adaptadas à co-
lheita mecanizada.

thE grOwth of the average TSR of 
sugarcane in the South-Central region in the 
2017/18, crop year, according to the Nation-
al Food Supply Agency (Conab), “reflects a 
recovery of the rate in the region ever since 
mechanization intensity has been impacting 
the quality of sugarcane with the presence of 
more straw at processing”. On the other hand, 
Conab officials point to “the changes that oc-
curred in the harvesting system of the crop,  
due to new environmental requirements and 
to the need to reduce costs”, and recall the 
benefits brought about by the new practice.

Considering the period of the 2007/08 cy-
cle to the 2017/18 growing season, the official 
survey ascertains a decline in manual har-
vest, from 75.6% to 9.8% of the total produc-
tion. The percentage of this system is even 

higher in the North and Northeast (76.8%), 
owing to the rough relief of its surface and rel-
ative labor abundance, but in the South-Cen-
tral region, of a surface relief that favors the 
operation, harvesting machines are used in 
more than 95% of the total area. The inten-
sity of mechanization in the Country reached 
90.2% in the past season.

In the mechanized system, almost the en-
tire harvest is carried out without any previ-
ous sugarcane field burning. The alternative, 
explain Conab officials, “prevents the emis-
sion of greenhouse gases and benefits the 
soil, as the straw, which used to be burned, 
remains on the ground  and protects against 
erosion, thus contributing towards soil fertil-
ity and a higher content of organic matter”. 
The entity has it that the production unit also 

reaps the benefits, seeing that sugarcane har-
vested in this system takes advantage of dry 
cleaning technology, reducing the amount of 
water in the industrial process and prevent-
ing the sucrose content from being affected, 
as it decreases with the use of water.

In parallel, according to a survey con-
ducted by the company, there was a signif-
icant increase in the use of sugarcane har-
vesters. The number of harvesting machines 
in the 2007/8 growing season corresponded 
to 1,221 units and rose to 6,195 units in the 
2016/17 crop year. In the past season, this 
number dropped to 5,891 machines, which 
is justified by the better performance of the 
modern harvesting machines in operation, 
along with the use of varieties adapted to 
mechanized harvest. 

índice de mecanizaçãO da retirada da cana 
já passa de 90% nO país, enquantO na regiãO centrO-sul, 

mais aprOpriada à OperaçãO, supera a 95%
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OO crEscIMEntO do setor sucro-
energético ocorrido na última década no 
Brasil teve sua maior expressão na região 
Centro-Sul, e nela, com maior intensidade 
no Centro-Oeste, em detrimento do Norte-
-Nordeste, onde tradicionais estados nor-
destinos perderam força na cultura. Nos 
estados produtores do Centro-Oeste, em 
particular, mesmo com a maior estabiliza-
ção verificada em fase atual na região e nos 
números gerais do setor no País, diante da 
competitividade com outras culturas, ain-

da assim continua a acontecer a maior ex-
pansão e renovação de canaviais.

No Centro-Sul, a área de cana-de-açú-
car cresceu 31,7% entre o ciclo 2007/08 e o 
período 2017/18 (o nível mais alto foi atin-
gido na temporada 2016/17), mas a sua 
evolução nas unidades federativas mais 
a Oeste chegou a 100%, enquanto no Su-
deste ficou em torno de 20% e no Sul, em 
14,4%. No Sudeste, onde se situa com fol-
ga o maior produtor nacional, São Paulo, 
com 52% da área e 55% da produção to-

tal, houve interrupções recentes no cres-
cimento. O Estado líder diminuiu a área 
colhida em 4% no ciclo 2015/16 e 4,5% na 
última safra, com perspectiva de nova re-
dução na etapa 2018/19 (2,6%).

A explicação apresentada para o fato 
pela Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) no início do período 
2017/18 era relacionada ao grande nú-
mero de empresas em recuperação ju-
dicial, assim como a questões presentes 
de mercado e de clima de safras ante-

mAior produtor 
nAcionAl, 
são pAulo, no 
sudeste, reduziu 
suAs colheitAs 

l paralElO à MEcanIzaçÃO
Os estados do Centro-Oeste galgaram postos mais altos no setor no período analisado. Goiás, quinto no ciclo 2007/08, pas-

sou a segundo maior produtor nacional de cana-de-açúcar já no período 2012/13, e Mato Grosso do Sul avançou do sétimo para 
o quarto lugar. Há cinco anos, a liderança goiana no segmento frisava que a ampliação da fronteira canavieira era impulsiona-
da pela mecanização, apropriada na região. Hoje, a Conab constata que áreas para expandir tornam-se mais escassas no Estado, 
embora ainda registre o nível mais alto de áreas de expansão e renovação (17% em relação ao total colhido na safra 2017/18), e 
nestas são adotadas variedades mais produtivas.

Ainda nesta importante (hoje segunda) região produtora, Mato Grosso, que pulou da oitava para a sétima colocação, e o quar-
to maior produtor, Mato Grosso do Sul, que inclusive no período 2018/19 mostrava intenção de maior aporte tecnológico, apre-
sentam índices próximos (com respectivos 16% e 15% do total da área colhida) nas projeções de renovar ou implantar cultivos de 
cana. No Sudeste, o campeão São Paulo, mesmo com a atual redução nos canaviais colhidos, e o Estado de Minas Gerais não fi-
cam longe nestes quesitos, apostando ambos cerca de 13% das lavouras em plantios e, assim, no futuro da atividade.

riores. Para o novo período, adicionava-
-se razões de redução de arrendamen-
tos e fornecedores mais distantes e com 
menores rendimentos. Já em Minas Ge-
rais, também no Sudeste, segundo maior 
produtor há 10 anos e atual terceiro, são 
mencionados projetos de renovação e 
expansão de áreas de cultivo.

Enquanto isso, no Sul, onde a produ-
ção se concentra quase toda no Paraná, 
mesmo com áreas em renovação, há fina-
lização de contratos de arrendamento ou 

parceria. E ainda que tivesse tido cresci-
mento, o Estado, que era o terceiro maior 
produtor há 10 anos, agora está na quinta 
posição. Quem decaiu tanto em posições 
quanto em área e produção no período é 
o Nordeste, onde estados tradicionais no 
setor, como Alagoas e Pernambuco, res-
pectivos quarto e sexto colocados há um 
decênio, passaram para sexto e oitavo lu-
gares, sofrendo quedas acentuadas devi-
do a dificuldades financeiras do setor e di-
minuição de fornecedores.

Os caminhos levam 
ao Centro

estadOs dO centrO-Oeste cOntinuam a registrar 
as maiOres áreas em expansãO e renOvaçãO na cana, 

mesmO cOm a estabilizaçãO nOtada nO setOr

Sí
lv

io
 Á

vi
la

2726

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

Sí
lv

io
 Á

vi
la

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni

Di
vu

lg
aç

ão

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

Sí
lv

io
 Á

vi
la

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni

Di
vu

lg
aç

ão



Sí
lv

io
 Á

vi
la

T

All roads lead to 
Central Brazil

states in the central-west are still expanding 
their areas devOted tO sugarcane and field renewal, 

despite the stabilizatiOn Of the sectOr

thE grOwth of the sugar and en-
ergy sector over the past decade in Brazil 
was more relevant in the Central-South re-
gion, which also comprises the Central-
West, where progress was more intense, 
to the detriment of the North-Northeast, 
where the crop in traditional northeast-
ern states has lost some of its allure. In the 
Central-West sugarcane producing states, 
in particular, in spite of  sustained stabiliza-
tion throughout the region and in the gen-
eral numbers of the sector in the Country, 
in light of the competition with other crops, 
the region is still home to the biggest sugar-
cane field renewal and expansion works.

In the Central-South region, the area de-
voted to sugarcane went up 31.7% from the 
2007/08 to the 2017/18 crop year (the highest 
level was achieved in the 2016/17 growing sea-
son), but its evolution in the states located fur-
ther West reached 100%, whilst in the South-
east it remained at 20% and in the South, at 
14.4%. In the Southeast, where by far São Pau-
lo is the top national producer, responsible 
for 52% of the area and 55% of the total pro-
duction volume, recently there have been in-
terruptions in this upward trend. The leading 

top nAtionAl producer, 
são pAulo, in the southeAst, 
reduced its plAnted AreAs

l parallEl wIth MEchanIzatIOn
The Central-West states climbed to higher levels in the sector during the period. Goiás, 

fifth in the 2007/08 growing season, climbed to the position as second largest national pro-
ducer of sugarcane in the 2012/13 crop year, and Mato Grosso do Sul, jumped from the 
seventh to the fourth position. Five years ago, the leaderships of Goiás in the segment 
maintained that the expansion of the sugarcane frontier was driven by mechanization, 
appropriate for the region. Now, Conab officials have it that expansion areas are becom-
ing scarcer in the State, although it is still registering the highest levels of areas undergo-
ing the expansion and field renewal process (up 17% from the total volume harvested in the 
2017/18 season), where equally more productive varieties have been introduced.

Still in this important (now second) sugarcane producing region, Mato Grosso, 
which climbed from the eighth to the seventh position, and the fourth biggest produc-
er, Mato Grosso do Sul, which in the 2018/19 crop year stood out for its technological 
progress,  show very similar rates (16% and 15% of the planted area, respectively) in 
the projections focused on the renewal and establishment of sugarcane fields. In the 
Southeast, the top producer, São Paulo, in spite of the present reduction of the sugar-
cane fields, and the State of Minas Gerais  do not differ much with regard to these ques-
tions, and both are projecting an increase of about 13% in their sugarcane fields, thus 
showing confidence in the future of the crop. 

State reduced its planted area by 4% in the 
2015/16 season and by  4.5% in the previous 
year, with perspectives for further reductions 
in the 2018/19 growing season (2.6%).

The explanation of this fact given by the 
National Food Supply Agency (Conab) at the 

beginning of the 2017/18 season had to do 
with the big number of companies that filed 
for bankruptcy, as well as to market questions 
and climate problems in previous crop years. 
For the new period, other hurdles consisted in 
a reduction in leased-land properties and low-
income distant suppliers. On the other hand, 
in Minas Gerais, also in the Southeast, second 
largest producer for 10 years and now third, re-
newal and expansion projects are mentioned 
in the sugarcane growing regions.

In the meantime, in the South, where sug-
arcane is almost entirely concentrated in the 
State of Paraná, in spite of areas under renew-
al, there have been an array of land lease and 
partnership agreements. Even if growth had 
occurred, the State, which used to be the third 
largest producer 10 years ago, is now occupy-
ing the fifth position. The region that suffered 
a setback, both in positions and production in 
the period is the Northeast, where traditional 
states of the sector, like Alagoas and Pernam-
buco, respectively occupying the fourth and 
sixth position for a decade, fell to sixth and 
eighth, enduring considerable reductions due 
to financial crunches of the sector and a de-
crease in the number of suppliers. 

28

OS CAMPEõES DO SETOR
• THE WINNERS OF THE SECTOR

PRINCIPAIS REGIõES E ESTADOS 
PRODUTORES DE CANA-DE-AçúCAR
(Por ordem de classificação em área – 
mil hectares)
SAFRAS 2007/08 2017/18
Sudeste  4.540,1 5.448,4
São Paulo 3.824,2 4.558,4
Minas Gerais 600,7 824,9
Centro-Oeste 900,8 1.804,5
Goiás 401,8 911,6
Mato Grosso Sul 275,8 666,0
Mato Grosso 223,2 226,9
Nordeste 1.037,3 842,2
Alagoas 426,8 303,8
Pernambuco 316,6 223,2
Sul 511,4 584,9
Paraná 509,3 583,7
Fonte: Conab.
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Corte na renda
O anO de 2017 registrOu reduçãO nO faturamentO 

dO setOr da cana, após uma etapa de maiOr retOrnO, 
quandO O açúcar alcançOu melhOr valOrizaçãO

DdEpOIs dE uM anO de varia-
ções positivas nos valores recebidos, o se-
tor da cana-de-açúcar apresentou redução 
no faturamento em 2017, de acordo com le-
vantamentos do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea), da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei-
roz (Esalq), na Universidade de São Paulo 
(USP), em parceria com a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). No 
Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegó-
cio, divulgado em abril de 2018, os organis-
mos observam que o resultado negativo ve-

rificado na matéria-prima em 2017 atingiu 
3,96% e deu-se pela queda tanto da produ-
ção (3,28%) quanto dos preços (0,70%).

Na indústria açucareira, o estudo obser-
vou recuo de preços na ordem de 16,23%, o 
que, ao lado do aumento de 1,99% na produ-
ção, determinou queda de 14,57% no valor 
faturado em 2017, em contraposição ao ano 
anterior, quando havia valorização maior 
do produto com déficit mundial então ain-
da presente. Em relação ao outro derivado, o 
etanol, mesmo com alta nas cotações ocorri-
da nos meses finais de 2017, houve também 

redução de faturamento, em faixa seme-
lhante (14,71%), a partir de menores preços 
(12,31%) e produção (2,73%).

Outro trabalho, feito pelo Pecege Pro-
jetos – Programa de Educação Continua-
da em Economia e Gestão de Empresas da 
Esalq – na região Centro-Sul do Brasil, en-
tre a safra 2007/08 e o ciclo 2017/18, e pu-
blicado em julho de 2018, mostra resul-
tados favoráveis ao etanol na chamada 
área de expansão desta região, que reúne 
os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. O levanta-

pesquisA vê 
vAriAção positivA 
dA mArGem do 
etAnol nA áreA 
de expAnsão

mento revela crescimento próximo a 30% 
do mix de etanol nas usinas de cana-de-
-açúcar destes estados, enquanto em São 
Paulo e no Paraná, na parte considera-
da tradicional, e com menor flexibilidade 
na estruturação das plantas industriais, o 
acréscimo correspondeu a 1,5%.

Por outro lado, a amostra apurou ren-
tabilidade diferenciada entre as regiões no 
intervalo das duas safras. O custo de pro-
dução de etanol anidro variou 17,4% na re-
gião de expansão (de R$ 1.487,00 por m3 
para R$ 1.746,00 por m3) e 25,8% na tradi-

cional (R$ 1.428,00 a 1.796,00 por m3). Já 
as margens do produto, considerado custo 
total (operacional, depreciações e remune-
ração de capital e terra), no ciclo 2007/08 fi-
cavam próximas de menos 10% (expansão) 
e menos 6% (tradicional), enquanto no pe-
ríodo 2016/17 eram de mais 1,1% na pri-
meira e menos 3,8% na outra. Aline Biga-
ton, pesquisadora do Pecege, avaliou que 
o etanol, “além de promissor como um dos 
biocombustíveis mais sustentáveis, ainda 
apresenta evolução positiva nas perspecti-
vas econômicas de quem o produz”.
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A

Smaller income 
the sugarcane sectOr registered a reductiOn 

in incOme in 2017, after a lOng periOd Of gOOd prOfits, 
at a time in which sugar fetched better prices

aftEr a YEar of positive variations 
in prices, the sugarcane sector suffered a set-
back in income in 2017, according to a survey 
conducted by the Center for Applied Studies 
on Advanced Economics (Cepea) of the Luiz 
de Queiroz College of Agriculture (Esalq), at 
the São Paulo State University (USP), jointly 
with the Brazilian Confederation of Agricul-
ture and Livestock (CNA). With regard to the 
Gross Domestic Product derived from agri-
business, disclosed in April 2018, the official 
organs observe that the negative result of 
the raw material in 2017 amounted to 3.96%, 
and they placed the blame on lower produc-
tion (3.28%) and on shrinking prices (0.70%).

At the sugar industry, the study detected 
a 16.23-percent price drop, which, along with 
the 1.99-percent increase in production, re-
sulted into a 14.57-percent drop in income in 
2017, compared to the previous year, when 
the product was still highly valued due to the 
actual global deficit. With regard to the other 
byproduct, ethanol, although prices soared 
in the final months in 2017, a reduction in 
income was equally observed, something 
about 14.71%, stemming from lower prices 
(12.31%) and smaller production (2.73%).

reseArch AnticipAtes A positive vAriAtion 
of the ethAnol mArGin in the expAnsion AreA

Another study, conducted by Pecege Proj-
ects – Esalq’s Continuing Education in Econ-
omy and Company Administration – in the 
Central-South region of Brazil, from the 
2007/08 to the 2017/18 growing season, 
and published in July 2018, displays favor-
able results to ethanol in the so-called ex-
pansion area in the region, which comprises 
the states of Goiás, Minas Gerais, Mato Gros-
so and Mato Grosso do Sul. The survey re-
veals a nearly 30-percent growth rate of the 
ethanol mix of the sugarcane mills in these 
states, whilst in São Paulo and Paraná, in the 
so-called traditional region, where there is lit-
tle flexibility in structuring industrial plants, 
there was only a 1.5-percent increase.

On the other hand, the sample ascer-
tained different income levels between the 

regions in the inter-harvest period of two 
crops. The production cost of anhydrous eth-
anol had a variation of 17.4% in the expand-
ing region (R$ 1,487 per m3 to R$ 1,746 per 
m3) and 25.8% in the traditional region (R$ 
1,428 to R$1,796 per m3). The margins of the 
product, considering total cost (operation-
al, depreciation and remuneration of capital 
and land), in the 2007/08 growing season re-
mained close to minus 10% (expansion) and 
minus 6% (traditional), whilst in the 2016/17 
season it was only 1.1% in the former and mi-
nus 3.8% in the latter. Aline Bigaton, research-
er at Pecege, maintained that ethanol, “be-
sides its promising characteristic as one of 
the most sustainable biofuels, also points to 
a positive evolution in the economic perspec-
tives of those who produce the fuel”.
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NÍVEIS DE FATURAMENTO
• INCOME LEVELS

(NO SETOR SUCROENERGÉTICO)
Variações (%) apuradas entre 2016 e 2017

Cana-de-açúcar -3,96
Indústria de açúcar -14,57
Indústria de etanol -14,71
Fonte: PIB do Agronegócio/Cepea-Esalq-USP/CNA. – Abril de  2018.
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OO paÍs dO agrOnEgócIO 
e do futuro tende a ver crescer também 
uma de suas principais culturas agrícolas, 
durante os próximos anos. Projeções fei-
tas para o segmento da cana-de-açúcar 
mostram evolução permanente tanto na 
matéria-prima quanto dos seus principais 
produtos derivados, o açúcar e o etanol. A 
demanda doméstica e mundial continua-
rá a apresentar crescimento, na avaliação 
de organismos locais e internacionais, e 
deverá estimular a produção no líder do 
setor e segundo no biocombustível.

A produção brasileira de cana-de-açú-
car deverá crescer na ordem de 2,3% ao 
ano, em média, na próxima década, de 
acordo com as Projeções do Agronegó-
cio 2027/28, feitas em 2018 pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa). O acréscimo produtivo 
projetado será maior do que o da área cul-
tivada (com variação anual média previs-
ta em 1,9%), o que evidencia expectativa 
de evolução mais significativa na produti-
vidade. Mesmo assim, a previsão é de que 
a cultura será a segunda maior em expan-
são de área (1,6 milhão de hectares), logo 
após a soja.

O cultivo da planta deverá ser amplia-
do de forma especial em estados do Cen-
tro-Oeste (a exemplo de Goiás e Mato 
Grosso do Sul, com respectivos 37% e 
34%), assim como em outros da grande 
região produtora concentrada no Cen-
tro-Sul. Inclusive o líder, São Paulo, ain-
da manterá bom crescimento, por sediar 
a maior estrutura industrial, embora en-
frente limitações como o custo da terra, 
enquanto este fator é mais favorável no 
Centro-Oeste, indo ao encontro da cultura 
caracterizada por sua produção em esca-
la, observa José Garcia Gasques, coorde-
nador de estudos e análises da Secretaria 
de Política Agrícola do Mapa.

O organizador do estudo das proje-
ções decenais verifica, com base nas infor-
mações levantadas, que o setor ainda não 
se restabeleceu de dificuldades enfrenta-
das em termos de preços controlados e 
endividamentos, o que limita investimen-
tos. De qualquer modo, confia na manu-
tenção do crescimento, “pela importância 
dos produtos do setor”, onde o Mapa se 
restringe a traçar perspectivas para o açú-
car, com elevação anual média prevista de 
3,3% na produção, 1,8% no consumo in-

culturA terá 
seGundA mAior 
expAnsão em áreA, 
mAs produção 
soBe mAis

terno e 2,9% na exportação, com a espe-
rada boa elevação da demanda mundial.

Assim, também as Organizações para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co e para Alimentação e Agricultura das 
Nações Unidas (OCDE/FAO) projetam cres-
cimento (1,5% ao ano) na oferta e no con-
sumo de açúcar no mundo até 2027, em-
bora em níveis um pouco inferiores aos de 
10 anos antes. A maior parte deste acrésci-
mo (83%) deverá ocorrer em países em de-
senvolvimento, destacando Índia, China, 
Brasil e Tailândia, baseados na cana-de-
-açúcar, embora ainda prevejam aumento 
(menor) na União Europeia, onde prevale-
ce a beterraba como matéria-prima. O Bra-
sil deverá manter-se na liderança, com 1/5 
da produção e 45% da exportação.

Planta de futuro
prOjeções indicam que a cana-de-açúcar 

cOntinuará a crescer nO país durante Os próximOs anOs, 
juntO cOm a demanda dOs principais derivadOs

l hÁ cOMbustÍvEl
Há energia, da mesma forma, para alavancar a produção de biocombustíveis, que, segundo os organismos mundiais, poderá 

aumentar em torno de 14% na próxima década, impulsionada por políticas públicas, “embora sujeitas a incertezas”. Esperam 
que 50% deste aumento seja originado no Brasil, segundo maior produtor, para atender à demanda doméstica, enquanto o lí-
der, Estados Unidos, tenderá a manter sua produção nos primeiros anos de projeção e até diminuir nos seguintes, por várias ra-
zões, entre eles o mercado, considerando também que o comércio mundial do setor deverá “permanecer marginal”.

Para o Brasil, supõem que “o sistema tributário será favorável ao etanol hidratado”, fazendo referência ao programa Re-
novaBio e projetando para 2030 ampliação de 50% para 55% do etanol combustível na matriz do setor. No País, a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao Ministério de Minas e Energia (MME), faz projeções de taxas de crescimento da ofer-
ta do biocombustível em níveis entre 2,9% a 5,5% entre 2017 a 2025, e um pouco mais baixos nos limites maiores até 2030. 
“A implantação do RenovaBio e o grau de efetividade das decisões dos agentes em relação aos seus estímulos definirão a 
trajetória do etanol”, assinala seu estudo.

A
Plant with a future

prOjectiOns indicate that sugarcane will cOntinue 
On a rising trend in the cOming years, alOng with

 the demand fOr its main derivatives

thE cOuntrY Of agrIbusInEss 
and of the future tends to expand even fur-
ther one of its main agricultural crops, in 
the coming years. Projections for the sugar-
cane segment point to a permanent evolu-
tion in its raw material and main products 
– sugar and ethanol.  Domestic and global 
demand will continue on the rise, accord-
ing to local and international organs, and 
should stimulate production in the leading 
producer and second in biofuel.

Sugarcane production in Brazil is sup-
posed to go up by 2.3% a year, on aver-
age, in the next decade, according to Agri-
business Projections 2027/28, conducted 
in 2018 by the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa). The pro-
jected productive increase will outstrip the 
expansion of the area devoted to the crop 
(with an average annual variation of 1.9%), 
attesting to the expectation of a more sig-
nificant evolution in productivity. Even so, 
the projection is for the crop to rank sec-

ond in area expansion (1.6 million hect-
ares), coming right after soybean.

The expansion in the area devoted to 
sugarcane will particularly take place in 
the Central-West (Goiás and Mato Gros-
so do Sul, with 37% and 34%, respective-
ly), and the same holds true for states in 
the big producing region concentrated in 
the Central-South. Equally the leader, São 
Paulo, will stick to its growth rate, consider-
ing that the State is home to the largest in-
dustrial structure, notwithstanding limita-
tions like the high cost of land, as this factor 
sounds more favorable in the Central-West, 
in line with its crop characterized by scaled 
production, observes José Garcia Gasques, 
study and analysis coordinator at Mapa’s Ag-
ricultural Policies Secretariat.

The organizer of the ten-year projects 
study ascertains, based on information sur-
veyed, that the sector has not yet recovered 
from difficulties stemming from controlled 
prices and indebtedness, which put limits 

to investments. Anyway, he believes in the 
continuity of the rising trend “due to the im-
portance of the sector’s products”, where 
Mapa officials keep projecting perspectives 
for sugar, with an annual production in-
crease of 3.3%, 1.8% in domestic consump-
tion and 2.9% in exports, based on the much 
desired higher global demand. 

In light of it, the Organization for Eco-
nomic Co-operation and Development 
and the Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations (OECD/FAO) proj-
ect a growth rate of 1.5% a year in sugar 
supply and consumption in the world, by 
2027, though in slightly smaller levels than 
10 years ago. The biggest portion of this in-
crease (83%) shall occur in developing 
countries, like India, China, Brazil and Thai-
land, based on sugarcane, although small-
er increases are projected for the European 
Union, where sugar is made from beets. Bra-
zil should keep its leadership position, with 
1/5 of the production and 45% in exports.

crop will experience the second BiGGest expAnsion 
in plAnted AreA, But production will rise even further

l thErE Is fuEl
There is equally energy for leveraging the production of biofuels, which, according to global organs, could soar about 14% 

in the next decade, driven by public policies, “although subject to uncertainties”. The hope is that 50% of this increase will 
take place in Brazil, second largest producer, to meet domestic demand, while the leader, the United States, is likely to stick 
to its production volumes in the first year of the projection, or even decrease in the coming years, for several reasons, in-
cluding the market, equally considering that the global trade of the sector “should continue marginal”.

For Brazil, they have it that “the tax system will be favorable to hydrated ethanol”, pointing to the RenovaBio program 
and, for 2030, projecting an expansion from 50% to 55% in anhydrous ethanol at the sector’s matrix. In the Country, the En-
ergy Research Company (EPE), a division of the Ministry of Mines and Energy (MME), is projecting growth rates in the supply 
of biofuel at levels of 2.9% to 5.5% from 2017 to 2025, and somewhat smaller in the upper limits by 2030. “The implemen-
tation of the RenovaBio and the degree of effectiveness of the decisions made by the agents relative to their stimuli will de-
fine the trajectory of ethanol”, the study concludes.

3534

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

Sí
lv

io
 Á

vi
la

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni

Di
vu

lg
aç

ão

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

Sí
lv

io
 Á

vi
la

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni

Di
vu

lg
aç

ão



Menos doce
prOduçãO brasileira de açúcar cai na safra 2017/18 

e recuO vai ser mais acentuadO nO nOvO ciclO, 
cOm menOr cOtaçãO dO prOdutO em nível mundial
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P
exportAções 
do líder BrAsil 
tAmBém estão 
decrescendo 
nestA temporAdA

cAnA-de-AçÚcAr
S u g a r  C a n e

prIncIpal prOdutOr e expor-
tador mundial de açúcar, o Brasil adapta-se 
à nova situação internacional do setor, na 
qual cresceu a produção e baixaram as co-
tações. Com este desestímulo, e com menos 
matéria-prima, já na safra 2017/18 diminuiu 
um pouco a fabricação do produto – 2,1%, 
conforme a Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), ou 0,4%, segundo a União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). 
Mas isso deve se intensificar no novo ciclo 
produtivo, iniciado em abril de 2018. A Co-
nab, no levantamento inicial em maio, pre-
via redução de 6,3% e, decorridos três me-
ses, a Unica verificava recuo de 12,1% na 
principal região (Centro-Sul), enquanto ou-
tros já previam percentuais maiores.

O fato é que a oferta mundial está eleva-
da: a produção global aumentou de 173,9 
para 191,8 milhões de toneladas no perío-
do 2017/18, e os estoques foram elevados 
de 41,9 para 49,5 milhões de toneladas, de 
acordo com o relatório do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA) de 
maio de 2018. Para a temporada 2018/19, 
não previa grandes alterações na oferta to-
tal, pois, mesmo que diminua a produção 
de alguns países, como o líder, Brasil, a pers-
pectiva era de que, por exemplo, Índia (se-
gundo maior produtor e terceiro maior ex-
portador) e Tailândia (segundo maior na 
exportação) aumentem a disponibilidade 
de açúcar para o mercado.

Esta situação deteriorou os preços do 
açúcar, que no Brasil caíram 20% em um 
ano e 31% em dois anos, conforme apu-
rou a Conab em junho de 2018, com base 
nos dados levantados pelo Centro de Es-
tudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea), da Universidade de São Paulo 
(USP). Naquele mês, notaram os analistas 
Bruno Nogueira e Fábio Silva Costa, da Co-
nab, até ocorreu uma reação nos valores, 
sustentados por menor oferta, com a des-
tinação da maior parte da cana-de-açú-
car para produzir etanol, mas ainda esta-

va muito abaixo dos valores observados 
nas duas safras anteriores.

O mesmo acontecia então em nível in-
ternacional, com uma moderada valori-
zação mensal dos preços em junho, mas 
continuavam baixos em relação aos pra-
ticados em período antecedente (respec-
tivos 10,9% e 37,6% menores do que há 
um e dois anos). “A desvalorização recen-
te das moedas nacionais de importantes 
exportadores, como Brasil, Tailândia e Ín-
dia, contribui para a manutenção de bai-
xas cotações no mercado internacional”, 
observaram os analistas. Também confir-
mavam expressiva redução prevista nas 
exportações brasileiras, devido a essa si-
tuação e à oferta nacional mais ajustada.
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l IMpactO chInÊs
Nos primeiros três meses da nova safra (abril a junho de 2018), a queda regis-

trada equivalia a 29% no volume exportado e 49% no valor. No período da safra 
2017/18, comparada com a anterior, os números da exportação não se modifica-
ram muito (menos 1,6% na quantidade vendida e 4,3% na receita obtida), enquan-
to se considerado o ano civil (2017 em relação a 2016) até chegou a haver acrésci-
mo nas divisas, somando US$ 11,4 bilhões no total. Os estados que se destacam na 
produção (São Paulo, Minas Gerais e Paraná) lideram também na exportação, jun-
to com Alagoas, Mato Grosso do Sul e Goiás.

O destino do açúcar brasileiro que mais se destacou no ano de 2017 foi Bangla-
desh, aumentando de 1,9 para 2,8 milhões de toneladas. De 121 países importa-
dores, ainda se salientaram Índia (maior consumidor mundial), Emirados Árabes 
Unidos e Argélia, cada qual com mais de 2,2 milhões de toneladas adquiridas, bem 
como Malásia, Egito, Iraque e Arábia Saudita, entre 1,4 a 1,7 milhão de toneladas. 
Por outro lado, chamou atenção a redução expressiva das compras da China (de 
2,4 milhões de toneladas para 334 mil toneladas), em virtude de barreira tarifária 
imposta em maio de 2017 e que fez inclusive a Unica defender abertura de painel 
na Organização Mundial do Comércio (OMC).

“Acreditamos que a abertura de um painel na OMC pode criar uma agenda de no-
vas discussões e entendimentos, assim como aconteceu entre o Brasil e a Tailândia, 
que acabou mudando suas políticas de subsídios ao comércio de açúcar”, comentou 
Eduardo Leão de Souza, diretor executivo da Unica, em abril de 2018. Lembrou então 
contatos recentes mantidos na China para buscar solução, enquanto ainda em maio 
de 2018 participou de fórum internacional em Nova Iorque, quando se reforçou pedi-
do para Índia e Paquistão reconsiderarem mecanismos artificiais (subsídios) na expor-
tação de açúcar e cumprirem regras internacionais estabelecidas pela OMC.

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

Sí
lv

io
 Á

vi
la

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni

Di
vu

lg
aç

ão

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

Sí
lv

io
 Á

vi
la

Ro
bi

sp
ie

rr
e 

Gi
ul

ia
ni

Di
vu

lg
aç

ão



Sí
lv

io
 Á

vi
la

L

Less sweet 
sugar prOductiOn in brazil drOps in the 2017/18 

grOwing seasOn, with chances tO shrink even further 
in the new seasOn, with smaller internatiOnal prices

largEst glObal sugar produc-
er and exporter, Brazil is adapting to the in-
ternational situation of the sector, in which 
production went up and prices shrank. In 
light of the lack of stimulus and with less 
raw material, the production of sugar fell 
slightly in the 2017/18 growing season – 
2.1% according to the National Food Sup-
ply Agency (Conab), or 4%, according to 
the Sugarcane Industry Association (Uni-
ca). This situation is supposed to intensify 
in the new production cycle, with its begin-
ning in April 2018. Conab officials, in their 
initial survey in May, anticipated a reduc-
tion of 6.3% and, three months later, Unica 
sources referred to a 12.1-percent smaller 

crop in the main producing region (Cen-
tral-South), whilst other organizations had 
been anticipating higher percentage drops. 

The fact is, global supplies are high: 
global production went up from 173.9 to 
191.8 million tons in the 2017/18 growing 
season, and the stocks rose from 41.9 to 
49.5 million tons, according to the report 
released by the US Department of Agricul-
ture (USDA), in Nay 2018. For the 2018/19 
growing season the Department did not 
foresee big alterations in global supplies, 
seeing that, even if production goes down 
in some countries, like Brazil, the leader 
in production, the perspective was that , 
for example, India (second largest produc-

er and third in exports) and Thailand (sec-
ond largest exporter) could launch more 
sugar into the market. 

This situation adversely affected the 
prices of sugar, which dropped 20% in Brazil 
in one year and 31% in two years, according 
to a Conab survey in June 2018, based on 
the data surveyed by the Center for Applied 
Studies on Advanced Economics (Cepea), of 
the State University of São Paulo (USP). That 
month, analysts Bruno Nogueira and Fábio 
Silva Costa, from Conab, had it that a reac-
tion in prices occurred with regard to the 
values, sustained by  smaller supplies, with 
the destination of the bulk of the sugarcane 
crop to the production of ethanol, but re-

BrAziliAn suGAr exports Are equAlly 
on the decline in the current seAson

l chInEsE IMpact
In the first three months of the new crop year (April to June 2018), the drop 

in exports was equivalent to 29% in volume and 49% in value. Over the 2017/18 
growing season, compared to the previous year, the export numbers did not suf-
fer relevant alterations (minus 1.6% in quantity and 4.3% in revenue), but if the 
civil year is considered (2017 in comparison to 2016), some revenue increases oc-
curred, reaching a total of US$ 11.4 billion. The states that stood out for their pro-
duction volumes (São Paulo, Minas Gerais, Paraná) are also leaders in exports, 
along with Alagoas, Mato Grosso do Sul an Goiás. 

The country that imported the biggest amount of sugar from Brazil in 2017 was 
Bangladesh, jumping from 1.9 to 2.8 million tons. Considering the 121 sugar import-
ing countries, the highlights were India (largest global consumer), the United Arab 
Emirates and Algeria, all of them acquiring upwards of 2.2 million tons. Other rele-
vant importers are countries like Malaysia, Egypt, Iraq and Saudi Arabia, with pur-
chases ranging from 1.4 to 1.7 million tons. On the other hand, what captured atten-
tion was the expressive reduction of imports by China (from 2.4 million tons to 334 
thousand tons), by virtue of the tariff barrier implemented in 2017, a fact that stimu-
lated the Unica to establish a panel at the World Trade Organization (WTO). 

“We believe that the establishment of a panel at the WTO could create an agen-
da of new debates and understandings, just like what happened between Brazil and 
Thailand, which ended up changing its policies with regard to sugar trading subsi-
dies”, commented Eduardo Leão de Souza, executive director at Unica, in April 2018. 
He recalled that recent contacts with China in pursuit of a solution, and in May 2018 
he attended an international forum in New York, when India and Pakistan were 
strongly asked to reconsider their artificial mechanisms (subsidies) related to sugar 
exports and therefore comply with international rules set forth by the WTO.

mained way below the values observed in 
the two previous crop years.

Back then, the same was happening at 
international level, with prices rising mod-
erately in June, but still low compared to 
the previous seasons (10.9% and 37.6% 
lower, respectively, compared to one and 
two years ago). “The recent devaluation of 
the national currencies of relevant export-
ers, like Brazil, Thailand and India, contrib-
uted towards maintaining prices low in the 
international scenario”, the analysts ob-
served. They equally confirmed an expres-
sive reduction anticipated for Brazilian ex-
ports, due to this situation and to tighter 
domestic supplies. 
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O AçÚCAR BRASILEIRO • BRAZILIAN SUGAR

NúMEROS RECENTES DA PRODUçãO DO LÍDER MUNDIAL (Em mil toneladas)
SAFRAS 2016/17 2017/18
Centro-Sul 35.584,5 35.324,9
Norte-Nordeste 3.106,6 2.541,0
Total Brasil 38.691,6 37.865,9
Fonte: Conab, em abril de 2018.

Centro-Sul 35.628,0 36.048,0
Norte-Nordeste 3.107,0 2.548,0
Total Brasil  38.734,0 38.596,0
Fonte: Unica.

Exportações brasileiras de açúcar (mil t)
SAFRAS  2016/17 2017/18
Centro-Sul 26.830,8 26.474,6
Norte-Nordeste 1.455,5 1.343,8
Total Brasil  28.286,3 27.818,4
Total receita (US$ mil) 11.052.757 10.579.248
Início safras (abril/junho) 2017/18 2018/19
Total Brasil 7.149,8 5.044,2
Total receita (US$ mil) 3.032.646 1.548.189
Fonte: Unica/Secex.
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Opção 
líquida

safra 2018/19 é direciOnada cOm mais 
intensidade aO biOcOmbustível, que Ofereceu mais 

atrativOs nO cenáriO de cOnsumO e de cOmpetitividade
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J
produção 
BrAsileirA de 
etAnol mostrA 
forçA no começo 
do ciclo 2018/19

cAnA-de-AçÚcAr
S u g a r  C a n e

JÁ nO fInal da Etapa 2017/18, 
com o açúcar recuando nos preços e o eta-
nol (em particular o hidratado) apresentando 
maior demanda e retorno, as usinas de ca-
na-de-açúcar utilizaram mais matéria-prima 
para produzir o biocombustível. O direcio-
namento se intensificou no começo da nova 
safra, a partir de abril de 2018, tanto que nos 
primeiros três meses as unidades de produ-
ção no Centro-Sul, região que lidera com fol-
ga no setor, mostravam crescimento de 76% 
no uso da cana para fabricar o hidratado, em 
relação ao mesmo período anterior, enquan-
to a quantia ofertada de anidro (adicionado 
à gasolina) era semelhante à do ano anterior.

Ao final da última safra, a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) levan-
tava volumes similares de etanol produ-
zido, na comparação com os da tempora-
da anterior, enquanto a União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica) já apurava su-
peração dos números passados. A institui-
ção pública também registrava “o aumento 
das vendas do biocombustível ocasiona-
do pela majoração nos preços da gasolina, 
cujo consumo diminuiu então”, resultando 
em acréscimo de 5% na demanda do hidra-
tado. A Unica já registrava ampliação de 8% 
nessas vendas no Centro-Sul, e com destina-
ção de 94% ao mercado interno.

Esse cenário de consumo, além do ga-
nho de competitividade também verifica-
do, acentuou então Antonio de Padua Rodri-
gues, diretor técnico da Unica, sustentava já 
expectativa de safra 2018/19 mais alcoolei-
ra, o que “amplia a garantia de suprimento 
de combustível limpo e renovável no merca-
do doméstico”. Ao final do primeiro trimestre 
da nova temporada, verificava que os preços 
do hidratado permaneciam “muito competi-
tivos”, citando que em maio a paridade mé-
dia com a gasolina atingia 65% (bem abai-
xo do índice de limite previsto, de 73%) nos 
principais estados, e as vendas cresciam 12% 
a mais do que no mesmo trimestre em 2017.

“O ganho de competitividade do eta-

nol hidratado em relação à gasolina aquece 
a demanda do biocombustível nos princi-
pais centros consumidores e amplia a pro-
cura para reposição dos estoques das distri-
buidoras e dos postos”, reforçavam Bruno 
Nogueira e Fábio Silva Costa, em análise da 
Conab em junho de 2018. Também obser-
vavam “expressivo aumento da oferta de 
etanol”, com o avanço da colheita de cana-
-de-açúcar no Centro-Sul, responsável por 
cerca de 94% da produção (com destaque 
para São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul), o que não impedia “viés de 
alta dos preços”, assegurado justamente 
pela demanda em elevação. 

l MOvIMEntO MundIal
Os levantamentos da Conab em meados de 2018 ainda mostravam alguma recu-

peração nas exportações do etanol do Brasil, segundo maior produtor mundial, de-
pois dos Estados Unidos, cuja produção provém do milho. Conforme os seus analis-
tas, vinha apoiada pela situação cambial, mas o mercado interno favorável limitava 
o crescimento externo mais expressivo, onde as vendas ainda ficavam abaixo do re-
gistrado no ano anterior. As importações do produto, por sua vez, conforme dados 
divulgados no setor, da mesma forma registravam alguma redução em maio e ju-
nho, mas em seis meses ainda superavam os volumes exportados.

Na safra 2017/18, a importação de etanol atingiu 1,7 bilhão de litros, provenien-
te basicamente do maior produtor, Estados Unidos, enquanto a exportação brasilei-
ra chegou a 1,4 bilhão de litros, 64% para aquele país e 23% para a Coreia do Sul. Na 
atual safra, mesmo com imposição de tarifa, a previsão no setor em junho indicava 
que as aquisições externas seriam mantidas em nível semelhante às do ano ante-
rior, enquanto as exportações poderiam cair, devido a maior demanda interna e li-
mites na produção e nos preços. De acordo com dados da Renewable Fuels Associa-
tion (RFA), em 2017 a produção mundial cresceu 1,8%, para 102,4 bilhões de litros, 
respondendo os Estados Unidos por 58% e o Brasil por 26% do total.
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l glObal MOvEMEnt
Conab’s surveys in mid-2018 were still pointing to some recovery of Brazil’s 

ethanol exports, as second biggest global producer, coming only after the United 
States, where ethanol is produced from corn. According to the ethanol analysts, 
the fuel relied on support from the exchange rate, but the favorable domestic mar-
ket limited more expressive external growth, where  sales were still below the lev-
els of the previous year. Ethanol imports, in turn, according to data released by the 
sector, likewise registered some reduction in May and June, but in six months, they 
were still outstripping the exported volumes.

In the 2017/18 crop year, ethanol imports amounted to 1.7 billion liters, com-
ing basically from the largest producer, the United States, whilst Brazilian exports 
reached 1.4 billion liters, 64% to that country and 23% to South Korea. In the cur-
rent crop, in spite of the mandatory tariff, the projection of the sector in June was 
indicating that the acquisitions from abroad would continue in line with the previ-
ous year, whilst exports were likely to drop due to greater domestic demand and 
limitations to production and prices. According to data released by the Renewable 
Fuels Association (RFA), in 2017, global production went up 1.8%, to 102.4 billion 
liters, with the United States accounting for 58% and Brazil, for 26% of the total. 

L

Liquid option
2018/19 crOp is mOre intensively destined 

fOr biOfuel, which Offered mOre attractiOns in 
the cOnsumer and cOmpetitive scenariO

In thE fInal stagE of the 2017/18 
growing season, with sugar prices shrinking 
and ethanol (particularly hydrated) in great 
demand and with good financial returns, 
most sugarcane mills used the bulk of the 
crop for the production of biofuel. This trend 
intensified at the beginning of the new crop, 
starting in April 2018, to the point that in the 
first three months the production plants in 
the Central-South region, by far the leader 
of the sector, showed a 76-percent growth in 
the use of sugarcane for the production of hy-
drated ethanol, compared to the same peri-
od in the previous year, whilst the amount of 
anhydrous ethanol (blended with gasoline) 
remained similar to the previous year. 

At the end of the past crop year, the Na-
tional Food Supply Agency (Conab)  de-
tected the production of similar ethanol 
volumes, compared to the previous sea-
son, whilst the Sugarcane Industry Asso-
ciation (Unica) was already ascertaining 
higher numbers compared to the previ-
ous years. The public institution also reg-
istered “higher biofuel sales brought about 
by higher gasoline prices, whose consump-
tion dropped back then”, resulting into a 
5-percent increase in demand for hydrat-
ed ethanol. Unica sources had already reg-
istered an 8-percent increase in Central-
South sales, with the destination of 94% 
for the domestic market.

 This consumer scenario, in addition to 
the ascertained gains in competitiveness, 
stressed Antonio de Padua Rodrigues, tech-
nical director at Unica, was already sus-
taining a more alcohol-oriented perspec-
tive for the 2018/19 sugarcane crop, which 
“strengthens the assurance of clean and re-
newable fuel supplies in the domestic mar-
ket”. At the end of the first quarter of the new 
season, the analyst ascertained that the 
prices of hydrated ethanol remained “very 
competitive”, recalling that in May the aver-
age parity with gasoline reached 65% (way 
below the anticipated limiting index, of 
73%, in the main states, whilst the sales rose 
an extra 12% from the same quarter in 2017.

“Hydrated ethanol’s competitive gain 
compared to gasoline heats up the de-
mand for biofuel in the main consumer 
centers and widens the search for stock re-
placements in the distributing centers and 
gas stations”, insisted Bruno Nogueira and 
Fábio Silva Costa, in a Conab analysis in 
June 2018. They equally observed “an ex-
pressive increase in ethanol supplies”, as 
the harvest of the sugarcane fields came to 
a close in the Central-South region, respon-
sible for about 94% of the total production 
(where the highlights are São Paulo, Goiás, 
Minas Gerais and Mato Grosso do Sul), a 
fact that did not prevent the “soaring pric-
es trend”, sustained by rising demand. 

ethAnol production in BrAzil shows strenGth 
At the BeGinninG of the 2018/19 crop yeAr
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O ETANOL BRASILEIRO • BRAZILIAN ETHANOL

úLTIMOS DADOS DA PRODUçãO ANUAL DE ETANOL NO BRASIL (Em milhões de litros)
SAFRAS  2016/17 2017/18
Centro-Sul 26.204 26.001
Norte-Nordeste 1.603 1.758
Total País 27.808 27.759
Fonte: Conab/Abril 2018.

Centro-Sul 25.651 26.088
Norte-Nordeste 1.603 1.771
Total País 27.254 27.859
Total Anidro 11.589 11.366
Total Hidratado 15.665 16.492
Fonte: Unica.
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Facho de 
luz

biOmassa da cana-de-açúcar gerOu 21,4 twh 
para a rede em 2017, mas pOderia chegar a 144,8 twh 

cOm um melhOr aprOveitamentO da planta
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BioeletricidAde 
foi enviAdA 
pArA A rede 
por 209 usinAs 
sucroenerGéticAs

cAnA-de-AçÚcAr
S u g a r  C a n e

a prOduçÃO de bioeletricidade 
com a biomassa de cana-de-açúcar para 
o Sistema Interligado Nacional (SIN) atin-
giu 21.444 GWh (Gigawatt-hora) em 2017, 
com alta de 1% em relação ao ano ante-
rior. Esse resultado representou 84% do 
total de 25.482 GWh de energia elétrica ge-
rada para a rede pelos diversos tipos de 
biomassa, com acréscimo de 6,8%. O au-
mento da bioeletricidade em geral supe-
rou o crescimento de 1% da geração total 
de energia elétrica no Brasil, mas foi infe-
rior à alta de 27% no fornecimento da fon-
te eólica. Os dados são da Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
compilados pela União da Indústria da Ca-
na-de-Açúcar (Unica).

Grande parte (89,2%) da bioeletricida-
de em geral foi fornecida para a rede elétri-
ca pelos estados de São Paulo, Mato Gros-
so do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná em 
2017. São Paulo foi o principal fornecedor, 
com 47% de participação, equivalendo a 
20% da produção de energia elétrica no Es-
tado ou a 44% do consumo anual do muni-
cípio de São Paulo. 

Das 367 usinas de cana-de-açúcar em 
operação no País, 209, ou 57%, exportaram 
energia elétrica para o Sistema Interligado 
Nacional em 2017, conforme a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE). Do total, 158 usi-
nas poderiam passar por uma reforma (“re-
trofit”) para possibilitar o pleno aproveita-
mento do bagaço, da palha e do biogás da 
vinhaça, passando a grandes geradoras de 
bioeletricidade. A vinhaça é o subprodu-
to gerado durante a produção de etanol. A 
cada litro de etanol produzido são obtidos 
12 litros de vinhaça, que podem ser utiliza-
dos para a fabricação de biogás e biometa-
no, além de fertilizante para o canavial.

Para a Unica, a expansão de apenas 1% 
da oferta de bioletricidade para a rede da 
biomassa da cana em 2017 foi em parte de-
vido à crise de inadimplência nas liquida-
ções financeiras no Mercado de Curto Pra-

zo (MCP). “Não há como estimular uma 
geração extra pela biomassa com o imbró-
glio jurídico em que vivem o MCP e suas li-
quidações financeiras, com os geradores 
sucroenergéticos assumindo os custos da 
operação sem terem o respectivo pagamen-
to pela energia ofertada para a rede. É uma 
situação que se arrasta sem solução efetiva 
por mais de três anos”, explica Zilmar Souza, 
gerente em Bioeletricidade da Unica.

Em 2017, dos 21.444 GWh ofertados pela 
bioeletricidade canavieira para a rede elétri-
ca, 91% ocorreram entre os meses de abril e 
novembro. De janeiro a abril de 2018, a fon-
te biomassa havia gerado 4.343 GWh de bio-
eletricidade para a rede, equivalente a 2,3% 
do consumo total do SIN. Contudo, em abril, 
quando se iniciou a safra sucroenergética 
2018/19 no Centro-Sul, o total ofertado pela 
biomassa para o sistema foi de 2.192 GWh, 
igual a 5% do consumo de energia em abril. 

Pela previsibilidade e pela confiabilida-
de, a bioeletricidade é considerada fonte sa-
zonal, assim como a hidrélétrica, mas não 
é intermitente. Por essas características, e 
pela disponibilidade no período seco do sis-
tema interligado, o volume total de energia 
fornecido pela biomassa da cana em 2017 
equivaleu a economia de 15% dos reserva-
tórios hidrelétricos do principal submerca-
do do setor elétrico, o Sudeste/Centro-Oes-
te, que respondeu por 58,3% do consumo 
de eletricidade no País. “Isso mostra a rele-
vância que o setor sucroenergético tem na 
produção de energia elétrica pela fonte bio-
massa”, ressalta Souza.

l subaprOvEItadO 
De acordo com o último Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE/2026), a ple-

na utilização da biomassa produzida nos canaviais na safra 2017/18 aumentaria a ofer-
ta de bioeletricidade para 144,8 TWh (Terawatt-hora) em 2017. O uso da palha gera-
ria 78,2 Twh; do bagaço, 46,0 Twh; e do biogás, 20,5 TWh. No entanto, a exportação foi 
de 21,4 TWh para a rede em 2017, com alta de 1% em relação ao ano anterior. Esse re-
sultado representou apenas 15% do potencial técnico estimado para a safra 2017/18.
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 Beam of light
sugarcane biOmass generated 21.4 twh fOr 

the electrical grid in 2017, but if better use Of the plant 
had been made, it cOuld have reached 144.8 twh 

thE prOductIOn of bioelectric-
ity from sugarcane biomass for the Inter-
connected National Electrical Grid  (SIN) 
reached 21,444 GWh (Gigawatt-hour) in 
2017, up 1% from the previous year. This re-
sult represented 84% of the total of 25,482 
GWh of electric energy generated for the 
grid by the various biomass types, repre-
senting an increase of 6.8%. The soaring 
production of bioelectricity, in general, 
was in excess of 1% of the total energy gen-
erated in Brazil, but was smaller than the 
27-percent increase of energy from wind 
power. These data come from the Cham-
ber of Electric Energy Commercialization 
(CCEE), compiled by the Brazilian Sugar-
cane Industry Association (Unica).

A great part (89.2%) of bioelectricity, 
in general, was delivered to the Electri-
cal Grid by the states of São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais and 
Paraná in 2017. São Paulo was the main 
supplier, with a share of 47%, equiva-
lent to 20% of the energy produced in the 
State, or 44% of the annual consumption 
of the municipality of São Paulo.

From the 367 sugar mills in operation 
in the Country, 209, or 57%, delivered 
electric energy to the Interconnected Na-
tional Electrical Grid (EPE). Of the total, 
158 mills could be submitted to a refur-
bishment process (“retrofit”) in order to 
make full use of sugarcane bagasse, straw 
and biogas vinasse, turning into relevant 
bioelectricity generators. Vinasse is a by-
product generated during the production 
of ethanol. For every liter of ethanol, 12 li-
ters of vinasse are generated, which could 
be used for making biogas and biometh-
ane, besides fertilizer for sugarcane fields.

Unica sources have it that the low 1-per-
cent increase in the offer of bioelectricity 
to the sugarcane biomass network in 2017 
was, in part, due to loan default problems 
in the Short Run Market (MCP). “There is 
no way stimulating the generation of ex-
tra energy from biomass with the political 
imbroglio experienced by the MCP and its 
loan payments, with the sugar and energy 
generators assuming the operational costs 
without receiving the due payment for the 
energy delivered to the electrical grid. It is 
a situation that has been dragging on with-
out any effective solution for more than 
three years”, explains Zilmar Souza, Bio-
electricity manager at Unica.

In 2017, of the 21,444 GWh offered by 
sugarcane bioelectricity to the electrical 
grid, 91% occurred from April to Novem-
ber.  From January to April 2018, the bio-

mass source had generated 4,343 GWh of 
bioelectricity for the grid, equivalent to 
2.3% of SIN’s total consumption. Howev-
er, in April, when the 2018/19 sugar and en-
ergy season started in the Central-South, 
the total energy supplied by biomass to the 
grid reached 2,192 GWh, equivalent to 5% 
of the energy consumed in April.

For its predictable and reliability side, 
bioelectricity is viewed as a seasonal 
source, just like hydroelectric power, but 
is not intermittent. For these characteris-
tics and for its availability in dry seasons 
of the interconnected system, the total vol-
ume of energy supplied by sugarcane bio-
mass in 2017 was equivalent to savings of 
15% of the hydroelectric dams of the main 
submarket of the electrical sector, the 
Southeast/Central-West, which accounted 
for 58.3% of the consumption of electrici-
ty in the Country. “This attests to the rele-
vance of the sugar and energy sector in the 
production of electric energy from the bio-
mass source”, Souza emphasizes. 

Bioelectricity wAs delivered to 
the Grid By 209 suGAr And enerGy mills

l undErusEd
According to the latest Decade Long 

Energy Expansion Plan (PDE/2026), the 
full utilization of biomass produced by 
sugarcane in the 2017/18 growing sea-
son is supposed to increase the offer of 
bioelectricity to 144.8 TWh (Terawatt-
hour) in 2017. The use of the straw 
would generate 78.2 Twh; bagasse 46.0 
Twh; and biogas 20.5 TWh. Howev-
er, exports to the electrical grid in 2017 
amounted to 21.4 TWh, up 1% from the 
previous year. This result represented 
only 15% of the estimated technical po-
tential for the 2017/18 growing season. 
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LUZ DA CANA • SUGARCANE ELECTRICITY

GERAçãO DE BIOELETRICIDADE 
SUCROENERGÉTICA PARA A  
REDE ELÉTRICA BRASILEIRA
ANO TWh
2017 21,4
2016 21,2
2015 20,2
2014 19,3
2013 16,0
2012 12,1
2011 9,9
Fonte: Unica, dados básicos da CCEE – Junho de 2018.

CAPACIDADE • CAPACITY

FONTES DE BIOMASSA UTILIZADAS NO BRASIL – Fase: Operação
ORIGEM Potência Outorgada (MW) %
Biomassa da cana-de-açúcar 11.381 77
Floresta 3.171 21,5
Resíduos sólidos urbanos 140 0,9
Casca de arroz 45 0,3
Capim elefante 32 0,2
Biocombustíveis líquidos 5 0,0
Resíduos animais 4 0,0
Biogás-AGR 1 0,0
Total 14.780 100
Fonte: Unica, com dados da ANEEL. Levantamento de junho de 2018.

FONTES ILUMINADAS • BRILLIANT SOURCES

BIOELETRICIDADE EM GERAL PARA A REDE, POR TIPO DE COMBUSTÍVEL
ORIGEM 2016 (GWh) 2017 (GWh) Acréscimo %
Bagaço de cana-de-açúcar 21.236 21.444 208 1,0
Biogás – Resíduos sólidos urbanos 370 706 336 90,9
Licor negro 1.635 2.506 871 53,2
Resíduos florestais 317 402 85 26,8
Demais biomassas 307 424 118 38,4
Total  23.864 25.482 1.618 6,8
Fonte: Unica, com dados da CCEE – Junho de 2018.
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Caipira 
estilosa

Se a cachaça braSileira faz cada vez maiS SuceSSo, 
dentro e fora do PaíS, em 2018 há um bom motivo 

Para muitoS brindeS: a caiPirinha comPleta 100 anoS

C A C H A Ç A
C a c h a ç a

N

PAís tem 40 mil 
Produtores, 
que ofereCem 
1,5 bilHão de 
litros Por Ano

CAnA-de-AÇÚCAr
S u g a r  C a n e

Não há brasileiro que não te-
nha ao menos alguma informação sobre a 
cachaça, a bebida-símbolo dentre os des-
tilados nacionais. Podem até nem todos 
serem consumidores, pelas mais variadas 
razões, mas que o produto obtido da ca-
na-de-açúcar é um patrimônio cultural do 
País, disso ninguém duvidará. A mesma 
constatação já é corrente no mundo, uma 
vez que dezenas de nações se renderam à 
cachaça. E um dos drinques clássicos fei-
to com esse néctar, a caipirinha, comple-
ta 100 anos em 2018, razão suficiente para 
que muitos brindes sejam propostos.

A cachaça se fez presente na história ao 
longo dos 500 anos de ocupação do terri-
tório. O segmento da cana-de-açúcar, en-
quanto cultivo e industrialização, foi uma 
das primeiras atividades econômicas da 
colônia quando da chegada dos portugue-
ses. Em três séculos de ocupação, o açúcar 
e a cachaça foram largamente produzidos 
e comercializados. E na caminhada do Bra-
sil independente os produtos da cana se-
guiram como bases da economia.

Assim chegaram ao século XXI. A ca-
chaça vem sendo cada vez mais aprecia-
da no exterior, reconhecida como destila-
do made in Brazil, embora a participação 
das vendas externas em relação ao volume 
produzido ainda seja pequena. Hoje, o Ins-
tituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) respon-
de pelos esforços de organização e de aglu-
tinação de fabricantes e pela promoção e 
pela divulgação da bebida. 

O setor estima que cerca de 40 mil pro-
dutores estejam na atividade e que a pro-
dução da bebida chegue a 1,5 bilhão de li-
tros por ano, movimentando R$ 7 bilhões 
anuais. Conforme o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
em 2018 as exportações proporcionaram 
receita de quase US$ 8 bilhões no primei-
ro semestre, dentro da média de 2017, 
quando as vendas anuais fecharam em 
US$ 15,8 bilhões. Os Estados Unidos são o 

maior cliente, seguidos de Alemanha e Pa-
raguai. O Estado de São Paulo é a origem 
de 54,17% das exportações, o equivalente 
a US$ 4,3 milhões em receita.

Apesar do grande apelo da bebida, e 
de a cachaça ser o terceiro destilado mais 
consumido no mundo, as exportações 
ainda são incipientes em relação ao con-
sumo interno e, mesmo, ao montante da 
produção. Estimativas da cadeia dão con-
ta de que as vendas externas ficam aquém 
de 1% da produção, e as marcas que con-
quistam espaços no exterior buscam agre-
gar diferenciais, como a produção orgâni-
ca ou o conceito artesanal.

Dentro e fora do Brasil, a cachaça costu-
ma ser intimamente relacionada à caipiri-
nha, mistura simples de suco de limão, açú-
car e cachaça, servida com gelo. Esse drinque 
arranca suspiros entre os apreciadores. E 
tudo começou, dizem os especialistas, em 
1918, em Piracicaba, no interior de São Pau-
lo. Há quem defenda que no princípio a mis-
tura era servida como um remédio, incluindo 
ainda alho e mel. Remédio ou não, ou tenha 
tido experimentos anteriores ou envolvido 
outros ingredientes, o fato é que se popula-
rizou de tal forma que o Brasil se tornou pe-
queno demais para essa obra-prima. Ela que-
ria conquistar o mundo. E conquistou.
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PANORAMA • PANORAMA

INfORMAçõES gERAIS SOBRE A CACHAçA
* 40.000 produtores no Brasil 
* 98% de pequenos e microempresários 
* 600 mil empregos diretos e indiretos 
* 11,5 litros de consumo de cachaça por ano por habitante 
* R$ 7 bilhões de movimento anual na cadeia produtiva 
* 4.000 marcas de cachaça disputam mercado no Brasil 
* O País exporta cerca de 1% de sua produção anual 
* 50% das exportações são de cachaça a granel  
* 3º destilado mais consumido no mundo 
* 70% do consumo de cachaça é realizado em bares e restaurantes e 30% nos
demais pontos de vendas
Fonte: Centro Brasileiro de Referência da Cachaça (CBRC).
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Stylish caipirinha
if brazilian cachaça is becOming increasingly 

successful, at hOme and abrOad, in 2018, 
there is reasOn fOr many tOasts: caipirinha is turning 100 

all brazIlIans havE at least 
some information about cachaça, a drink 
that has become a symbol of all national dis-
tilled spirits. Many of them may not be con-
sumers, for a variety of reasons, but none of 
them has any doubt about the status of the 
drink as a cultural asset of the Country. The 
same ascertainment has become common 
knowledge in the world, as several nations 
have surrendered to cachaça. One of the clas-
sic drinks made with cachaça is turning 100 in 
2018, reason enough for raising lots of toasts.

Cachaça has always been present in the 
territory now occupied for 500 years. The 
sugarcane segment, as far as cultivation and 
industrialization go, was one of the first eco-
nomic activities of the colony after the arriv-

al of the Portuguese. In three centuries of 
occupation, sugar and cachaça were wide-
ly produced and commercialized. In the tra-
jectory of Brazil after gaining independence 
from Portugal, sugarcane products contin-
ued thriving and driving the economy.

This is how they entered the 21st centu-
ry. Cachaça is increasingly conquering the 
palate of people abroad, acknowledged as 
distilled beverage made in Brazil, but sales 
abroad, compared to the volume produced, 
are still low. Now, the Brazilian Cachaça In-
stitute (Ibrac) is responsible for the organi-
zation and agglutination efforts of the dis-
tillers, and equally for promoting and giving 
publicity to the beverage. 

The sector estimates that about 40 

thousand producers are operating and 
reaching a production of 1.5 billion liters 
a year, worth R$ 7 billion. According to the 
Ministry of Agriculture, Livestock and Food 
Supply (Mapa), in 2018 exports brought in 
revenue of almost US$ 8 billion in the first 
half of the year, taking into consideration 
the 2017 average, when annual sales came 
to a close with US$ 15.8 billion. The United 
States is the biggest client, followed by Ger-
many and Paraguay. The State of São Paulo 
is the origin of 54.17% of all exports, or US$ 
4.3 billion in revenue.

Despite the great appeal of the beverage, 
and the fact that cachaça is the third most 
consumed distilled beverage in the world, 
exports are still on a fledgling stage com-

pared to domestic consumption and, even 
to the amount produced. Estimates by the 
supply chain point to foreign sales that re-
main below 1% of total production, whilst 
the brands that conquered markets abroad 
seek to add differentials, like organic pro-
duction or homemade cachaça.

At home and abroad, cachaça is closely 
related to caipirinha, a simple mixture of lem-
on, sugar and cachaça, served with ice. This 
drink overjoys its aficionados. Everything 
started, say specialists, in 1918, in Piracicaba, 
interior of São Paulo. Some people maintain 
that the mixture started as a medicine, equal-
ly with the addition of garlic and honey. Med-
icine or not, either starting for different pur-
poses or having other ingredients involved, 
the fact is that caipirinha became so popular 
that Brazil turned out to be too small for this 
masterpiece. And it wanted to conquer the 
world, and really succeeded. 

there Are 40 thousAnd distillers in the country, 
they mAke 1.5 Billion liters A yeAr
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ORIGENS
• ORIGINS

OS 10 PRINCIPAIS ESTADOS 
EXPORTADORES DE CACHAçA
– Janeiro a julho de 2018
– Em valor (US$)

São Paulo 4.332.583 54,17
Rio de Janeiro 1.058.973 13,24
Paraná 819.424 10,25
Pernambuco 594.775 7,44
Ceará 499.372 6,24
Rio Grande do Sul 330.347 4,13
Minas Gerais 277.204 3,47
Bahia 39.438 0,49
Goiás 25.952 0,32
Paraíba 14.490 0,18
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa/Agrostat).

ESTADO Valor Participação
 (US$) (%)

GANHANDO O MUNDO
• CONQUERING THE WORLD

OS 10 GRANDES CLIENTES DA
CACHAçA BRASILEIRA NO EXTERIOR, 
POR VALOR (EM US$)
– Janeiro a junho de 2018

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa/Agrostat).

Estados Unidos 1.270.317

Alemanha 1.011.337

Paraguai 1.002.130

Portugal 790.639

Itália 706.674

França 699.829

Espanha 382.892

Uruguai 295.846

Bolívia 289.775

Reino Unido 234.835

Total das exportações 7.997.984
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p A i n e l
P a n e l

a basf lançarÁ a primeira solu-
ção que integra químicos e biológicos para 
cana-de-açúcar. A proposta é que os pro-
dutos possam agir simultaneamente para 
garantir sanidade, longevidade e produ-
tividade para a cultura. Aliar biológicos a 
controle com químicos é uma novidade 
sustentável para o canavial e que estará 
disponível ainda em 2018. 

A empresa trabalha para tornar os contro-
les mais eficientes e simplificar a vida do pro-
dutor rural. O controle biológico não é uma 
tendência e sim uma realidade no manejo 
de pragas e doenças e no ganho de produtivi-
dade em todos os cultivos, incluindo a cana-
-de-açúcar. Por isso, a BASF investe cada vez 
mais em pesquisa e desenvolvimento de so-

luções para permitir que os canaviais expres-
sem o máximo potencial produtivo. 

A sinergia do químico com o biológico 
melhora a eficácia dos controles de pragas e 
doenças nos canaviais, tendo respostas mais 
efetivas no manejo e, consequentemente, 
na produtividade. Por outro lado, os produ-
tos tradicionais estão cada vez mais eficien-
tes. Com isso, há diminuição de reaplicação 
de defensivos químicos para combater pra-
gas e doenças.

A BASF decidiu investir no desenvolvi-
mento de soluções biológicas pela alta de-
manda mundial, com destaque para a Améri-
ca Latina, referência na produção agrícola. A 
empresa leva em conta o fato de que os pro-
dutores rurais estão cada vez mais atentos a 

outras formas de controle nas lavouras, e que 
também contribuam para o aumento da pro-
dutividade. Os biológicos são aliados dos de-
fensivos agrícolas químicos e se destacam no 
manejo integrado de pragas e doenças.     

O mercado de biológicos representa en-
tre 2% a 3% do total das vendas de agroquí-
micos. A expectativa é de que alcance 5% até 
2026, segundo estimativas da BASF. A pesqui-
sa de biológicos é um dos focos da empre-
sa, que vem investindo de forma constante 
no segmento. A BASF trabalha na submis-
são de registros de bioinseticidas e biofungi-
cidas, que entrarão no portfólio da empresa 
como mais uma ferramenta para potenciali-
zar o controle de pragas e doenças em dife-
rentes cultivos.

Solução integrada
basf lançará sOluçãO inOvadOra para a 

cana-de-açúcar, aliandO biOlógicOs a cOntrOle cOm 
químicOs em favOr da sustentabilidade das plantações

Integrated solution
basf is tO launch innOvative sOlutiOn fOr sugarcane, 
aligning biOlOgical cOntrOl with chemical prOducts 

On behalf Of sustainable plantatiOns

basf wIll launch the first solu-
tion that comprises chemical and biological 
products for sugarcane. The idea is to have 
the products acting simultaneously to en-
sure crop health, longevity and productivity. 
To ally biological controls with chemicals is a 
sustainable novelty for the sugarcane fields, 
available before the end of 2018.

The company is working towards turn-
ing control procedures more efficient, thus 
simplifying farmers’ lives. Biological con-
trol is not a trend, but a reality in pest and 
disease management and in productivity 
gains from all crops, including sugarcane. 
To this end, BASF is increasingly investing 
in research and development of solutions 
that allow the sugar fields to express their 

maximum productive potential.
The synergy of chemicals with biological 

products improves the efficiency of the dis-
ease and pest controls in the sugarcane fields, 
showing more positive responses in manage-
ment and, consequently, in productivity.  On 
the other hand, traditional products are get-
ting increasingly efficient. Therefore, there is a 
decrease in the number chemical applications 
when it comes to fighting diseases and pests. 

BASF has decided to invest in the develop-
ment of biological solutions as a response to 
soaring global demand, where the highlight 
is Latin America, a reference in agricultural 
production. The company takes into consid-
eration the fact that the farmers are begin-
ning to pay heed to other field control man-

ners, which also contribute towards higher 
productivity rates. The biological products 
work jointly with chemical agricultural prod-
ucts and stand out for their integrated pest 
and disease management system. 

The biological market represents 2% 
to 3% of all pesticide sales. The expecta-
tion is for a share of 5% by 2026, according 
to BASF estimates. Research on biological 
products is a priority focus of the company, 
which has constantly been investing in the 
segment. BASF is involved with the sub-
mission of registers of bio-insecticides and 
bio-fungicides, which are supposed to join 
the company’s portfolio as one more tool 
for potentiating the controls over pests and 
diseases in different crops. 
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Aa 26ª fEnasucrO & agrOca-
na – Feira Internacional de Tecnologia Su-
croenergética vai agitar Sertãozinho e região, 
no Estado de São Paulo, entre 21 a 24 de agos-
to de 2018. A expectativa é de que os negócios 
venham a ser amplamente positivos, com a 
presença de novos perfis compradores, além 
de toda a cadeia produtiva sucroenergética. O 
movimento financeiro está estimado em R$ 4 
bilhões para a edição de 2018, com aumento 
de 7% em relação ao valor do ano anterior.

O otimismo ainda se reflete na movi-
mentação de público, que pode chegar 
a 40 mil visitantes, 8% a mais do que em 
2017. Mais de 40 países devem participar 
do evento. Além do setor canavieiro, a feira 
receberá visitantes das áreas de transporte 
e logística, alimentos e bebidas, biodiesel e 
papel e celulose com produtos comerciais 
e conteúdos específicos para estes nichos 
de mercado. Com um novo layout, a estru-
tura da feira ganhou mais mil metros qua-

drados de área devido à chegada de 30 no-
vas empresas, que serão abrigadas em um 
pavilhão denominado Agrotec. 

No total, a Fenasucro & Agrocana reú-
ne a oferta de soluções em serviços e pro-
dutos, eventos de conteúdo e intercâm-
bio entre compradores e vendedores em 
quatro setores: agrícola, fornecedores in-
dustriais, processos industriais e energia. 
Juntos, apresentam produtos de mais de 
mil marcas internacionais e nacionais. Há 
dois meses do início do evento, a comer-
cialização da feira já chegava a 96%, 8% a 
mais do que em 2017.

A 26ª Fenasucro & Agrocana acontece no 
Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho. 
Os eventos de conteúdo acontecem das 8 às 
18 horas. A visitação na plataforma comer-
cial vai das 13 às 20 horas. O credenciamen-
to de visitantes pode ser feito pelo site www.
fenasucro.com.br. A feira é uma realização 
do Centro Nacional das Indústrias do Setor 

Sucroenergético e Biocombustíveis (CEISE 
Br), organizada e promovida pela Reed Exhi-
bitions Alcantara Machado.

cOnfErÊncIa 
A 18ª Conferência Internacional sobre 

Açúcar e Etanol será realizada nos dias 29 e 
30 de outubro de 2018 no Hotel Grand Hyatt, 
em São Paulo. É considerado um dos mais 
importantes eventos do calendário mun-
dial do açúcar e do etanol. O foco continu-
ará sendo valorizar conteúdo de mercado, 
disseminar conhecimento de novas tecno-
logias e políticas públicas, além estimular o 
networking entre os participantes. A edição 
anterior contou com a presença de mais de 
750 participantes, de 30 países, além de 60 
palestrantes, que debateram por mais de 15 
horas formas de superar os desafios e apro-
veitar as oportunidades do mercado brasi-
leiro e internacional. Mais informações no 
site www.conferenciadatagro.com.br.

Para aquecer o setor
cerca de 40 mil visitantes sãO esperadOs 

para a 26ª fenasucrO & agrOcana, que será realizada 
de 21 a 24 de agOstO em sertãOzinhO (sp)

Heating up the sector
arOund 40 thOusand visitOrs are 

expected fOr the 26th fenasucrO & agrOcana, 
tO be held in sertãOzinhO (sp), august 21 - 24

e v e n t o s
E v e n t s

TthE 26th fEnasucrO & ag-
rOcana – International Fair of Sugar, Etha-
nol and Energy Technology will stir up Sertãoz-
inho and the region, in the State of São Paulo, 
from August 21 through 24, 2018. The expec-
tation is for businesses to be highly positive 
with the presence of different types of buy-
ers, besides the entire sugar and energy sup-
ply chain. As far as finances go, businesses 
are estimated at $ 4 billion for the 2018 edi-
tion, up 7% from the previous year. 

This sense of optimism reflects on the 
movement of the public, which could reach 
40 thousand visitors, up 8% from the 2017 
edition. More than 40 countries should take 
part in the event. Besides the sugarcane sec-
tor, the fair will receive visitors from the area 
of transport and logistics, food and beverag-
es, biodiesel, paper and cellulose with com-
mercial products and specific contents  for 
these market niches. With a new layout, the 
venue of the fair was expanded by an extra 

one thousand square meters due to the ar-
rival of 30 new companies, which will occu-
py a pavilion known as Agrotec.

In all, Fenasucro & Agrocana offers so-
lutions in services and products, content 
events and interchange between buyers 
and sellers, in four sectors: agriculture, in-
dustrial suppliers, industrial processes and 
energy. Together, they display products of 
upwards of one thousand national and in-
ternational brands. Two months before the 
event, 96% of the stands have already been 
traded, 8% more than in 2017.

The 26th Fenasucro & Agrocana takes 
place at the Zanini Events Center, in Sertãoz-
inho. The content events are held from 8 
a.m. to 6 p.m. Visits to the commercial plat-
form occur from 1 p.m. to 8 p.m. Visitors 
can get their credentials through site www.
fenasucro.com.br. The fair is under the re-
sponsibility of the National Center of the In-
dustries of the Sugar, Energy and Biofuels 

Sector (CEISE Br), organized and promoted 
by Reed Exhibitions Alcantara Machado.

cOnfErEncE
The 18th International Conference on 

Sugar and Ethanol will be held on October 29 
– 30, 2018. At Hotel Grand Hyatt, in São Pau-
lo. It is viewed as one of the most important 
events on the global calendar of sugar and 
ethanol. The focus will be based on placing 
value on market content, along with the dis-
semination of new technologies and public 
policies, besides stimulating networking ini-
tiatives among the participants. The previ-
ous edition attracted upwards of 750 thou-
sand participants, coming from 30 countries, 
besides 30 lecturers, who debated for more 
than 15 hours on manners to conquer the 
challenges and take advantage of the op-
portunities of the Brazilian and internation-
al market. For more information, please visit 
site www.conferenciadatagro.com.br.
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fenasucrO e agrOcana – 26ª feira internaciOnal 
de tecnOlOgia sucrOnergética
Data: 21 a 24 de agosto de 2018
Local: Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP)
Contato: (11) 3060 4717 e atendimento@reedalcantara.com.br
Informações: www.fenasucro.com.br

nOvacana ethanOl cOnference 2018
Data: 3 e 4 de setembro de 2018
Local: Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo (SP)
Contato: (41) 3022 1708 e conferencia@novacana.com
Informações: www.novacana.com

2º inOvacana 
Data: 4 e 5 de setembro de 2018
Local: Centro de Convenções, em Ribeirão Preto (SP)
Contato: (16) 3211 4770 e eventos@ideaonline.com.br
Informações: www.ideaonline.com.br

2ª expediçãO custOs cana
Data: 5 de outubro de 2018
Local: Piracicaba (SP)
Contato: (19) 3377 0937 e contatoeventos@pecege.com 

12º grande encOntrO de variedades 
de cana-de-açúcar 
Data: 17 e 18 de outubro de 2018 
Local: Centro de Convenções, em Ribeirão Preto (SP)
Contato: (16) 3211 4770 e eventos@ideaonline.com.br
Informações: www.ideaonline.com.br

18ª cOnferência internaciOnal 
datagrO sObre açúcar e etanOl
Data: 29 e 30 de outubro de 2018
Local: Hotel Grand Hyatt, em São Paulo (SP)
Contato: (11) 4133 3944 e conferencia@datagro.com
Informações: www.conferenciadatagro.com.br 

2ª reuniãO canaplan 2018
Data: 24 de outubro de 2018
Local: Hotel JP, em Ribeirão Preto (SP)
Contato: (19) 3434 3099 e canaplan@canaplan.com.br 
Informações: www.canaplan.com.br

17ª prOdutividade e reduçãO de 
custOs na agrOindústria canavieira 
Data: 5 e 6 de dezembro de 2018
Local: Centro de Convenções, em Ribeirão Preto (SP)
Contato: (16) 3211 4770 e eventos@ideaonline.com.br
Informações: www.ideaonline.com.br

A G e n d A
A g e n d a

EvENTOS DA CADEIA PRODUTIvA E 
INDUSTRIAL DA CANA-DE-AçúCAR NO BRASIL
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Soluções BASF para 
Cana-de-Açúcar.

AgMusaTM

Heat® 

Nomolt® 150 
Opera®

Comet® 
Regent® 800 WG 
Abacus® HC

Contain®

Plateau® 

Heat® 

Regent® 
Duo 

Nomolt® 150 
Plateau® 

Heat® 

Opera® 

Abacus® HC 

Regent® 800 WG 
Comet® 

Opera® 

Abacus® HC 
Heat® 

Nomolt® 150
AgMusaTM

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros métodos de controle dentro do programa  
de Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: Contain® nº 00128895,  
Plateau® nº 02298, Heat® nº 01013, Regent® Duo nº 12411, Regent® 800 WG nº 005794, Comet® nº 08801, Nomolt® 150 nº 01393, Abacus® HC nº 9210  
e Opera® nº 08601. Restrição temporária de uso no Estado do Paraná: Contain® para o alvo Brachiaria plantaginea na cultura da cana-de-açúcar e Plateau®  
para os alvos Emilia sonchifolia e Indigofera hirsuta na cultura da cana-de-açúcar.

AGMUSATM

Mudas de qualidade superior 
AgMusaTM somadas à técnica de  
MEIOSI resultam em um viveiro  
de alta qualidade e rentabilidade.

•	 Redução	de	custos.
•	 Maior	velocidade	na	introdução  
 de novas variedades.
•	 Menor	risco	de	doenças.
•	 Rotação	de	culturas.
•	 Ajuda	na	formação	de
   canavial comercial.

HEAT®

Herbicida	com	alta	eficiência	
contra plantas daninhas de 
folhas largas.

•	 Alta	seletividade.
•	 Fácil	absorção	via	raiz
    e ótimo custo/benefício.
• Efeito rápido em pré  
 e	pós-emergência.

NOMOLT® 150

Inseticida	de	força	que	regula	
a síntese bioquímica do inseto 
inibindo seu crescimento.

•	 Eficiente	no	controle
    e colabora no manejo de 
				resistência	de	praga.
• Excelente custo/benefício  
 de tratamento.
• Pode ser recomendado em    
    todas as regiões produtoras
    do país.

OPERA®

Opera® é a energia para uma cana mais 
saudável, mais verde e mais produtiva.

•	 Alta	eficácia	no	controle	de	 
 importantes	doenças.
• Mais biomassa e mais vigor.
• Mais qualidade, produtividade e  
 rentabilidade – benefícios AgCelence®.

REGENT® 800 WG

O inseticida para controle 
das principais pragas de solo 
em	cana-de-açúcar.

•	 Excelente	controle
   das pragas. 
• Longo residual.
•	 Sinônimo	de	tradição,	
			segurança	e	confiança.

REGENT® DUO

A	solução	contra	o	 
Sphenophorus Levis.

•	Controle	por	gerações.	
•	Desde	a	fase	larval	até	 
   a fase adulta.

CONTAIN®

Herbicida	sistêmico	com	formulação	
concentrada	solúvel	recomendado	
para o controle das plantas daninhas 
em	pré-emergência.

•	 O	melhor	produto	para	o	controle	 
 da grama seda.
• Melhor custo/benefício.
• Pode ser aplicado sobre palhada.
•	 Indicado	na	desinfestação	em	 
 áreas de reforma, canais de
				vinhaça	e	carreadores.

COMET® 

O	fungicida	para	a	força	de	
arranque	da	sua	cana-de-açúcar.

•	 Maior	enraizamento	e
   arranque inicial.
• Maior desenvolvimento da     
 cana com melhor stand e vigor.
• Maior tolerância ao estresse  
    hídrico e a herbicidas.
• Excelente controle de 
 			importantes	doenças	 
  e ótima sanidade da planta.

PLATEAU®

Plateau® se diferencia, pois possibilita a 
aplicação	tanto	na	palha	quanto	no	solo,	 
em	clima	seco	ou	úmido,	facilitando	o	
trabalho do agricultor no controle das 
principais plantas daninhas, especialmente 
na	pré-emergência.

•	Fácil	manuseio.
•	Aplicação	em	ambiente	seco,	úmido,	 
  no solo e na palha. 
• Amplo espectro de controle. 
• Excelente controle de tiririca e
   corda-de-viola.
•	Alta	eficiência	em	pré-emergência.
•	Limpeza	dos	carreadores	da	cana
			e	canais	de	vinhaça.

Para conhecer todos os serviços, incluindo Gestão de Risco
e os Programas de Relacionamento, acesse: www.agro.basf.com.br

BASF Cana.  
Máximo potencial para o seu negócio 
e longevidade para o seu canavial.

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br
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Conheça nossos eventos

MECANIZAÇÃO
e produção de cana

20º Seminário de 

HERBISHOW 17º
Seminário sobre Controle de Plantas Daninhas na Cana 14 º SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE DE PRAGAS DA CANA

SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA CANA-DE-AÇÚCAR
INOVA CANA2º 12º Grande Encontro sobre

VARIEDADES DE
CANA-DE-AÇÚCAR DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 

17º PRODUTIVIDADE &
REDUÇÃO DE CU$TO$
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