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P ro j e t a d o  n o  B r a s i l  p o r  u m a  e q u i p e  d e  m a i s  d e  5 0 

e n g e n h e i r o s ,  o  R e d u t o r  I n d u s t r i a l  X P 3 P C 2 9 0 / B , 

a l é m  d e  t o d a  r o b u s t e z  e  p o t ê n c i a ,  t r a z  c o m o 

p r i nc ipa l  i novação  a  sua  m o d u l a r i d a d e ,  p e r m i t i n d o 

q u e  e l e  s e j a  c o m b i n a d o  c o m  t o d o s  o s  o u t r o s 

m o t o r e s ,  r e d u t o r e s ,  a c o p l a m e n t o s  e  s i s t e m a s 

de  cont ro le  da  SEW-EURODRIVE.  Ma io r  tecno log ia , 

ma io r  economia ,  m a i o r  t o rq u e .  S o m e n t e  u m a  c o i s a 

v a i  f i c a r  m a i o r  q u e  t u d o  i s s o :  a  s u a  P R O D U Ç Ã O . 

XP3PC290/B - 75 TONELADAS de tecnologia
e torque de 9 MILHÕES de Nm.

Bem-vindo à quarta revolução industrial.

PARA AUMENTAR
SUA PRODUÇÃO, 
NOSSOS
ENGENHEIROS
PENSARAM
GRANDE. 
OU MELHOR: 
GIGANTE.
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A PRODUÇÃO DE ETANOL DITA OS 
ritmos e os investimentos na canavicultura 
brasileira. Em um bom momento na indús-
tria e nos mercados, o biocombustível aque-
ce a economia nas regiões identificadas 
com essa atividade. E isso se traduz em no-
vas perspectivas para o segmento como um 
todo, tendo em vista que a expansão dos ca-
naviais sempre se reflete também em novas 
oportunidades no mercado de açúcar, bem 
como na geração de energia a partir dos re-
síduos. Para uma cadeia produtiva com ta-
manha relevância histórica no País, eis uma 
notícia alvissareira para 2019.

O Programa RenovaBio é um dos impul-
sionadores desse novo cenário na socioeco-
nomia da cana. Com isso, inúmeras usinas 
canavieiras do Sudeste e do Nordeste pla-
nejam uma retomada, de olho nas opor-
tunidades que o comércio de biocombus-
tíveis apresenta, bem como vislumbram 
espaços no mercado internacional. Os bra-
sileiros têm no etanol obtido a partir da ca-
na-de-açúcar um de seus grandes trunfos 
ambientais, uma vez que essa cultura apre-
senta uma das mais eficientes estruturas de 
energia renovável dentre todas as possibili-
dades em âmbito mundial.

Os investidores desse setor têm uma du-
pla possibilidade de inserção comercial de 
seus produtos no mercado nacional e inter-
nacional: podem optar, a cada safra, con-
forme as melhores sinalizações de retorno 
financeiro, por elaborar açúcar, do qual o 
Brasil é o segundo maior produtor e o maior 
fornecedor mundial, ou, em outra frente, 
em industrializar o etanol, abastecendo o 
amplo mercado interno desse biocombus-
tível. Ao mesmo tempo, têm ainda tecnolo-
gia de vanguarda para transformar o bagaço 
da cana e os resíduos industriais em energia 
elétrica, suprindo a sua própria demanda.

Mais motivos para
Isso propicia um contexto em que a cul-

tura da cana-de-açúcar aproveita todos os 
seus recursos. O que ainda resta ao final do 
processo inclusive retorna à lavoura na for-
ma de fertilizante, realimentando todo o 
ciclo. Além disso, máquinas das próprias 
empresas podem ser movimentadas gra-
ças ao etanol, numa circularidade que ofe-
rece amplas perspectivas de sustentabilida-
de. Esse panorama diferenciado explica por 
que o setor tem atraído tantos investidores 
estrangeiros, impressionados e maravilha-
dos com os ganhos econômicos, sociais e 
ambientais dessa atividade.

Em outra circunstância, a cana-de-açú-
car mobiliza uma rica e variada agroindús-
tria no terreno dos alimentos e das bebi-
das destiladas. A cachaça, por exemplo, já é 
apreciada em muitos países como um pro-
duto com a marca do Brasil. Fabricada em 
pequenas, médias e até grandes indústrias, 
muitas de perfil familiar, e na maioria dos 
estados, com destaque inquestionável para 
Minas Gerais, essa bebida granjeia mais e 
mais apreciadores e adeptos dentro e fora 
do País. Em paralelo, açúcar mascavo, me-
lado e outros artigos abastecem um fideliza-
do mercado na alimentação humana.

Não é surpresa, portanto, que em 2019 
o segmento apresenta expectativa de bons 
mercados e de renovação dos canaviais, vi-
sando demandas em incremento. Os brasi-
leiros já estão mais do que convencidos de 
que da cana vem o biocombustível que, sob 
o viés econômico e ambiental, constitui um 
case de sucesso perante o mundo. E o açú-
car já é uma marca registrada brasileira em 
todos os mercados. O planeta cada vez mais 
se rende, e cada vez mais precisa se render, 
à importância da cana-de-açúcar. É um se-
tor que arranca muitos assobios de satisfa-
ção. E de plena admiração. boa leitura! 
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EThANOL PRODUCTION DICTATES ThE rhythms and the in-
vestments in Brazilian sugarcane. At a good moment for the industry 
and for the markets,  biofuel drives the economy in the regions iden-
tified with this activity. This translates into new perspectives for the 
segment as a whole, seeing that sugarcane field expansion has al-
ways reflections on new opportunities for the sugar market, as well 
as the generation of energy from residues. For a supply chain of such 
a historical relevance in the Country, this is promising news for 2019.

The RenovaBio Program is one of the driving forces behind this 
new scenario in sugarcane’s socioeconomy. Due to it, several sug-
arcane mills in the Southeast and Northeast are planning to vig-
orously resume their activities, with an eye on the opportunities 
posed by the segment of biofuels, while equally spotting chances 
in the international scenario. Brazilians see ethanol as one of the 
biggest environmental assets, seeing that this crop translates into 
one of the most efficient structures of renewable energy within all 
the structures at global level.

The investors of this sector have a double chance for commer-
cially inserting their products in the national and internation-
al markets: they can opt, at every growing season, in accordance 
with the best expected financial returns, by manufacturing sugar, a 
commodity of which Brazil is a major producer and global supplier, 
or, on another front, in ethanol industrialization, supplying the vast 
domestic market with this biofuel. At the same time, the Country 
also possesses state-of-the-art technology for transforming sug-
arcane bagasse and industrial waste into electric energy, meeting 

the Country’s own needs. 
This leads to a context in which the sugarcane crop takes advan-

tage of all resources. What still remains at the end of the process re-
turns to the fields in the form of fertilizer, re-feeding the entire cy-
cle. Furthermore, machines of the company run on ethanol, in a kind 
of vicious circle that offers vast perspectives of sustainability. This 
unique panorama explains why the sector has attracted so many 
foreign investors, impressed and marveled at the economic, social 
and environmental gains stemming from this activity.

In another circumstance, sugarcane drives a rich and diver-
sified agroindustry in the realm of food and distilled beverages. 
Cachaça, for example, has already become popular in many coun-
tries as a product that bears a Brazilian trademark. Manufactured 
in small, medium and big industries, many of them with a family 
profile, and in most states, where Minas Gerais stands out unques-
tionably, this beverage is conquering more and more aficionados 
at home and abroad. In parallel, brown sugar, molasses and other 
items supply a loyal market with human food. 

It comes as no surprise that in 2019 the segment presents per-
spectives of good markets and sugarcane field renewal, with an eye 
on bigger crops. Brazilians have no doubt about the fact that our bio-
fuel comes from sugarcane, representing an economic and environ-
mental asset, and is a success case in the world. With regard to sugar, 
it is has become a Brazilian brand in all markets. The world is increas-
ingly acknowledging the importance of sugarcane. It is a sector that 
prompts signs of satisfaction and full admiration. happy reading!

More reasons for
rejoicing
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SEU TEMPO É LIMITADO,
APROVEITE PARA INVESTI-LO 
FAZENDO NEGÓCIOS
Para isso, o novaCana oferece a 
maior e mais completa 
base de contatos das usinas

Saiba como acessar o contato das 
usinas do setor
usinas@novacana.com 
41 3022-1708



A ENERGIA DO AÇúCAR, do biocom-
bustível etanol e da bioeletricidade, gera-
da a partir da cana-de-açúcar brasileira, ga-
nha novo ânimo no País. Um dos fatores é 
o programa RenovaBio, apresentado como 
Política Nacional de Biocombustíveis, que 
deve entrar em pleno vigor em 2020, mas já 
mostra sinais. O mercado também favore-
ce o etanol, que alcança recordes, enquan-
to o açúcar ainda sofre com excesso de ofer-
ta, que já recua, ao mesmo tempo em que 
o biocombustível é colocado como fator de 
equilíbrio de sua produção e de mercado. A 
renovação está em pauta.

“Apenas no setor de etanol, o RenovaBio 
poderá gerar investimentos na ordem de R$ 
9 bilhões por ano, com a renovação de cana-
viais, e mais R$ 4 bilhões com o aumento da 

produção de cana-de-açúcar”, declarou o mi-
nistro Bento Albuquerque, das Minas e Ener-
gia, na abertura do Ethanol Summit, em ju-
nho de 2019, em São Paulo. Foi assinada 
então portaria que regulamenta uma manei-
ra de enquadrar projetos para emissão de de-
bêntures, permitindo às empresas captar re-
cursos com isenção de impostos para investir 
no setor, conforme anunciou o governo.

“Nos próximos dez anos, vamos ver a pro-
dução de etanol dobrar, e esse movimento 
vai favorecer todo o setor na matriz energé-
tica”, ressaltou Miguel Ivan Lacerda de Olivei-
ra, diretor do Departamento de Biocombus-
tíveis do Ministério de Minas e Energia, por 
ocasião da divulgação da 27ª Fenasucro & 
Agrocana, evento de agosto em São Paulo. 
Referia evolução já em andamento, como fu-

sões, melhorias e novas oportunidades para 
o Brasil, que “na produção de energia com 
biomassa é o mais eficiente do mundo”. 
Newton Duarte, presidente executivo da 
Associação da Indústria de Cogeração de 
Energia (Cogen), via ainda potencial de co-
geração adicional com o programa, “talvez 
o maior de biocombustíveis já concebido”.

“O RenovaBio permitirá que inúme-
ras externalidades positivas geradas pelo 
etanol sejam precificadas por um instru-
mento de mercado, sem subsídios gover-
namentais ou aumento de impostos”, afir-
mou Evandro Gussi, presidente da União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), 
em junho de 2019. Enfatizava o estímulo a 
uma produção mais eficiente, com meno-
res emissões de gases causadores do efei-

Etanol ganha 
importância 
também no 
Equilíbrio do 
mErcado dE 
açúcar

to estufa, “gerando uma nova revolução no 
campo e na indústria”. Inclusive já identifi-
cava “os primeiros frutos na corrida tecno-
lógica que se desenvolve nas usinas”.

A Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), na análise da temporada 
2018/19, por sua vez, constatava que “nas 
duas últimas safras, as unidades sucroalco-
oleiras, em especial as localizadas no Cen-
tro-Sul, voltaram de forma gradativa a ele-
var seus investimentos em projetos ligados 
à melhoria no desempenho do setor”. O eta-
nol hidratado, com alta competitividade no 
plano interno, avançou forte na produção, 
enquanto o açúcar, com mercado desfavo-
rável, recuava a oferta e assim evitava que a 
desvalorização fosse maior. 

Inclusive, esse aspecto vem sendo sa-

lientado em nível mundial pelas lideranças 
brasileiras do setor, ao colocarem o etanol 
como alternativa para equilibrar a produção 
de açúcar e buscarem, por exemplo, coope-
ração com o grande concorrente, a Índia, 
que, em fase recente, inundou e desequili-
brou o mercado deste produto. O objetivo, 
evidenciou Eduardo Leão, diretor-executi-
vo da Unica, em evento internacional em 
julho de 2019, na Austrália, é compartilhar 
a experiência de mais de 40 anos em uso 
do etanol como combustível em larga es-
cala e que pode ajudar a reduzir elevados 
estoques do outro derivado. O principal 
produtor mundial de cana e exportador de 
açúcar, e terceiro maior gerador de energia 
renovável, projeta-se cada vez mais como 
potência bioenergética global.

PANORAMA

Programa Renovabio deve impulsionar a produção de biocombustível 
e acelerar investimentos no setor, em especial na renovação de canaviais

energia
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ThE ENERGY OF SUGAR, ethanol and bioelectricity, generat-
ed from Brazilian sugarcane, is gaining momentum in the Coun-
try. One of the factors is the RenovaBio program, viewed as Na-
tional Biofuels Policy, scheduled to come into force in 2020, and 
is already showing signs in this respect. The market also favors 
ethanol, which is now hitting records, whilst sugar is still under 
the influence of excessive supply, now in a downtrend and, in the 
meantime, biofuel comes as the balance between production 
and the market. Renewal is on the agenda. 

“In the ethanol sector alone, the RenovaBio could generate in-
vestments of approximately R$ 9 billion a year, with sugarcane 
plantation renewal, and another R$ 4 billion with an increase in 
the production of sugarcane”, admitted Minas and Energy minis-
ter Bento Albuquerque, at the opening ceremony of the Ethanol 
Summit, in June 2019, in São Paulo. At that moment, the decree 
that rules the manner to frame projects for issuing debentures, 
allowing the companies to capture tax free resources for invest-
ments in the sector, as announced by the government.

“Over the next ten years the production of ethanol is supposed to 
double, and this move is going to benefit the entire sector of the en-
ergy matrix”, stressed Ivan Lacerda de Oliveira, director of the Biofu-
els Department at the Ministry of Mines and Energy, on the day the 
27th Fenasucro & Agrocana was launched, in São Paulo, in August. 
He referred to ongoing mergers, improvements and new opportu-
nities for Brazil, which, “in the production of energy from biomass is 
the most efficient in the world”. Newton Duarte, executive president 
of the Association of the Industry for the Cogeneration of Energy (Co-
gen), and he also spotted an additional cogeneration potential with 
the program, “maybe the biggest biofuel program ever conceived”.

“The RenovaBio will make it possible for countless positive ex-
ternalities generated by ethanol to have their prices determined 
in the market, without any government subsidies or tax increas-
es”, said Evandro Gussi, president of the Brazilian Sugarcane In-
dustry Association (Unica), in June 2019. He also insisted on the 
need to stimulate a more efficient production, with lower green-
house gas emissions, “generating a new revolution in the coun-
tryside and industry”. He was already detecting “the first fruits of 
the technological move going on at the mills”.

The National Food Supply Agency (Conab), at an analysis of 
the 2018/19 growing season, in turn, ascertained that “in the two 
past seasons, the sugar and alcohol units, especially the ones 
located in the Center-South region, gradually started resuming 
their investments in projects linked to the improvement and per-
formance of the sector”. Hydrous ethanol, highly competitive in 
the domestic scenario, has made strides in production, whilst 
sugar, with an unfavorable market, decreased its production in 
order to prevent the product from devaluating even further. 

The factor is even being stressed at global level by the Brazilian 
leaderships of the sector, by choosing ethanol as an alternative for 
balancing the production of sugar, whilst seeking, for example, coop-
eration with the relevant competitor, India, which, recently, flooded 
and unbalanced the market with this commodity. The aim, said Edu-
ardo Leão, executive director at Unica, at an international event in July 
2019, in Australia, is to share the over-40-year experience in the use of 
ethanol as fuel on a large scale, which could help reduce the exces-
sive stocks of the other derivative. The main global sugarcane produc-
er and exporter of sugar, and third biggest generator of renewable en-
ergy, is gradually climbing to the position as global bioenergy power. 

Ethanol is also gaining momEntum 
in thE global sugar markEt

Renovabio program is expected to boost biofuel production and speed up 
investments in the sector, especially in renewal of sugarcane plantations 

reinforced energy
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A SAFRA bRASILEIRA DE cana-de-açú-
car 2019/20, iniciada em abril de 2019 na 
maior região produtora (Centro-Sul, res-
ponsável por 92,3% do total colhido na úl-
tima temporada), mostrava até o final de 
julho atraso na moagem, com as chuvas 
ocorridas no início. A produtividade apre-
sentava algum acréscimo, mas já se veri-
ficava interferência de geada no início de 
julho, e a qualidade da matéria-prima (con-
centração de açúcar) era mais baixa. Quan-
to ao mix de produção de derivados, diante 
de manutenção de condições de mercado, 
repetia-se menor destinação ao fabrico de 

açúcar e maior direcionamento para o eta-
nol, como aconteceu na safra anterior.

Os dados divulgados pela União da In-
dústria da Cana-de-Açúcar (Unica) no início 
de agosto de 2019 identificavam redução 
de 2,75% na moagem da cana nos primei-
ros quatro meses desse ciclo, considerando 
que “permanecia atrasada no acumulado 
da safra” e refletiam em especial a situa-
ção do maior Estado produtor, São Paulo. A 
produtividade agrícola apurada pelo Cen-
tro de Tecnologia Canavieira (CTC) até en-
tão era de 83,78 toneladas por hectare, ante 
81,30 toneladas por hectare no mesmo pe-

ríodo da safra anterior. Mas, em contrapar-
tida, a Unica observava redução em 6,95% 
na quantidade de Açúcares Totais Recupe-
ráveis (ATR) por tonelada de cana para con-
versão em açúcar e etanol, ou 4,31% se con-
siderado o ATR médio.

Esse quadro na ATR já vinha se apresen-
tando antes e se encorpou em julho, o que, 
segundo a Unica, foi devido em parte à ge-
ada que atingiu cerca de 400 mil hectares 
de cana no Centro-Sul, em especial no Mato 
Grosso do Sul, no Paraná e no Sul de São 
Paulo. “O fenômeno obrigou muitas unida-
des a colherem a lavoura afetada antes de a 

moagEm dE 
cana no 
cEntro-sul 
atrasou no 
quadrimEstrE 
inicial da safra

planta alcançar seu estágio ideal de matu-
ração”, comentou Antonio de Padua Rodri-
gues, que em outro momento ainda apon-
tou possíveis impactos na produtividade. 
Outras análises daquele momento indica-
vam que o rendimento agrícola não deveria 
ter grande alteração na safra e poderia até 
crescer um pouco. Mas a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), no começo 
de abril, previa área colhida menor (2,4%), o 
que afetaria o volume final.

De outro lado, pelos números da Unica 
para o Centro-Sul nos primeiros quatro me-
ses da safra, o que se desenhava de novo era 

um mix produtivo ainda mais alcooleiro no 
ciclo 2019/20, com o índice da parcela des-
tinada ao açúcar diminuindo para 35,31% e 
o do etanol subindo para 64,69%. A produ-
ção do primeiro item diminuiu quase 10% 
no quadrimestre inicial, enquanto o do ou-
tro reduziu 4% no período, em comparação 
ao anterior. O biocombustível também tinha 
menos produção, com atraso na moagem e 
menor ATR, embora as usinas destinassem 
o máximo de cana possível a este produto, 
diante dos preços ainda mais favoráveis em 
relação ao açúcar, de acordo com avaliações 
que eram feitas por analistas até então.

Safra de cana  2019/20 inicia-se com concentração de açúcar mais baixa 
e repete a menor destinação para a fabricação deste produto industrial

Menos 
açucarada
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The 2019/20 sugarcane growing season starts with a 
lower sugar content and turns into a repeat of a smaller 

destination for the manufacture of this industrial product

Less sugary

ThE bRAZILIAN 2019/20 SUGARCANE CROP, with its 
beginning in April 2019 in the biggest producing region (Cen-
ter-South, responsible for 92.3% of the total harvested in the 
last season), experienced crushing delays up to July, due to 
excessive precipitation at the start. Productivity was some-
what higher, but frost conditions in early July interfered 
with its performance, and its quality (sugar concentration) 
was lower. As to the mix of the production of derivatives, in 
light of no changes in market conditions, there was a repeat 
of smaller proportions destined for the manufacture of sug-
ar and higher proportions destined for ethanol, a repeat of 
what had happened in the previous season. 

According to data from the Brazilian Sugarcane In-
dustry Association (Unica), in early August 2019, sugar-
cane crushing fell 2.75% in the first four months of the sea-
son, considering that “it was running behind schedule in 
the season as a whole” and reflected, especially, the situ-
ation of the leading sugarcane producing State, São Pau-
lo. The agricultural output ascertained by the Sugarcane 
Technological Center (STC) up to that time amounted to 
83.78 tons per hectare, compared to 81.30 tons per hect-
are in the same period in the previous season. On the oth-
er hand, Unica officials ascertained a reduction of 6.95% in 
the amount of Total Recoverable Sugars (TRS) per ton of 
sugarcane to be converted into sugar or ethanol, or 4.31% 
if the TRS average is considered.

This TRS picture had been effective before and intensi-

fied in July, of which, according to Unica sources, in part, 
the blame goes to the frost conditions that hit some 400 
thousand hectares of sugarcane in the Center-South, espe-
cially in Mato Grosso do Sul, Paraná and in the South of São 
Paulo. “The phenomenon forced many farmers to harvest 
their sugarcane before reaching its ideal maturation stage”, 
commented Antonio de Padua Rodrigues, who had also re-
ferred to possible impacts upon sugarcane yield. Other anal-
yses of that moment suggested that the agricultural output 
should not suffer considerable alterations in the season and 
could even improve a little. But the National Food Supply 
Agency (Conab), in early April, anticipated a smaller harvest-
ed area (2.4%), with a possible influence on the final volume.

On the other hand, judging by the Unica numbers Re-
garding the Center-South in the first four months of the 
season, a possible future scenario pointed to a produc-
tive mix even more in favor of alcohol in the 2019/20 grow-
ing season, with the proportion destined for sugar falling to 
35.31%, and the proportion for alcohol soaring to 64.69%. 
The former item suffered a reduction of almost 10% in the 
first quarter, while the latter dropped only 4% over the pe-
riod, compared to the previous period. The production of 
biofuel also dropped due to a delay in sugarcane crushing 
and lower TRS, though the mills were reserving the high-
est possible amounts of cane for this product, in light of the 
even more favorable prices, compared to sugar, according 
to analyses performed by analysts at that time. 

sugarcanE crushing in thE 
cEntEr-south rEgion had 

a dElay in thE initial quartEr of thE sEason

Sí
lv

io
 Á

vi
la

16

Fonte: Unica.

UM QUADRO INICIAL  •  AN INITIAL PICTURE
SITUAçãO DA SAFRA DE CANA 2019/20 NO CENTRO-SUL DO BRASIL 
(ENTRE 1º DE ABRIL E 1º DE AGOSTO – COMPARAçãO COM O PERÍODO NO ANO ANTERIOR)
   pRodutoS Números % 
Cana-de-açúcar (mil t) 307.810 (2,75) 
Açúcar (mil t) 13.334  (9,87)
Etanol total (milhões de l) 15.478  (4,12)
Etanol hidratado (milhões de l) 10.686  (4,60)
Etanol anidro (milhões de l) 4.793  (3,03)
ATR/tonelada de cana (kg) 128,74  (4,31)



OS CANAvIAIS bRASILEIROS voltaram 
a render menos volume no ciclo 2018/19. 
Porém, o rendimento industrial – identifi-
cado como Açúcar Total Recuperável  (ATR) 
médio – cresceu novamente, diminuindo 
os efeitos daquela retração. Pelos levanta-
mentos da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), as safras estão dimi-
nuindo desde o período 2015/16 (quando 
foi atingido recorde de 665,6 milhões de to-
neladas), enquanto o referido índice vem 
aumentando, aproximando-se dos melho-
res níveis atingidos. Já o mix de destinação 
da matéria-prima abriu espaço bem maior 
para o etanol, em momento favorável ao 
biocombustível.

As informações da Conab e da União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), 
com sindicatos do setor, coincidem na sa-
fra encerrada em março de 2019, em ter-
mos de volumes totais, que atingem a faixa 
de 620 milhões de toneladas. Já em rela-
ção ao ATR e ao mix, há algumas diferen-
ças, em que a companhia pública verifica, 
por exemplo, ATR total no mesmo nível da 
safra anterior (2017/18), enquanto a Con-
sultoria Datagro, com base principalmente 
nos dados da Unica e de sindicatos, apurou 
redução de 2,1%. No ATR médio, ambas re-
gistram avanços: respectivos 2,8% e 1,1%.

A redução da safra de cana 2018/19 é 
consensual. Porém, os índices também 

mudam, a partir de dados divergentes so-
bre a temporada anterior, de modo que a 
Conab estimou diminuição de 2% e a ou-
tra fonte, 3,2%. O órgão público justifica a 
retração pela área colhida menor (no nível 
de 1,6%, tanto no Centro-Sul, principal re-
gião produtora, quanto no Norte/Nordes-
te), e por recuo na produtividade (0,4%), 
que se manifestou somente na primeira 
(1%). Esta, conforme observou o organis-
mo, sofreu com estiagem no meio do ano, 
assim como altas temperaturas, o que ace-
lerou a maturação e acarretou baixo cres-
cimento e falta de peso, enquanto no Nor-
deste o clima colaborou desta vez.

Na região Centro-Sul, a Unica constatou 

produção 
brasilEira dE 
cana ficou na 
faixa dE 620 
milhõEs dE 
tonEladas

quantidade colhida e processada 3,91% 
menor, só não se ampliando o índice, se-
gundo a entidade industrial, porque chu-
vas antecipadas na primavera reduziram 
a quebra esperada devido aos mais de 100 
dias de clima seco observados no início. Já 
o teor de ATR, de acordo com a mesma fon-
te, alcançou 137,87 quilos por tonelada de 
matéria-prima, o maior índice desde o ci-
clo 2010/11 (aumento de 0,94% em relação 
à safra anterior). Este resultado na concen-
tração de açúcares, avaliou a associação, 
“foi fundamental para compensar a retra-
ção na quantidade de cana processada”, 
tanto que a redução da produção total de 
ATR foi menor (3,01%).

Quanto ao mix de produção das 267 
usinas que operaram na safra 2018/19 na 
região Centro-Sul, a Unica destacou “a in-
tensa alteração” ocorrida, com direciona-
mento da cana para a produção de etanol 
subindo de 53,54% para 64,79%, enquan-
to o destino para a fabricação de açúcar fi-
cou em 35,21%, contra 46,46% apurados 
no ciclo anterior. “Essa mudança no mix 
evidencia a vantagem competitiva do se-
tor sucroenergético brasileiro, sem pa-
ralelo em nenhuma região produtora de 
açúcar do mundo, e que permite melhor 
gerenciamento de risco de preços pelas 
usinas”, comentou Antonio de Padua Ro-
drigues, diretor técnico da Unica.

Safra de cana-de-açúcar teve redução no ciclo 2017/18, mas rendimento 
industrial cresceu e mix do setor apresentou intenso avanço para o etanol

Menos cana, 
mais álcool
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ThE bRAZILIAN SUGARCANE FIELDS YIELDED a smaller vol-
ume in the 2018/19 growing season. However, the industrial per-
formance – identified as average Total Recoverable Sugar (TRS) 
– increased again, reducing the effects of the smaller crop. Ac-
cording surveys by the National Food Supply Agency (Conab), 
the crops have been declining since the 2015/16 crop year (when 
the 665.6 million-ton record was hit), while the rate in question 
has been rising, approaching the best levels ever achieved. In 
the meantime, the mix of the destination of the raw material has 
been pointing to ethanol, at the moment, favorable to biofuels. 

Information coming from Conab and from the Brazilian Sug-
arcane Industry Association (Unica), with unions of the sector, 
coincide with the crop that ended in March 2019, in terms of total 
volumes, that reach around 620 million tons. On the other hand, 
with regard to the TRS and the mix, there are some differences, 
in which the government organ ascertains, for example, total TRS 
at the same level of the previous crop year (2017/18), whilst Data-
gro Consultancy, mainly based on data released by the Unica and 
unions, ascertained a reduction of 2.1%. Regarding the average 
TRS, both refer to respective advances of 2.8% and 1.1%.

The smaller 2018/19 sugarcane crop is consensual, but the in-
dices equally change, based on divergent data on the previous 
season, as a result, Conab estimated a decrease of 2.0%, whilst 
another source put this decrease at 3.2%. The government organ 
justifies the decline in the crop as a result of the smaller plant-
ed area (about 1.6% in the Center-South, main producing region, 
and in the North/Northeast), and also as a result of lower yields 

(0.4%), which only occurred in the former region. This one, as the 
organ observed, hard hit by the mid-year drought conditions, as 
well as by high temperatures, which accelerated the maturing 
process and resulted into low yields and weight loss, but in the 
Northeast, this time, weather conditions were favorable. 

In the South Central region, Unica officials detected a 3.91 de-
crease in the amount harvested and processed, and this index was not 
higher, according to the industrial entity, because anticipated rains in 
spring reduced the losses brought about by the upwards of 100 days 
of dry weather conditions that occurred early in the season. The TRS, 
according to the same source, reached 137.87 kilograms per ton of 
sugarcane, the highest index since the 2010/11 growing season (up 
0.94% from the previous season). This sugar concentration result, as-
sociation sources commented, “was of fundamental importance for 
making up for the smaller amount of sugarcane processed”, seeing 
that the reduction of the total production of TRS was smaller (3.01%).

Regarding the production mix of the 267 sugarcane mills in 
operation in the 2018/19 crop year, in the South Central region, 
Unica officials pointed to the “intense alteration” that occurred, 
regarding the destination of sugarcane for the production of eth-
anol, from 53.54% to 64.79%, while the destination for the manu-
facture of sugar remained at 35.21%, against 46.46% ascertained 
in the previous cycle. “This change in the mix attests to the com-
petitive advantage of the Brazilian energy sector, with no paral-
lel in any sugar producing region in the world, a fact that gives 
the mills better conditions to administrate price risks”, comment-
ed Unica technical director Antonio de Padua Rodrigues.

brazilian sugarcanE production rEachEd 
around 620 million tons

Smaller sugarcane crop in the 2017/18 growing season, but industrial 
performance improved, whilst the sector’s mix pointed to some 

amazing progress made by the ethanol industry

Less cane,
More alcohol
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Fonte: Conab.

A PRODUÇÃO DA 
CANA-DE-AÇúCAR
• SUGARCANE PRODUCTION
ÚLTIMOS NÚMEROS BRASILEIROS
(EM MIL TONELADAS)

Fonte: Unica, com entidades estaduais do setor e Mapa.

Fonte: Conab.

  Safra 2017/18 2018/19 
Brasil  633.261,9 620.435,4
Centro-Sul 588.657,0 572.701,4
Norte-Nordeste 44.604,9 47.734,0

Brasil 641.066 620.832
Centro-Sul 596.260 573.125
Norte-Nordeste 44.806 47.707

ATR - Açúcar Total Recuperável - médio
                                                     (Kg/t de cana)

Brasil 136,8 140,6
  destinação de AtR total (Em percentagem) 
Etanol 54,1 65,1
Açúcar 45,9 34,9



EscassEz Em árEas para Expansão
Ainda no Centro-Sul, os dois maiores produtores de cana do país, São paulo, do Sudeste, e Goiás, do Centro-oeste, mostram 

maiores áreas de expansão recente, após queda grande na temporada 2016/17. os níveis verificados estão bem aquém dos regis-
trados até o início da década e, inclusive, conforme as previsões da Conab, poderão de novo diminuir um pouco na safra 2019/20, 
ao contrário da renovação. Em Goiás, onde ainda houve leve incremento na parcela colhida no ciclo 2018/19, “as áreas de expan-
são estão se tornando mais escassas, em especial as próximas às unidades de processamento”, como apurou o órgão. Já onde há 
renovação no Estado, observou que a prática ocorre com o uso de variedades mais produtivas.

Área colhida de cana-de-açúcar vem recuando nos últimos anos, mas 
volta a ocorrer expansão e a renovação de canaviais ganha maior dimensão

colheita menor, 
plantio maior
OS CAMPOS vERDES DA CANA-DE-

-AÇúCAR voltam a aumentar no maior 
produtor mundial, o Brasil, em especial na 
sua principal região produtora, o Centro-
-Sul. Embora, por diversos fatores, a área 
colhida apresente recuo em anos recentes, 
é observada novamente expansão no culti-
vo e a renovação dos canaviais se destaca, 
ocorrendo crescimento contínuo de plan-
tio de mudas nas últimas safras, a partir de 
reaquecimento do mercado e de estímulos 
no âmbito dos biocombustíveis.

A safra 2018/19 registrou diminuição 
da área em que houve colheita da cana, 

assim como já havia acontecido na eta-
pa anterior e está previsto no novo ciclo. 
O perímetro dos canaviais colhidos no úl-
timo período produtivo recuou 1,6%. A 
situação foi verificada em quase todo o 
País, porém com maior representativida-
de na principal região produtora, a Cen-
tro-Sul, onde o índice atingiu 1,9%, e no 
principal Estado produtor, São Paulo, em 
que ficou 2,9% menor, de acordo com os 
números levantados pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab).

O órgão público considerou que a situ-
ação foi reflexo dos problemas climáticos 

ocorridos e da devolução de terras arren-
dadas, além de fornecedores que preferi-
ram substituir o plantio de cana por outras 
culturas, em especial a soja. Argumentou 
que áreas não adequadas à mecanização 
da colheita de cana, sistema que hoje res-
ponde por mais de 94% do total da opera-
ção no Centro-Sul, tendem a ser deixadas 
de lado, como estratégia das unidades de 
produção na busca de maior eficiência.

Entre importantes estados produto-
res desta região, Mato Grosso do Sul, no 
Centro-Oeste, e Paraná, no Sul, também 
tiveram redução de área colhida. No Es-

árEa 
rEnovada 
aumEntou 
5,4% nos 
cultivos 
brasilEiros no 
ciclo 2018/19

tado sulista, além dos fatores elencados, 
foi apontado ainda pela Conab o efeito 
do aumento nas áreas de renovação, com 
maior espaço destinado à produção de 
mudas, enquanto muitas unidades já re-
alizam a prática do Método Interrotacio-
nal Ocorrendo Simultaneamente (Meiosi), 
implantando outras culturas nas áreas de 
renovação durante o crescimento das li-
nhas de mudas de cana. Neste caso, inclu-
sive ocorre novamente maior contratação 
de trabalhadores para manejo manual.

O Paraná e o líder São Paulo apresen-
taram os maiores índices de renovação 

de canaviais no ciclo 2018/19, acima dos 
5,4% registrados no total do País. A ini-
ciativa, importante também na melho-
ria da produtividade futura, registra cres-
cimento contínuo desde a etapa 2016/17 
no Centro-Sul, enquanto no Nordeste, 
onde os tradicionais estados de Alago-
as e Pernambuco reduziram bastante as 
áreas devido às dificuldades financeiras 
do setor, a renovação também se desta-
cou na temporada 2017/18 e em solo per-
nambucano inclusive se recuperou área 
no ciclo seguinte, conforme os levanta-
mentos da Conab.
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GREEN SUGARCANE FIELDS ARE 
AGAIN resuming their expansion in Brazil, 
leading global producer, particularly in its 
main producing region, the Center-South  
region. Although the planted area has 
fallen in recent years, due to several fac-
tors, an expansion in the planted area and 
field renewal is well under way, with an in-
creasing trend in the planting of seedlings 
over the past seasons, a fact that is attrib-
uted to the recovery of the economy and 
to the rising demand for biofuels.

The area devoted to sugarcane in 
the 2018/19 growing season was slight-
ly smaller, just like what had happened in 
the previous season and is anticipated for 
the new cycle. The perimeter of the sugar-
cane fields harvested in the past produc-
tive period receded 1.6%. This situation 
was detected almost in the entire country, 
but more intensely in the main producing 
region, the Center-South, where this in-
dex achieved 1.9%, and in the State that 
is leader in production, São Paulo, where 
the decline remained at 2.9%, according 
to the numbers surveyed by the National 
Food Supply Agency (Conab).

The official organ had it that the situa-
tion was a reflection of the weather relat-
ed problems and of the termination of farm 

rEnEwEd arEa has incrEasEd 5.4% in thE brazilian 
cultivations in thE 2018/19 growing sEason

leases, besides the decision made by many 
farmers to replace sugarcane with oth-
er crops, especially soybean. Conab offi-
cials argued that areas improper for mech-
anized sugarcane harvesting, system that 
now accounts for upwards of 94% of the to-
tal operation in the Center-South, are likely 
to be abandoned, as a strategy of the pro-
duction units in search of higher efficiency.

Important sugarcane producing states, 
like Mato Grosso do Sul, in the Center-
West, and Paraná, in the South, equally 
devoted smaller areas to the crop. In the 
southern State, besides the factors listed 
above, Conab sources mentioned the ef-
fect stemming from the increase in renew-
al areas, with bigger areas dedicated to 
the production of seedlings, whilst many 
production units have already adhered 
to the Simultaneous Inter-Rotational Sys-
tem (Meiosi, in the Portuguese acronym), 

which consists in intercropping cane with 
other crops in the renewal areas during 
the growing stage of the cane seedlings. In 
this case, more workers are hired for man-
ual management practices. 

Paraná and the State of São Paulo, larg-
est cane producer, had the highest cane 
field renewal indices in the 2018/19 growing 
season, above the 5.4% in the entire Coun-
try. The initiative, with a relevant role in fu-
ture increases in productivity, has been con-
stantly rising in the Center-South region 
since the 2016/17 crop year. On the other 
hand, in the Northeast, where the tradition-
al cane growing states have greatly reduced 
their planted areas due to the financial 
crunches of the sector, renewal was impres-
sive in the 2017/18 season, and in Pernam-
buco the planted area experienced a recov-
ery in the season that followed, according a 
survey conducted by Conab.

Area devoted to sugarcane cultivation has been receding for the past years, but 
expansion is underway and sugarcane plantation renewal is gaining momentum

sMaLLer harvest, 
bigger crop

shortagE
Equally in the Center-South, the two largest cane producers in the Country, São paulo, in the Southeast, and Goiás, in the Center-West, 

have recently devoted more areas to cane, after a considerable decrease in the 2016/17 growing season. the ascertained levels are way be-
low the ones registered up to the beginning of the decade and, according anticipations by Conab, they could again decrease their planted 
areas in the 2019/20 crop year, contrary to their renewal efforts. In Goiás, where there still was a slight increase in area in the 2018/19 sea-
son, “expansion areas are becoming scarcer, especially the ones located close to processing plants”, as detected by the official organ. on 
the other hand, where renewal is occurring in the State, the organ observed that the practice is occurring with more productive varieties. 
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A DANÇA DAS ÁREAS  •  MOVING AREAS
O MOVIMENTO OBSERVADO NAS ÚLTIMAS SAFRAS (EM MIL HECTARES)
  Situação da área Colhida De expansão De renovação 
2016/17 9.049,2 168,7 849,5 
2017/18 8.729,5 209,7 993,6 
2018/19 8.589,2 220,6 1.047,6 
2019/20* 8.382,2 197,9 1.074,7 
Fonte: Conab – Série Histórica. * Previsão.



influÊncia climática 
o levantamento final da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sobre o ciclo 2018/19, em maio de 2019, tam-

bém destacou a influência climática na produtividade da temporada na região Centro-Sul e no principal produtor, São pau-
lo, mas considerava ainda a relação com o envelhecimento das lavouras. Chamou atenção o declínio do rendimento nas la-
vouras de Minas Gerais, que na safra anterior teve o número nacional mais alto neste item (78,8 mil kg/ha). As explicações 
incluíram idade elevada de algumas lavouras, adubação insuficiente, déficit hídrico e aumento na incidência da broca da 
cana na regiões Norte e Noroeste do Estado, enquanto no triângulo Mineiro faltou chuva.

Já no Centro-oeste, a Conab verificou condições favoráveis do clima não só no Mato Grosso do Sul como também no 
Mato Grosso, com elevações respectivas dos seus índices produtivos em  8,5% e 6,8%. o mesmo observou no Nordeste do 
país, onde a produtividade normalmente é mais baixa, por diversos fatores, como o clima, que desta vez favoreceu a re-
gião, permitindo melhora nos índices da safra nos principais e antigos estados produtores desta área (Alagoas e pernam-
buco), com recuperação de respectivos 23% e 1,9% sobre a temporada anterior.

A GRANDE ÁREA PRODUTORA DE cana-de-açúcar do 
Brasil, a Centro-Sul, que teve avanços significativos de 
produtividade agrícola na década passada, passou a re-
gistrar recuos no atual decênio, o que inclusive se repe-
tiu na safra 2018/19. Muitas são as razões apontadas para 
este desempenho, onde se incluem mecanização, expan-
são para ambientes mais restritivos, endividamento seto-
rial e menores taxas de renovação, conforme lembrado em 
relatório do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), de São 
Paulo, emitido em dezembro de 2018.

A unidade de pesquisa apresentou dados da região Cen-
tro-Sul (Sudeste, Centro-Oeste e Sul), do ciclo 2003/04 à eta-
pa 2010/11, período em que a produtividade ficou na faixa de 
84 toneladas de cana por hectare, e da temporada 2011/12 
ao período 2018/19, quando a média baixou para 74 tonela-
das por hectare. A redução ficou próxima de 12% e na atual 
década o índice só ficou próximo da média anterior no ciclo 
2015/16, com 83 toneladas por hectare, enquanto na safra 
2018/19 registrava 73,50 toneladas por hectare, na data do 
relatório. Já em abril de 2019, a União da Indústria da Cana-
-de-Açúcar (Unica) divulgava informações do CTC indicando 
que o rendimento final na região havia ficado em 73,34 tone-

ladas por hectare, redução de 3,31% sobre a etapa 2017/18.
O CTC, no documento de dezembro de 2018, enfatiza-

va que a última safra foi marcada ainda pelas adversidades 
climáticas, resultando em quebra de produção nas maio-
res áreas produtoras da região Centro-Sul. Mencionou pre-
cipitação abaixo da média no início da safra, que prejudicou 
acúmulo de biomassa, reduzindo a produtividade média. 
Já a melhora no regime de chuvas a partir de agosto de 
2018 permitiu recuperação em parte dos canaviais. Na re-
gião, apenas Mato Grosso do Sul e a microrregião paulista 
de Piracicaba apresentavam aumento de produtividade.

O centro tecnológico observou que estágios de corte avança-
dos, mais impactados pela estiagem, tiveram queda de pro-
dutividade mais acentuada. O estágio médio de corte, segun-
do a pesquisa, passou de 3,66 para 3,72 cortes entre o ciclo 
2017/18 e o período 2018/19, implicando em canaviais 0,1 
ano mais envelhecidos, o que, pela avaliação técnica, não im-
pactou a produtividade nesta safra “porque houve compen-
sação com colheita de áreas de ano e meio e bom rendimento 
no quinto corte”. A unidade ainda divulgou taxas de renovação 
desde o período 2005/06: então atingia 19,3% e no ciclo 2018/19 
estava em 13,5%, porém mostrou recuperação recente.

maioria dos Estados produtorEs 
viu a produtividadE cair no ciclo 2018/19

vários fatores interferiram na queda dos índices de rendimento agrícola 
da cana-de-açúcar nesta década e continuaram presentes na última safra

o dEsafio da 
produtividade

oportunidadEs
Ainda sobre a região Centro-Sul, o Centro de tecnologia Canavieira já no final de 2018 previa condições de alguma eleva-

ção na produtividade no período 2019/20 por conta de menor envelhecimento dos canaviais, dependendo do clima. Mas, 
de forma geral, considerava que “a adoção e a aceleração de variedades mais novas e produtivas – convencionais e geneti-
camente modificadas –, além da melhor qualidade e sanidade de plantio”, representavam “oportunidades para elevação 
dos patamares de produtividade e competitividade do setor”. o CtC, empresa nacional com foco em pesquisa de varieda-
des de cana, completa 50 anos de existência em 2019, e, segundo o seu presidente, Gustavo Leite, ofereceu valiosa contri-
buição, por meio de diversas inovações, “para tornar o setor sucroenergético brasileiro o mais competitivo do mundo”.
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opportunitiEs
Still with regard to the Center-South region, the Sugarcane 

technological Center in late 2018 suggested conditions to-
wards productivity increases in the 2019/20 season due to a 
lower aging process of the sugarcane fields, also depending on 
climate conditions. However, in general, the center considered 
that “the use and the acceleration of newer and more produc-
tive varieties – either conventional or genetically modified – 
besides their higher quality and health standards, represented 
“opportunities for increasing the yields and competitiveness of 
the sector”. the StC, national Corporation focused on research 
into sugarcane varieties, turns 50 in 2019, and, according to 
its president, Gustavo Leite, offered a valuable contribution, 
through several innovations, “towards turning the Brazilian 
sugar and alcohol sector into the most competitive in the world”.

climatic influEncE
the final survey by the National Food Supply Agency (Conab)  of the 2018/19 grow-

ing season, in May 2019, equally stressed climatic influence upon the agricultural out-
put in the season in the Center-South region and in São paulo, the leading producer, but 
also took into consideration the aging process of the sugarcane plantations. the declin-
ing yields in the sugarcane fields in Minas Gerais also captured attention, as they had hit 
record highs in the nation in the previous season (78.8 thousand kg/ha). Explanations in-
cluded the problem of aging sugarcane fields, deficient fertilization, dry spells and rising 
outbreaks of sugarcane borer in the North and Northeast of the State, while in triângulo 
Mineiro there was not enough rainfall. 

In the Center-West, Conab officials ascertained favorable climate conditions not only 
in Mato Grosso do Sul but equally in Mato Grosso, with respective increases in yield of 
8.5% and 6.8%. the same holds true for the Northeast, where yields are usually lower, 
for several factors, like climate, which this time was favorable to the region, resulting into 
better crop rates in the main and traditional sugarcane producing states (Alagoas and per-
nambuco), with yield respectively up 23% and 1.9% from the previous period.

An array of factors have interfered in the performance 
indicators of the sugarcane crop over the past decade 

and continued throughout the current season

the productivity 
challenge

ThE hUGE SUGARCANE PRODUCING AREA IN bRAZIL, the 
Center-South, a region that made great strides in agricultural 
productivity in the past decade, began to experience reductions 
in the current decade, and occurred in the 2018/19 growing sea-
son. Several reasons explain this declining performance, includ-
ing mechanization, expansion to more restrictive environments, 
sectoral indebtedness and smaller renewal rates, according to 
a report published by the Sugarcane Technology Center (STC), 
based in São Paulo, issued in December 2018.

The research center presented data referring to the Center-South 
region (Southeast, Center-West and South), from the 2003/04 to the 
2010/11 growing seasons, period that registered yields of 84 tons of 
sugarcane per hectare, and from the 2011/12 to the 2018/19 season, 
when average productivity dropped to 74 tons per hectare. In the 
current season, there was a productivity drop of nearly 12%, and, in 
the current decade, this ratio was only close to the average of the 
2015/16 season, with 83 tons per hectare, and in the 2018/19 season 
it was 73.50 tons per hectare, at the time the report was issued. On 
the other hand, in April 2019, the Brazilian Sugarcane Industry As-
sociation (Unica) disclosed STC information indicating that the final 
performance of the region had remained at 73.34 tons per hectare, 

down 3.31% from the 2017/18 crop year.
The STC, in a document released in December 2018, emphasized 

that the past crop  was also affected by bad weather conditions, re-
sulting into a decline in production in the huge sugarcane grow-
ing areas in the Center-South region. Lower than average rainfall 
marked the early stages of the crop, resulting into an accumulation 
of biomass, and lower average yields. On the other hand, improving 
weather conditions, as of August 2018, recovered many sugarcane 
fields. In the region, only Mato Grosso do Sul and the microrregion of 
Piracicaba, in São Paulo, experienced higher productivity rates.

The technological center observed that the advanced cutting 
stages, the ones hardest hit by the drought, had a more significant 
drop in productivity. The mid cut stage, according to the research, 
progressed from 3.66 cuts to 3.72 cuts in 2017/18 and 2018/19 crop 
years, resulting into sugarcane fields with a yearly 0.1 faster aging 
stage, which, from a technical point of view, had no impacts upon 
productivity in this season “because there was a compensation in 
the form of a one year and a half harvest, with good yield in the fifth 
cut”.  The center also disclosed a renewal rate starting back in the 
2005/06 growing season: then achieving 19.3%, and in the 2018/19 
season, it was at 13.5%, but made a recovery recently. 

in most sugarcanE producing statEs productivity 
droppEd in thE 2018/19 growing sEason
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Fonte: Conab.

ONDE MAIS SE PRODUZ  •  WHERE MOST IS PRODUCED
NÚMEROS DA SAFRA DE CANA-DE-AçÚCAR 2018/19
  LOCAIS Produção Produtividade var. Produt. s/2017/18 
 (Mil t) (Kg/ha) (%) 

Brasil  620.435,4 72.234 -0,4 
  Sudeste 400.312,1 74.934 -2,2 
  Centro-Oeste 136.855,1 76.313 3,0 
  Nordeste 44.416,1 53.254 9,0 
  Sul 35.534,3 62.335 -2,8 
  Norte 3.317,8 66.932 -4,3 
São Paulo 332.880,6 75.207 -1,8 
Goiás 70.001,4 76.332 -1,5 
Minas Gerais 63.199,8 74.525 -5,4 
Mato Grosso do Sul  49.504,7 76.472 8,5 
Paraná 35.495,2 62.370 -2,9 
Mato Grosso 17.348,9 75.789 6,8 
Alagoas 16.201,8 55.258 23,0 
Pernambuco 11.425,4 49.407 1,9 



difErEnça rEgional
A questão da produtividade é enfatizada também pelo projeto Campo Futuro, da CNA, na análise de dados de painéis realizados na 

safra 2018/19 nas regiões Centro-Sul e Nordeste do país, evidenciando o contraste entre as duas realidades. o principal fator limitante 
na canavicultura nordestina, conforme se avaliou, “é a baixa produtividade média, que em toneladas por hectare é 62% menor em re-
lação ao Centro-Sul”. o déficit é justificado pela “baixa tecnificação em relação ao Centro-Sul”, e pelo menor regime de chuvas. Apurou-
-se preços mais altos no Nordeste, mas as margens no Centro-Sul se mostraram maiores, “justamente pelo incremento produtivo e pelo 
ganho em escala”, reforçando que “o canavicultor deve tomar a eficiência produtiva como característica importante na sua atividade”.

Produtores de cana-de-açúcar da região Centro-Sul 
enfrentaram realidade de custos maiores do que 

os preços praticados na safra 2018/19

OS CUSTOS PARA PRODUZIR cana-de-
-açúcar cresceram no ciclo 2018/19, sem ter 
a remuneração correspondente. Estudo efe-
tuado pelo Programa de Educação Conti-
nuada em Economia e Gestão de Empresas 
(Pecege), de Piracicaba, São Paulo, em par-
ceria com a Organização de Plantadores de 
Cana da Região Centro-Sul do Brasil (Orpla-
na) e com a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), apurou que o cus-
to médio de produção de cana pelo pro-
dutor independente na região atingiu R$ 

103,80 por tonelada, enquanto o valor mé-
dio dos preços praticados na sua comerciali-
zação ficou em R$ 78,00 no período produti-
vo encerrado em 29 de março de 2019.

A apuração de custos foi realizada em 
38 diferentes áreas produtoras do Centro-
-Sul canavieiro, em que, comenta João 
Rosa, gestor de projetos do Pecege, se des-
taca a amplitude dos registros, com varia-
ção de 50% entre o produtor mais eficiente 
(R$ 83,00 por tonelada) e o menos eficiente 
(R$ 125 por tonelada). Isto é determinado 

principalmente, segundo ele, pela produ-
tividade de ATR (t/ha) observada. Já o va-
lor médio foi definido (exceto nos painéis 
do Paraná), pela relação entre o preço do 
Conselho dos Produtores de Cana-de-Açú-
car, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo 
(Consecana-SP), de R$ 0,5826 por quilo de 
ATR, e a qualidade média em torno de 135 
quilos por tonelada.

O gestor do Pecege chama atenção para o 
fato de que nenhuma região produtora apre-
sentou custos menores do que os preços pra-

quEda dE 
produtividadE 
contribuiu 
para prEssionar 
dEspEsas no 
pEríodo

no prEjuízo

ticados, “levando à conclusão de prejuízo 
econômico ao produtor de cana na safra 
2018/19”. Ele ressalta que não estão inclusas 
nas análises eventuais bonificações estabe-
lecidas entre usinas e produtores, “práticas 
que, dadas as evidências, vêm se tornando 
fundamentais à sobrevivência do produtor”. 
Além disso, o estudo conclui que “num ce-
nário de custos crescentes, é imperativa a 
busca por produtividade”.

A safra em questão, lembrou o relatório, 
foi marcada pela queda de produtividade 

agrícola em função da intensa seca que asso-
lou as principais regiões produtoras no início, 
com cerca de 120 dias sem chuvas em algu-
mas áreas, em especial São José do Rio Pre-
to, São Carlos e Ribeirão Preto, em São Paulo. 
Esta situação, conforme as conclusões, con-
tribuiu para pressionar os custos de produ-
ção e, neste contexto, “são o principal desafio 
do setor sucroenergético e, apesar da condi-
ção financeira difícil, os produtores precisam 
manter esforços para redução de custos e 
ampliação da eficiência produtiva”.
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rEgional diffErEncE
the question of productivity is also emphasized by the Future Field project, run by the CNA, in the analysis of data coming from 

panels conducted in the 2018/19 crop year in the Country’s Center-South and Northeast regions, attesting to the contrast between 
the two realities. the main limiting factor in the northeastern sugarcane regions, according to an evaluation, “is the low average 
productivity, which in tons per hectare is down 62% from the Center-South”. this deficit is justified by the “low technological level 
compared to the Center-South ”,  and by the lower precipitation levels. Higher prices were detected in the Northeast, but the mar-
gins in the Center-South are bigger, “and the credit goes to production increases and scale gains”, strengthening that “sugarcane 
producers should consider productive efficiency as a major concern in their activity”.

Sugarcane producers in the Center-South Region faced a reality of higher 
costs compared to prices practiced in the 2018/19 growing season

in the red

ThE COST OF PRODUCING SUGAR-
CANE soared in the 2018/19 growing sea-
son, with no corresponding remuneration 
levels. Study conducted by the Continuous 
Education in Economics and Business Man-
agement (Pecege), in Piracicaba, São Pau-
lo, in partnership with the Sugarcane Grow-
ers Organization in Brazil’s Center-South 
Region (Orplana), and with the Brazilian 
Confederation of Agriculture and Livestock 
(CNA), found out that the average cost in-
curred by independent sugarcane growers 
reached R$ 103.80 per ton, whilst average 
prices practiced at commercialization re-
mained at R$ 78.00 in the productive peri-
od that ended in March 2019.

Cost ascertainment was carried out in 
38 different sugarcane producing areas in 
the Center-South, in which, comments João 
Rosa, Pecege project manager, what is of 
note is the wide range of registers, with a 
variation of 50% between the most efficient 
producer (R$ 83 per ton) and the least effi-
cient (R$ 125 per ton). This is mainly deter-

dEclining sugarcanE productivity contributEd 
toward ExErting prEssurE on ExpEnsEs in thE pEriod

mined, according to him, by the TRS produc-
tivity (t/ha). On the other hand, the average 
value was defined (except in the panels of 
Paraná), by the relation between the Coun-
cil of Sugarcane, Sugar and Ethanol Pro-
ducers in São Paulo (Consecana-SP), of R$ 
0.5826 per kilo of TRS, and average quality 
of about 135 kilos per ton.

The Pecege manager emphasizes that 
no sugarcane producing region present-
ed smaller costs than the prices practiced, 
“leading to the conclusion of economic 
losses endured by the sugarcane farmers 
in the 2018/19 crop year”. He stresses that 
these analyses do not comprise eventu-

al bonuses established between mills and 
producers, “practices that, given the ev-
idences, have acquired fundamental im-
portance for the survival of the farmers”. 
Furthermore, the study concluded that “in 
a scenario of rising costs, productivity is of 
utmost importance”.

The crop in question, the report re-
called, was marked by decreasing ag-
ricultural productivity by virtue of the 
severe drought that hit almost all sug-
arcane producing regions in the early 
growing stage, of about 120 days with-
out any rainfall in some areas, especial-
ly in São José do Rio Preto, São Carlos 
and Ribeirão Preto, in São Paulo. This 
situation, according to the conclusions, 
contributed towards exerting pressure 
on the production costs and, within this 
context, “it is the major challenge of the 
sugar and alcohol sector and, in spite 
of the financial crunch, farmers need to 
devote efforts towards reducing prices 
and boost productive efficiency”.
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Tempo é tudo para o agronegócio, a atividade que sustenta a 
economia do país e cresce cada dia mais.
Fique por dentro de toda a força e a inspiração do campo nas 
publicações da Editora Gazeta. Anuários, revistas, banco de 
imagens e geração de conteúdo com relevância e propriedade de 
quem conhece em profundidade o mercado.

Leia. Anuncie. Conheça. Cresça.

AGRO É
AGORA.

NO DIA A DIA,
DE SOL A SOL,

AGRO É AGORA.

Fonte: Pecege/Orplana/CNA.

O DÉFICIT  •  THE DEFICIT
VALORES APURADOS NA SAFRA 2018/19 
NA REGIãO CENTRO-SUL
(R$ POR TONELADA DE CANA)
  INdICAdoRES R$ 
Custo médio de produção 103,80
Preço médio de comercialização 78,00



Projeções feitas para os próximos dez anos na cadeia da cana indicam que 
produção terá crescimento maior do que o observado na década anterior 

O CLIMA É DE CONFIANÇA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) para os próximos anos em rela-
ção à cultura da cana e de seu tradicional produto, o açúcar, pro-
jetando a continuidade de crescimento na nova década. E inclu-
sive superior ao que vinha ocorrendo nos últimos anos, embora 
coloque algumas dúvidas em relação ao adoçante diante de difi-
culdades recentes. Em relação ao novo destaque da cadeia pro-
dutiva, o etanol, que vive momento favorável, a expectativa do 
setor é positiva, alimentada ainda por Política Nacional de Com-
bustíveis, o chamado RenovaBio.

O Mapa, em suas Projeções do Agronegócio para o Brasil entre 
2018/19 e 2028/29, divulgadas em meados de 2019, com base em 
seus estudos com apoio da Embrapa e outros colaboradores, esti-
ma que a produção brasileira de cana possa crescer 2,4% ao ano 
e 26,7% na década. No decênio anterior, os índices respectivos fo-
ram de 1,4% e 10,8%. Já em relação à área plantada o ritmo de ex-
pansão deverá ser menor (os índices anuais e decenais diminui-
riam de respectivos 2,6% e 24,5% para 1,8% e 19,1%), tendo maior 
força nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, enquanto 
o principal produtor, São Paulo, também avançaria, com redução 
de áreas em outras culturas e pastagens naturais.

A produtividade média da cana deverá apresentar recuperação 
no período, no entendimento do setor público, fazendo projeção 
para níveis já alcançados na década anterior, na faixa de 83 tonela-
das por hectare, enquanto na fase atual encontra-se no patamar de 

73 t/ha. A avaliação feita pelo Mapa neste aspecto lembra que técni-
cos consultados consideraram baixa a estimativa, mas pondera que 
está sendo levada em conta a possibilidade de rendimentos iniciais 
menores na expansão para áreas emergentes, em virtude de seus 
padrões de terra e tecnologia.

Quanto à produção de açúcar, que vinha avançando à média de 
1,5% por ano e atingiu 21,1% no decênio, é prevista taxa média de 
crescimento anual de 4,2%, que chegaria a um total de 78,6% no 
novo período e volume de 51,8 milhões de toneladas em 2029. Mas 
se faz ressalva de que, pela redução produtiva recente devido a es-
toques mundiais elevados e preços relativos favoráveis ao etanol no 
plano interno, os resultados podem não se confirmar. Inclusive, se 
permanecessem condições semelhantes, o cenário mais provável 
seria projeção próxima ao limite inferior, de 37,2 milhões de tonela-
das (1,6% ao ano e 28,3% em dez anos). 

O consumo interno do produto iria crescer nos próximos anos, 
pelas previsões do ministério. O incremento atingiria 1,7% ao ano e 
18,1% até 2029, diferente do que ocorreu na década anterior, quan-
do foi constatado decréscimo na demanda doméstica (1,1% anual e 
7% decenal). Já na exportação, onde o Brasil é o líder mundial e des-
tina dois terços da produção a esse comércio, seria mantido cresci-
mento. Enquanto nos últimos dez anos a evolução nas operações 
externas esteve em níveis anuais de 2,1% e decenal de 10,1%, nos 
próximos a projeção é de índices respectivos de 2,9% e 32,8%, ini-
ciando na base mais baixa do ciclo 2018/19.

ministério prEvÊ quE apEnas a Expansão 
da árEa cultivada sErá mEnor

confiança no 
futuro

impulsão no motor
Em relação ao biocombustível etanol, a expectativa manifestada no segmento para a nova década é de que a produção brasileira, já 

destaque no mundo como a segunda mais expressiva, possa ser elevada em níveis próximos a 50%. o professor Marcos Fava Neves, das 
Faculdades de Administração da universidade de São paulo (uSp), em Ribeirão preto, e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), cita perspec-
tivas expressas pela união da Indústria de Cana-de-Açúcar (unica) de que seria possível passar da produção atual de 33 bilhões de litros 
para níveis entre 47 e 50 bilhões de litros, graças ao RenovaBio e a investimentos que ele pode gerar.
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EnginE powEr
With regard to ethanol biofuel, the expectation ex-

pressed by the segment for the new decade is that its pro-
duction in Brazil, known worldwide as second most ex-
pressive, could go up by nearly 50%. Marcos Fava Neves, 
professor at the College of Administration of the university 
of São paulo (uSp) in Ribeirão preto, and at the Getúlio Var-
gas Foundation (GVF), cites perspectives expressed by the 
Brazilian Sugarcane Industry Association (unica) suggesting 
chances for the present production volume of 33 billion li-
ters to go up from 47 to 50 billion liters, thanks to the Renov-
aBio and to investments likely to be generated.

ThERE IS AN ATMOSPhERE OF CONFIDENCE in the Ministry of Ag-
riculture, Livestock and Food Supply (Mapa) for the next years regard-
ing the cultivation of sugarcane and its traditional product, the sugar, 
projecting the continuity of growth throughout the new decade. This 
growth is likely to outstrip the growth rate of the past years, though rais-
ing some doubts about the sugar in light of recent difficulties. With re-
gard to the new valuable product of the supply chain, the ethanol, now 
going through a favorable moment, the sector harbors valuable expec-
tations, fueled by the National Biofuels Policy, the so-called RenovaBio.

Mapa officials, in their Agribusiness Projections for Brazil from 
2018/19 to 2028/29, released halfway through 2019, based on their 
studies relying on support from Embrapa and other collaborators, esti-
mate that the production of sugarcane in Brazil could soar 2.4% a year 
and 26.7% over the decade. In the previous decade, the respective indi-
ces were 1.4 and 10.8%. With regard to the planted area the expansion 
rhythm should be smaller (the annual and decade indices decreased 
from the respective 2.6% and 24.5% to 1.8% and 19.1%), with the best 
performance by the states of Mato Grosso, Goiás and Minas Gerais, while 
the leading producer, São Paulo, would also make a step forward to the 

detriment of other crops and native pasturelands. 
Based on the understanding of the public sector, the average an-

nual growth rate of sugarcane should make a recovery over the pe-
riod, with projections to levels already achieved  in the previous de-
cade, approximately 83 tons/ha, whilst in the current period it is about 
73 t/ha. The evaluation by the Mapa in this aspect is considered to be 
low according to technicians, but there is a possibility for smaller initial 
progress towards  the expansion to emergent areas, by virtue of their 
land standards and technology.

As to the production of sugar, which had been rising at an average 
of 1.5% a year, and achieved 21.1% in the decade, an annual growth 
rate of 4.2% is anticipated, which is supposed to reach a total of 78.6% 
in the new period and a volume of 51.8 million tons in 2029. But it has to 
be considered that, due to the recent decrease in production, and the 
blame goes to the high global stocks  and prices relatively favorable to 
ethanol in the domestic scenario, these results might not confirm. On 
the other hand, if similar conditions remained steady, the most likely 
scenario would be a projection close to the lower limit, of 37.2 million 
tons (1.6% a year and 28.3% in ten years).

ministry anticipatEs that 
only thE arEa 

dEdicatEd to sugarcanE 
will bE smallEr

Projections for the next ten years in 
the sugarcane supply chain 

point to a higher growth in production 
compared to the past decadeconfidence in the future

On account of the projections by the ministry, domestic con-
sumption of the product is supposed to soar over the coming 
years. This increase would achieve 1.7% a year and would go up 
18.1% until 2029, contrary to what happened in the previous de-
cade, when domestic demand dropped 1.1% a year and 7% in the 
decade. In exports, where Brazil is global leader and channels two 
thirds of the production to this market, there would be no inter-
ruption to its upward trend. While over the past ten years the evo-
lution in the foreign operations progressed at an annual rate of 
2.1% and a decade rate of 10.1%, the projection for the next years 
includes respective percentage rates of 2.9% and 32.8%, starting 
at the lowest level in the 2018/19 growing season.
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SUGAR

Produção e exportação de açúcar do líder brasil 
caem com força no ciclo 2018/19 diante da oferta 

mundial elevada e da redução dos preços no setor

O MUNDO RESOLvEU PRODUZIR AÇúCAR mui-
to acima do consumo no período 2017/18 e impac-
tou o mercado no setor, onde o Brasil é líder global, 
mas perdeu a posição na produção para a Índia no 
ciclo 2018/19. O excedente diminuiu preços e mo-
tivou a redução da oferta na etapa produtiva se-
guinte, em nível mundial e, em especial, no prin-
cipal produtor e exportador. O País, que por sorte 
tem a opção ora rentável do destino de matéria-pri-
ma para biocombustível, reduziu sua produção em 
quase 25% e as vendas externas em 29%, mas per-
maneceu na liderança exportadora.

Os altos estoques mundiais atingiram a marca 
histórica de 52,2 milhões de toneladas na tempora-
da 2017/18, segundo o Departamento de Agricultu-
ra dos Estados Unidos (USDA), em dados de maio de 
2019, e afetaram os preços. A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) observou que a redução 
nas cotações internacionais (contratos de primeiro 
vencimento no mercado futuro de Nova Iorque na 
safra 2018/19 em comparação à anterior) atingiu 
em torno de 15,4%, além de haver a pressão da des-
valorização do real em relação ao dólar no período. 
A diminuição só não foi maior, na sua avaliação, de-
vido à produção e à exportação menores no Brasil.

O aumento da demanda de etanol hidratado no 
mercado interno, e a consequente maior produção 
do biocombustível pelas usinas, também contribuiu 
para a queda das exportações de açúcar, na avalia-
ção da Conab. O Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade 
de São Paulo (USP), de sua parte, avaliou que a que-

da na produção no Brasil não deu suporte nos preços 
na Bolsa de Nova Iorque, que caíram e ainda influen-
ciaram com força os valores nacionais. Mas citou “fra-
ca demanda” do açúcar como mais um fator a deter-
minar baixas nos preços internos, que passaram de 
14% entre abril e dezembro de 2018.

De maneira geral, o cenário de superávit global 
do adoçante ganhou o maior foco no comportamen-
to do mercado. O Cepea cita número da Organização 
Internacional de Açúcar (OIA), na ordem de 10,51 mi-
lhões de toneladas na safra mundial 2017/18, com 
aumentos expressivos das ofertas do segundo, ter-
ceiro e quarto maiores produtores (na sequência, 
Índia, que é também maior consumidor, com mais 
53%; União Europeia, 14%; e Tailândia, segundo 
maior exportador, com 47%). Plinio Nastari, da Data-
gro, divulgou excedente mundial nesse ano comer-
cial (outubro a setembro) de 8,2 milhões de tonela-
das de açúcar cru equivalente.

Para a etapa 2018/19, a estimativa da consultoria 
em junho 2019 era de superávit de apenas 0,48 mi-
lhão de toneladas, destacando ainda que a redução 
no Brasil foi determinante para limitar o efeito do ex-
cedente no balanço mundial. Já em relação à nova 
temporada 2019/20 suas projeções em julho de 2019 
apontavam para possível déficit global na ordem de 
6,42 milhões de toneladas, com a influência de ques-
tões climáticas em importantes países produtores. 
Outra pesquisa, realizada junto a vários analistas e 
operadores no mesmo mês, previa que este núme-
ro mundial iria girar em cerca de 3 milhões de tone-
ladas, além de persistir alto uso da cana para etanol, 
em detrimento do açúcar, no Brasil.

vEnda ExtErna brasilEira diminuiu
29% Em volumE E 45% Em rEcEita

Queda
brusca
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rEação brasilEira 
As exportações brasileiras de açúcar continuavam baixas na safra 2019/20 (no acumu-

lado de abril a junho), mas com índices de redução menores do que os registrados na tem-
porada anterior. Em análise conjuntural de junho e julho de 2019, Fábio Silva Costa, ana-
lista de mercado da Conab, verificava aumento de preços internacionais em junho, após 
queda em maio, relacionando-o a projeções de redução dos estoques mundiais feitas 
pelo uSdA em maio para a nova safra, com produção menor e consumo maior. Comenta-
va ainda que “a redução nas exportações brasileiras no início da nova safra também con-
tribuía para a sustentação de preços no mercado externo”.

pelos dados oficiais do comércio exterior divulgados pela união da Indústria da Cana-de-
-Açúcar (unica), no primeiro trimestre, comparado com o mesmo período anterior, a exporta-
ção brasileira de açúcar diminuía 10% em volume e 13% em valor, enquanto no total da safra 
passada, relacionada à antecedente, a diminuição respectiva era de 29% e 45%. o Brasil ex-
portou 19,7 milhões de toneladas a uS$ 5,8 bilhões no período 2018/19, seguido da tailân-
dia, com 11,5 milhões de toneladas. os principais destinos foram Argélia, Bangladesh e Índia. 

Em relação à Índia, que no ciclo 2018/19 inclusive passou o Brasil na produção (33 mi-
lhões de toneladas, contra 29,5 milhões toneladas, conforme o uSdA), foi aberto painel 
na organização Mundial do Comércio (oMC), pelo governo brasileiro, em 2019, “com vis-
tas a eliminar distorções no mercado internacional do açúcar”. Eduardo Leão de Souza, 
diretor executivo da unica, destaca que “os preços da cana-de-açúcar da Índia devem es-
tar atrelados aos do mercado internacional e seus excessivos subsídios à exportação de-
vem ser eliminados”. A ação integra também Austrália e Guatemala, enquanto a unica faz 
contatos com o setor produtivo indiano para fortalecer a produção local de etanol, como 
caminho para proteger a cadeia de cana-de-açúcar.

por outro lado, estão sendo reforçadas relações com a China, que em maio de 2019 já se 
comprometeu a não renovar política de salvaguarda para entrada de açúcar estrangeiro no 
país, pela qual foram reduzidos os envios do produto para aquele mercado. Com isso, a ex-
pectativa é de que o volume exportado aos chineses volte a patamares anteriores e inclusive 
já mostra reação no primeiro trimestre da safra 2019/20, em que a China aparece como segun-
do maior destino do açúcar brasileiro. Ainda em agosto, a unica integrou comitiva paulista ao 
país asiático para promoção de negócios, envolvendo perspectivas de cooperação no etanol.

brazilian rEaction
Brazilian sugar exports continued lagging behind in the 2019/20 crop year (in the accumulated amount from April to June), but at 

lower reduction rates compared to the previous season. In an analysis based on a combination of events in June and July 2019, Fábio 
Silva Costa, Conab market analyst,  ascertained rising international prices in June, after the downward trend in May, relating it to pro-
jections of lower international stocks surveyed by uSdA officials in May for the new crop year, with lower production and higher con-
sumption. He also commented that “the lower Brazilian exports at the beginning of a new season also contributed towards guaran-
teed prices in the international scenario”. 

Relying on official foreign trade data published by the Brazilian Sugarcane Industry Association (unica), in the first quarter, compared to 
the same period in the previous period, Brazilian sugar exports were down 10% in volume and 13% in value, whilst in the entire  past season, 
compared to the previous season, the respective decrease amounted to 29% and 45%. Brazil exported 19.7 million tons at uS$ 5.8 billion in 
the 2018/19 crop year, followed by thailand, with 11.5 million tons. the main destinations were Algeria, Bangladesh and India.

With regard to India, a country that in the 2018/19 crop year has even outstripped Brazil in production (33 million tons against 
29.5 million tons, according to uSdA sources), a panel was established at the World trade organization (Wto), by the Brazilian gov-
ernment, in 2019, aimed at eliminating distortions in the international sugar market”. Eduardo Leão de Souza, executive director 
at unica, insists that “sugarcane prices in India should be chained to international prices and its excessive export subsidies should 
be eliminated”. this move also includes Australia and Guatemala, whilst unica officials are contacting the supply chain in India for 
strengthening the production of ethanol in that country, as the way to protect the sugarcane supply chain. 

on the other hand, relations with China are being reinforced. In May 2019, this country undertook the commitment to avoid the renewal 
of safeguard policies regarding the import of sugar from foreign countries, whereby the shipments of sugar to that country were greatly re-
duced. In light of this, the expectation is for the volumes shipped to China to recover their previous levels, and reaction is already apparent 
in the first quarter of the 2019/20 crop year, with China ranking as biggest destination for Brazilian sugar. Equally, in August, Única sent a del-
egation from São paulo to the Asian country for promoting businesses, involving perspectives for cooperation in ethanol. 

ThE wORLD DECIDED TO PRODUCE 
SUGAR in excess of consumption in the 
2017/18 crop year, a fact that impacted on 
the market where Brazil is the global leader, 
but lost this position to India in the 2018/19 
growing season. This surplus pressed down 
prices and was responsible for smaller sup-
plies in the productive season that followed, 
at global level and, particularly, in the coun-
try that leads production and exports. The 
Country, which luckily can take advantage 
of the profitable option of the raw material 
for the production of biofuel, reduced its vol-
ume by 25% and foreign sales by 29%, but 
kept its leadership in exports. 

The high world stocks reached the his-
torical mark of 52.2 million tons in the 
2017/18 crop year, according to the US De-
partment of Agriculture (USDA), in May 2019, 
and adversely affected prices. Sources from 
the National Food Supply Agency (Conab) 
observed that the reduction in the  interna-
tional price quotations (contracts first due to 
expire in the New York futures exchange, in 
the 2018/19 season compared to the previ-
ous one) reached approximately 15.4%, in 
addition to the pressure coming from the 
devaluation of the real relative to the dollar 
in the period. In his view, the decrease was 
not more serious due to Brazil’s lower pro-
duction volume and exports.

The rising demand for hydrous ethanol 
in the domestic market, and the consequent 
increase in the production of biofuels by the 
mills, had also a say in the declining sugar 
exports, in Conab’s evaluation. The Center 
for Applied Studies on Advanced Econom-
ics (Cepea), of the Luiz de Queiroz College 
of Agriculture (Esalq), a division of the Uni-
versity of São Paulo (USP), maintained that 
the smaller production in Brazil did not lend 

brazilian forEign salEs droppEd 29% 
in volumE and 45% in rEvEnuE

brazil, the leading producer and exporter of sugar, suffers a setback in 
the 2018/19 growing season in light of high global offer and lower prices

sharp fall
support to the prices at the New York Stock 
Exchange, which dropped and adversely af-
fected the national values. But he argued 
that “weak demand” for sugar was one 
more factor in the lower domestic prices, 
which fell 14% from April to December 2018.

In general, the scenario of global sugar 
surplus impacted strongly on the behavior 
of the market. Cepea officials cite the num-
bers released by the International Sugar Or-
ganization (ISO), some 10.51 million tons 
in the 2017/18 global crop, with expressive 
supply increases by the second, third and 
fourth biggest producers (in the sequence, 
India, also the biggest consumer, with more 
than 53%; the European Union, 14%; and 
Thailand, second largest exporter, with 
47%). Plinio Nastari, from Datagro, referred 
to global surpluses in this commercial year 

(October to September) of 8.2 million tons 
of brown sugar equivalent.

For the 2018/19 growing season, the con-
sultancy firm estimated the surplus at 0.48 
million tons, in June 2019, explaining that 
the reduction in Brazil was a determining fac-
tor that limited the effect of the surplus in the 
global balance. On the other hand, as far as 
the 2019/20 growing season goes, its projec-
tion in July 2019 pointed to a possible glob-
al shortage of some 6.42 million tons, under 
the influence of weather related questions 
in important sugar producing countries. An-
other survey conducted by several analysts 
and operators in the same month, anticipat-
ed that this global figure would reach approx-
imately 3 million tons, in addition to an am-
ple destination of sugarcane for ethanol, to 
the detriment of sugar, in Brazil.
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Fonte: Unica, com Secex.

O NÍvEL DO AÇúCAR  •  SUGAR CONTENT
AS MUDANçAS RECENTES NOS NÚMEROS NO BRASIL
pRodução (Em mil t) NAS REGIõES E No pAÍS
   SAFRA Centro/Sul Norte/Nordeste  Total   
2017/18 36.048 2.548 38.596   
2018/19 26.510 2.530 29.040   
EXpoRtAção (Em mil t)    (Em uS$ mil) 
2017/18 26.405 1.344 27.749 10.550.752 
2018/19 18.709 1.001 19.710    5.789.101 

Fonte: Unica, com entidades estaduais e Mapa, e com Secex.

A PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS  •  THE SHARE OF THE STATES
OS PRINCIPAIS NA PRODUçãO E ExPORTAçãO (Em mil t, 2018/19)
  ESTADOS Produção Exportação 
São Paulo 18.172 12.870
Minas Gerais 3.063 2.409
Paraná 2.122 2.172
Goiás 1.670 835
Alagoas 1.195 749
Mato Grosso do Sul 944 399



EThANOL

mEnos importação E poluição
Com o uso maior de etanol na safra 2018/19, o diretor técnico da unica enaltece a economia gerada para o país, na ordem de uS$ 5,2 bi-

lhões, ao evitar a importação de 10,5 bilhões de litros de gasolina que seriam necessários para garantir o abastecimento interno. os valores, 
lembra Antonio Rodrigues, evidenciam a importância do setor em diversos aspectos, incluindo econômicos, ambientais e sociais. Neste ponto, 
a entidade divulgou em junho de 2019 que o etanol da cana-de-açúcar contribuiu para reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa 
(GEE), em montante de 535 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente (Co2eq) entre março de 2003 e fevereiro de 2019.

Já a importação de etanol no ciclo 2018/19 também foi reduzida, enquanto a exportação aumentou, gerando saldo comercial supe-
ravitário de 290 milhões de litros (uS$ 305 milhões). Conforme os dados da unica, com base na Secretaria do Comércio Exterior (Secex), 
foram exportados 1,79 bilhão de litros (uS$ 929,83 milhões), sendo 85% destinados para os Estados unidos (971,63 milhões de litros) e 
Coreia do Sul (558,74 milhões de litros). A importação correspondeu a 1,5 bilhão de litros (uS$ 625,23 milhões), sendo 99,3% do volume 
proveniente dos Estados unidos. A Conab, por sua vez, comentou que as exportações do biocombustível cresceram, favorecidas pelo in-
cremento da produção e pela valorização do dólar, mas ficaram ainda aquém da temporada 2012/13 e da etapa 2013/14.

Comportamento semelhante no comércio exterior do produto aconteceu no primeiro trimestre da nova safra (ciclo 2019/20), com 
leve crescimento da exportação e diminuição da importação sobre o mesmo período anterior. Na produção, a temporada começou 
também com novo avanço no mix do etanol (65,27%, contra 64,44%, na região Centro-Sul, conforme a unica). Já o volume total caiu 
(4,28%), com menor moagem de cana no trimestre inicial (3,02%). Quanto ao mercado doméstico, o principal, a unica destacou alta de 
5,51% no comércio do hidratado em junho, comparado com o mesmo mês de 2018, “seguindo tendência de mercado demandante para 
o produto observada desde o início da safra”.

Produção, consumo e venda de etanol atingiram recordes na safra brasileira 
do ciclo 2018/19, a partir de alta demanda e valorização do hidratado 

O ETANOL bRASILEIRO, produzido basicamente de cana-de-
-açúcar, e já com alguma participação do milho (2,4%), atingiu o 
ponto mais alto da sua história na safra 2018/19, quando experi-
mentou grande impulso. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica), com os dados que coletou na principal região produtora, o 
Centro-Sul, e os consolidados pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) no Norte e no Nordeste, apurou oferta 
recorde do biocombustível nesta temporada, na ordem de 33,1 bi-
lhões de litros, 19,6% a mais do que na etapa anterior.

O salto produtivo ocorreu em virtude da maior prioridade dada pe-
las unidades produtoras a produzir o biocombustível em detrimento 
do açúcar, devido à remuneração superior apresentada no período, co-
menta Antonio de Padua Rodrigues, diretor técnico da Unica, citando 
que o mix de produção para etanol atingiu 64,29% no País (no Centro-
-Sul chegou a 64,79%, contra 53,54% na etapa anterior). Destacou ainda 
a capacidade das usinas de flexibilizar a oferta de produto conforme as 
condições de mercado de combustíveis frente ao açúcar.

Na análise final da safra pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), que apurou crescimento da produção brasileira de 
etanol em 21,7% e mix de 65,1%, o expressivo incremento teve a ver 
não só com a queda dos preços internacionais do açúcar, mas tam-
bém com cenário mais favorável ao biocombustível no mercado in-

terno, além da influência da alta do dólar e do petróleo, bem como 
do diferencial sempre presente de melhor fluxo de comercialização 
do etanol em relação ao açúcar. O aumento deu-se no etanol hidra-
tado, vendido direto nos postos.

O volume total comercializado de etanol carburante pelas usinas e 
destilarias brasileiras, conforme os números finais divulgados pela Uni-
ca, alcançou 30,61 bilhões de litros, alta de 20,44% sobre o ciclo anterior. 
As vendas específicas de etanol hidratado chegaram a 21,43 bilhões de 
litros,  representando aumento de 39,71% em relação ao período ante-
rior, enquanto o anidro, misturado à gasolina, diminuiu 8,88%, ficando 
em 9,18 bilhões de litros, devido à menor quantidade demandada do 
combustível fóssil. Já o comércio de etanol para o mercado industrial, 
não combustível, permaneceu estável, na faixa de 920 milhões de litros. 

Ainda em relação ao etanol combustível, com o avanço do hidrata-
do, a participação do renovável na matriz de combustíveis leves (ciclo 
Otto), incluindo o anidro, atingiu a marca de 47,1%, o maior percentu-
al já observado desde a safra 2008/09 (então de 46,13%), conforme os 
dados  de consumo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustívels (ANP), divulgados pela Unica. A entidade observou que 
em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, responsáveis por 72% de 
todo o hidratado consumido no País, a presença do renovável ficou aci-
ma de 50% no chamado ciclo Otto.

comércio dE Etanol hidratado chEgou 
a crEscEr quasE 40% no pEríodo

salto triplo
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dEclining imports and lEss pollution
With an ever-increasing demand for ethanol in the 2018/19 growing season, the technical director of the unica speaks highly 

of the savings generated for the Country, approximately uS$ 5.2 billion, by no longer importing 10.5 billion liters of gasoline that 
would be needed for supplying the domestic market. the values, Antonio Rodrigues recalls, attest to the importance of the sec-
tor in several aspects, including economic, social and environmental factors. In this regard, the entity commented, in June 2019, 
that sugarcane ethanol contributed towards reducing greenhouse gas emissions (GGE), by an amount of 535 million tons equiva-
lent (Co2eq), from March 2003 to February 2019.

on the other hand, ethanol imports in the 2018/19 crop year were also reduced, while exports soared, generating a positive 
balance of trade in the amount of 290 million liters (uS$ 305 million). According to data released by unica, in connection with the 
Secretariat of Foreign trade (Secex), ethanol exports amounted to 1.79 billion (uS$ 929.83 million), of which, 85% are destined for 
the united States (971.63 million liters) and South Korea (558.74 million liters). the purchases from abroad corresponded to 1.5 
billion liters (uS$ 625.23 million), with 99.3% of the volume coming from the united States.  Conab, in turn, commented that bio-
fuel exports have gone up, taking advantage of production and of the highly valued dollar, but have not reached the levels of the 
2012/13 and 2013/14 crop years.

A similar behavior in foreign trade occurred in the first quarter of the new crop year (2019/20 growing season), with exports 
soaring slightly and imports shrinking over the same period in the previous year. In production, the season also started with new 
advances in the mix of ethanol (65.27%, against 64.44%, in the Center-South region, according to unica sources). In the meantime, 
the total volume dropped (4.28%), with less sugarcane crushed in the first quarter (3.02%). As to the domestic market, the main 
consumer, unica detected an increase of 5.51% in hydrous ethanol sales in June, compared to the same month in 2018, “in line 
with the trend of the market that demands the product, starting at the beginning of the season”.

bRAZILIAN EThANOL, bASICALLY produced from sugarcane, and 
now also from corn, at a proportion of 2.4%, climbed to the top of 
its trajectory in the 2018/19 growing season, when it experienced 
a great step forward. The Brazilian Sugarcane Industry Association 
(Unica), based on data collected at the main producing region, the 
Center-South,  and the consolidated data surveyed by the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa) in the North and 
Northeast, ascertained record offer of biofuel in this season, around 
33.1 billion liters, up 19.6% from the previous season.

The productive leap occurred by virtue of the priority given by 
the production units in producing biofuel to the detriment of sug-
ar, due to higher profits derived from the product over the period, 
comments Antonio de Padua Rodrigues, technical director at Uni-
ca, citing that the production mix for ethanol reached 64.29% in the 
Country (in the Center-South it reached 64.79%, against 53.54% in 
the previous season). He also referred to the flexibility capacity of the 
mills in supplying the product according to the market conditions of 
biofuel, in comparison to sugar. 

The final crop analysis by the National Food Supply Agency 
(Conab), which ascertained an increase of 21.7% in the production 
of ethanol in Brazil, and a 65.1% mix, concluded that the expressive 
increase had to do not only with smaller international sugar pric-
es, but also with a scenario more favorable to biofuel in the domes-

tic market, besides the influence from the rising dollar and crude 
oil prices, as well as from the distinguishing trait of ethanol’s better 
commercialization flow compared to sugar. It was hydrous ethanol, 
sold at the gas stations, that experienced an increase.

The total volume of ethanol fuel traded by the Brazilian mills 
and distilleries, according to the final numbers released by Unica, 
amounted to 30.61 billion liters, up 20.44% from the previous peri-
od. Specific sales of hydrous ethanol reached 21.43 billion liters, rep-
resenting an increase of 39.71% from the previous period, while an-
hydrous ethanol, mixed with common gasoline, dropped 8.88%, 
remaining at 9.18 billion liters, due to shrinking demand for the fossil 
fuel. On the other hand, ethanol sales to the industrial market, non-
fuel ethanol, remained stable, at approximately 920 million liters.

Still with regard to ethanol fuel, with hydrous ethanol on the 
rise, the share of the renewable fuel at the light fuel matrix (Otto 
cycle), including anhydrous ethanol, reached 47.1%, the highest 
percentage since the 2008/09 growing season (back then 46.13%), 
from consumption data released by the National Agency of Petro-
leum, Natural Gas and Biofuels (ANP), disclosed by Unica. The en-
tity observed that in São Paulo, Minas Gerais, Paraná and Goiás, 
responsible for 72% of the entire volume of hydrous ethanol con-
sumed in the Country, the share of the renewable fuel was over 
50% in the so-called Otto cycle.

hydrous Ethanol salEs wEnt 
up nEarly 40% in thE pEriod

Ethanol production, consumption and sales hit record high in 
the brazilian 2018/19 growing season, as a result of soaring 

demand and highly valued hydrous ethanol

triple juMp
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O FLUXO DOS 
bIOCOMbUSTÍvEIS
•  THE FLOW OF THE BIOFUELS
PRODUçãO DE ETANOL NO BRASIL 
(EM BILHõES DE LITROS)

Fonte: Unica, com Mapa e Secex.

   SAFRA  2017/18 2018/19 
Etanol total 27,8 33,1
Etanol hidratado 16,5 23,2
Etanol anidro 11,3 9,9

vendas Etanol total
Internas 25,4 30,6
Externas 1,4 1,8

Principais estados produtores
São Paulo 13,2 15,9
Goiás 4,6 4,9
Mato Grosso do Sul 2,6 3,3
Minas Gerais 2,7 3,2
Mato Grosso 1,5 1,8
Paraná 1,3 1,6



ENERGY

Setor sucroenergético forneceu 21,5 mil Gwh de bioeletricidade para o 
sistema elétrico em 2018, superando os resultados dos anos anteriores

aproveitamento 
máximo

A CANA-DE-AÇúCAR é umas das princi-
pais fontes geradoras de bioeletricidade para 
a rede elétrica, além da produção de açúcar e 
de etanol. Cada tonelada de cana moída gera 
em média 250 quilos de bagaço e 200 quilos 
de palhas e pontas. O bagaço é utilizado na 
produção de vapor e energia elétrica desde 
a Revolução Industrial. A partir da década de 
1980, além de suprir a necessidade de eletri-
cidade das usinas, o bagaço permite a gera-
ção de excedentes de energia elétrica para o 
sistema elétrico brasileiro. 

O setor sucroenergético forneceu 21,5 mil 

GWh de bioeletricidade para o Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN) em 2018. O resultado 
superou todos os registrados nos anos ante-
riores, conforme demonstra o levantamen-
to da União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica). A geração da cana-de-açúcar signifi-
cou 82% do total de bioeletricidade ofertado 
no sistema. A soma da bioeletricidade desti-
nada à rede e ao autoconsumo das usinas re-
presentou a terceira fonte na Oferta Interna 
de Energia Elétrica (OIEE) no país, quase em-
patando com o gás natural.   

A bioeletricidade enviada para o SIN seria 

suficiente para abastecer 11,4 milhões de resi-
dências com energia elétrica ao longo do ano. 
Também evitaria a emissão de 6,4 milhões de 
tCO2, algo que só se consegue com o cultivo de 
45 milhões de árvores nativas ao longo de 20 
anos. Ainda permitiria poupar 15% da ener-
gia total reservada nas hidrelétricas do sub-
mercado das regiões Sudeste e Centro-Oeste, 
por conta da maior previsão de bioeletricida-
de disponível no período seco.

A capacidade instalada do setor sucroe-
nergético é de 11.424 MW em 2019. Esse po-
tencial de geração é superior ao da Usina 

o brasil 
aprovEita 
apEnas 15% 
do potEncial  
dE gEração  
da biomassa 

Hidrelétrica Belo Monte. Também represen-
ta cerca de 7% da potência de 169.664 MW 
outorgada no País e 77% da fonte biomas-
sa em geral, que inclui floresta, resíduos só-
lidos urbanos, casca de arroz, capim elefan-
te e biogás - AGR,  de 14.889 MW. “A biomassa 
representou 32% do crescimento anual da 
capacidade instalada no País em 2010”, re-
corda Zilmar José de Souza, gerente de bio-
eletricidade da Unica. 

A biomassa deve instalar 101 MW novos 
em 2019, significando 2% da expansão da 
capacidade estabelecida. Hoje, segundo a 

Unica, apenas 15% do potencial da bioe-
letrecidade sucroenergética é utilizada no 
Brasil. Se houvesse o aproveitamento ple-
no da biomassa presente nos canaviais, a 
bioeletricidade teria potencial para chegar 
a 142 mil GWh, quase sete vezes o volume 
ofertado em 2018, ou para atender mais de 
30% do consumo de energia no SIN. “Para 
diminuir essa diferença entre a geração e 
o potencial disponível, é importante uma 
política setorial de estímulo e de longo pra-
zo para a bioeletricidade, com diretrizes 
claras e contínuas”, declara Souza.
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SUGARCANE IS A MAjOR SOURCE of bioelectricity for 
the electric power system, besides the production of sug-
ar and ethanol. One ton of crushed sugarcane generates 
250 kilograms of bagasse and 200 kilograms of straw and 
scraps. The bagasse has been utilized for the production of 
steam and energy since the beginning of the Industrial Rev-
olution. Since the 1980s, besides generating the amount of 
electricity needed by the mills, the bagasse generates ener-
gy surpluses for the Brazilian electric power system.

The sugar and energy sector added 21.5 thousand GWh 
of bioelectricity to the National Interconnected System 
(NIS), in 2018. The result exceeded all the results of the pre-
vious years, according to a survey by the Brazilian Sugar-
cane Industry Association (Unica). The energy generated 
by sugarcane represented 82% of the total bioelectricity 
added to the system. The sum of the bioelectricity destined 
for the electric power system and for the amount con-
sumed by the mills themselves represented the third big-
gest source for the Internal Offer of Electric Energy (IOEE) in 
the Country, almost on a par with natural gas.

The bioelectricity sent to the NIS could meet the elec-
tric energy needs of 11.4 households for one year. It 
would also curb the emission of 6.4 million tons of CO2, 
something that is only achieved with the cultivation of 45 
million native trees over a 20-year period. It would also 
save 15% of the total energy reserved by the hydroelec-

tric power plants of the submarket in the Southeast and 
Center-West regions, on account of the bigger amount of 
bioelectricity available during the dry season. 

The installed capacity of the sugar and energy sector 
reached 11,424 MW in 2019. This generating potential ex-
ceeds the energy generated by the Hydroelectric Power 
Plant in Belo Monte. It also represents about 7% of the po-
tential of 169,664 MW granted to the Country and 77% of 
the biomass source in general, which includes forests, sol-
id urban waste, rice husk, Napier grass and biogas - AGR, of 
14,889 MW. “Biomass represented 32% of the growth of the 
annual capacity installed in the Country in 2010”, recalls 
Zilmar José de Souza, bioelectricity manager at Unica.

Biomass is supposed to produce an extra 101 MW 
in 2019, meaning an expansion of 2% of the estab-
lished capacity. Now, according to Unica sources, only 
15% of the sugar and energy  bioelectricity potential 
is utilized in Brazil. If the biomass from the sugarcane 
plantations was fully utilized, bioelectricity’s potential 
would reach 142 thousand GWh, almost seven times 
the volume offered in 2018, or meet nearly 30% on 
the consumption of energy at the NIS. “In order to di-
minish this difference between the generation and the 
available potential, there is need for a long term and 
stimulating policy for bioelectricity, with clear and con-
tinuous guidelines”, says Souza.

brazil only utilizEs 15% of its 
biomass EnErgy potEntial

Sugar and energy sector added 21.5 thousand Gwh of 
bioelectricity to the national electric power system, 

outstripping the results of the previous years

maximum use 
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Elaboração: Unica – 2019.

RENOvÁvEL  •  RENEWABLE
GERAçãO DE BIOLETRICIDADE 
SUCROENERGÉTICA PARA A REDE 
ELÉTRICA BRASILEIRA
   ANO Twh 
2018 21,5
2017 21,4
2016 21,2
2015 20,2
2014 19,3
2013 16,0
2012 12,1

Elaboração: Unica – 2019.

bIOMASSAS
•  BIOMASS
POTêNCIA OUTORGADA POR FONTE DE BIOMASSA – 
EM OPERAçãO COMERCIAL
   FONTE Potência Outorgada (Mw) % 
Biomassa da cana-de-açúcar  11.424 77
Floresta    3.197 22
Resíduos sólidos urbanos 163 1
Casca de arroz         53 0
Capim-elefante 32 0
Biogás-AGR 11 0
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Eestabelecimentos produtores de cachaça e 
aguardente totalizaram 1.397 registros em 2018, 

distribuídos em 835 municípios e 26 estados

A CAChAÇA É UMA AGUARDENTE DE 
CANA-DE-AÇúCAR, mas nem toda aguar-
dente é cachaça. Isso porque, segundo 
o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), 
a primeira utiliza como matéria-prima o 
mosto do caldo da cana-de-açúcar, com 
teor alcoólico de 38% a 48%. Já a aguar-
dente é a bebida com graduação alcoólica 
de 38% a 54%, obtida pela destilação alco-
ólica simples ou do mosto fermentado.

O uso da expressão “cachaça” é restri-
to aos produtores brasileiros desde 2001. 
Foi estabelecido pelo Decreto nº 4.062. O 
País também firmou acordos que garanti-
ram que o destilado nacional passasse a 
ser comercializado como cachaça na Co-
lômbia (2012), nos Estados Unidos (2013) 
e no México (2018). Esses acordos de co-
operação ainda contribuem para forta-
lecer as discussões que buscam o reco-
nhecimento da cachaça em outros países 
consumidores de destilados. 

O Brasil contabilizava 1.397 estabele-
cimentos produtores de cachaça e aguar-
dente, de acordo com levantamento re-
alizado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), divul-
gado em dezembro de 2018. As destila-
rias estavam distribuídas em 835 muni-
cípios, de 26 estados. Os produtores de 
cachaça e de aguardente representavam 
21,96% do total de 6.362 estabelecimen-
tos produtores de bebidas alcoólicas e 

não alcoólicas registrados no Mapa. 
Do total de estabelecimentos, 951 

eram de produtores de cachaça e 611 de 
aguardente, sendo que 165 deles produ-
ziam os dois destilados no mesmo local. 
As destilarias estão situadas em todas as 
regiões brasileiras. O maior número – 671 
de cachaça e 290 de aguardente – encon-
tra-se no Sudeste. O Nordeste concen-
tra o segundo maior número de unida-
des produtoras: 138 de cachaça e 184 de 
aguardente. São seguidos pelas regiões 
Sul, Centro-Oeste e Norte. 

Em relação aos estados brasileiros, qua-
se todos produzem as aguardentes. Apenas 
Roraima não apresentava nenhum estabe-
lecimento registrado no Mapa. O número 
de marcas registradas no ministério era de 
3.648 para a cachaça e de 1.862 para aguar-
dente. Minas Gerais liderava com 1.430 mar-
cas de cachaça e 397 de aguardente.

De acordo com o Ibrac, o número de 
produtores das bebidas está estimado em 
30.000, sendo composto em 98% por pe-
quenos e microempresários. O setor gera 
cerca de 600 mil empregos diretos e indire-
tos. A cadeia produtiva movimenta por ano 
em torno de R$ 7,5 bilhões. Muitos produ-
tores ainda atuam na informalidade, em 
parte devido aos altos impostos cobra-
dos no País. A redução das taxas elevaria a 
formalidade e os níveis de segurança e de 
qualidade dos destilados. 

o Estado dE minas gErais rEspondE 
pElo maior númEro dE marcas 

   tem para todos \
os gostos
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Fonte: Mapa.

SORTIMENTO  •  ASSORTMENT
REGISTROS DE PRODUTO 
AGUARDENTE POR ESTADO EM 2018 
   EStAdoS Aguardente 
Minas Gerais 397 
Ceará 248 
São Paulo 227 
Rio Grande do Sul 224 
Espírito Santo 40 
Sub-total  1.136 
totAL  1.862 

Fonte: Mapa.

MARCANTES  •  REMARKABLE
REGISTROS DE PRODUTO 
CACHAçA POR ESTADO EM 2018
   EStAdoS  Cachaça 
Minas Gerais 1.430 
São Paulo 424 
Rio Grande do Sul 345 
Rio de Janeiro 332 
Espírito Santo 269 
Paraíba 145 
Paraná 133 
Bahia 106 
Santa Catarina 100 
Goiás 96 
Sub-total 3.380 
Demais estados  268 
totAL  3.648 
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CAChAÇA IS SUGARCANE LIQUOR ob-
tained by the distillation of fermented juice 
of the sugarcane, but not every firewater is 
cachaça. This is because, according to the 
Brazilian Cachaça Institute (IBRAC), the for-
mer is made from the sugarcane must, with 
an alcohol content ranging from 38% to 
54%, obtained by simple alcoholic distilla-
tion or by fermented must. 

The expression “cachaça” refers to a geo-
graphical product protected indication only 
used for the sugarcane spirit made in Bra-
zil. It was defined by Decree nº 4.062. The 
Country also signed agreements for the na-
tional distilled spirit to be commercialized 
as cachaça in Colombia (2012), in the Unit-
ed States (2013) and in Mexico (2018). These 
cooperation agreements also contribute to-
ward strengthening the debates that seek 
recognition of the cachaça in other coun-
tries where this distilled spirit is consumed. 

There are a total of 1,397 cachaça and fire-
water distilleries, according to a survey con-
ducted by the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa), released in 
December 2018. The distilleries are scattered 

thE statE of minas gErais accounts 
for thE majority of thE brands

Firewater and sugar cane distilleries reached a total of 1,397 
registers in 2018, scattered across 835 municipalities and 26 states

for aLL tastes
across 835 municipalities, in 26 states. The 
producers of cachaça and firewater account-
ed for 21.96% of the total of 6,362 companies 
that produce either alcoholic or non-alcohol-
ic beverages registered in the Mapa.

Of this total, 951 distilleries produced 
cachaça and 611 firewater, but 165 of them 
produced both distilled beverages in the same 
facilities. These distilleries are located across 
all Brazilian regions. The biggest number of 

them – 671 cachaça distilleries and 290 firewa-
ter distilleries – are located in the Southeast. 
The Northeast is home to the second biggest 
number of distilleries: 138 cachaça and 184 
firewater. These regions are followed by the 
South, Center-West and North regions.

With regard to the Brazilian States, al-
most all of them produce firewater. Only the 
State of Roraima had not a single distillery 
registered in the Mapa. The number of regis-
tered brands amounted to 3,648 for cachaça 
and 1,862 for firewater. Minas Gerais was the 
leader with 1,430 brands of cachaça and 397 
brands of firewater.

According to Ibrac sources, the number 
of producers of the beverage is estimated at 
30,000, of which 98% are small-scale produc-
ers or micro entrepreneurs. The sector gener-
ates about 600 thousand direct and indirect 
jobs. The supply chain moves approximate-
ly R$ 7.5 billion a year. Many liquor producers 
are still operating informally, in part because 
of the high taxes levied on the beverage in the 
Country. A reduction of this tax burden would 
certainly reduce informality and improve the 
quality of these distilled spirits. 
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Fonte: Mapa.

PARA DEGUSTAR
•  FOR TASTING
DESTILADOS DE CANA-DE-AçÚCAR
ESTABELECIMENTOS DE PRODUTORES 
DE CACHAçA E AGUARDENTE 
REGISTRADOS POR REGIãO
   REGIõES  cachaça aguardente  
Sudeste 671 290 
Nordeste 138 184 
Sul  99 96 
Centro-Oeste 33 25 
Norte   10 16 
totAL  951 611 
Há 165 estabelecimentos que produzem 
tanto cachaça quanto aguardente. 

Fonte: Agrostat/Mapa – NMC 2208.40.00.

CLIENTELAS  •  CLIENTS
PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO 
EM VALOR E VOLUME – 2018
   PAÍSES valor (US$) Peso (KG)  
Estados Unidos  3.098.150 848.129 
Alemanha 2.530.892 1.878.000 
Paraguai 1.990.297 2.300.861 
Portugal 1.338.225 613.527 
Itália 1.083.202 314.798 
França 1.056.698 622.513 
Uruguai 605.232 97.013 
Espanha 545.476 213.594 
Países Baixos (Holanda) 487.920 379.014 
Reino Unido 392.198 92.925 
Sub-total 13.128.290 7.360.374 
Outros países    2.472.274 1.280.831 
totAL 15.600.564 8.641.205 

Fonte: Agrostat/Mapa.

EMbARQUES  •  SHIPMENTS
ExPORTAçõES BRASILEIRAS 
DE CACHAçA EM VALOR E PESO
   ANOS valor (US$) Peso (KG)  
2014 18.203.875 9.246.692
2015 13.289.143 7.668.858
2016 13.936.209 8.250.573
2017 15.808.490 8.961.772
2018 15.600.564 8.641.205
2019 (jan/jul) 8.290.910 4.277.142

forEign markEt
Cachaça produced in Brazil is shipped to 70 countries, attesting that the people 

in foreign countries also go in for this beverage, not just Brazilians. Exports amoun-
ted to uS$ 15.6 million in 2018, down  1.24% from the previous year, according to 
data released by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa), pu-
blished in the Agrostat. the shipment reached 8.41 million liters, down 3.8% from 
2017. In past years, the biggest shipment abroad, uS$ 18.2 million, took place in 
2014. out of the 67 countries that imported the Brazilian liquor in 2018, ten of them 
accounted for the bulk of all negotiated volumes.

the united States leads the purchase of the Brazilian distilled spirit, with a total 
value of uS$ 3.098 million in 2018. the country acknowledged the cachaça as a dis-
tinct Brazilian beverage, in 2013. Before this acknowledgement, the beverage was 
sold in the united States under the generalized label as “Brazilian Rum”. For the Bra-
zilian Cachaça Institute (Ibrac), besides recognizing the beverage as cachaça, the 
change in the united States also represented higher prices fetched by the drink, due 
to the exclusive denomination by the Brazilian producers.

the united States was followed by Germany, with imports worth uS$ 2.53 
million; paraguay, with uS$ 1.99 million; portugal, with uS$ 1.338 million; Italy, 
uS$ 1.083 million; and France, with uS$ 1.056 million. together, the ten biggest im-
porters shelled out uS$ 13.128 million in 2018. the other countries accounted for a 
sum of uS$ 2.472 million. Ibrac officials maintain that cachaça exports are running 
behind of the market potential and account for less that 1% of our national produc-
tion. Foreign sales reached uS$ 8.290 million, from January to July 2019.

the five main exporters of cachaça, in terms of value, were as follows: São pau-
lo (49.56%), pernambuco (12.96%), Rio de Janeiro (11.63%), paraná (9.66%), Ce-
ará (5.17%) and Rio Grande do Sul (4.89%). other states totaled 6.13%, according 
to Ibrac sources. In volume, the highlights are São paulo (41.61%), pernambuco 
(27.44%), paraná (17.92%), Rio de Janeiro (6.51%), Ceará (2.38%) and Rio Grande do 
Sul (1.59%) – other states reach 2.55%.

mErcado ExtErno 
A cachaça produzida no Brasil vai para quase 70 países, indicando que os estrangeiros também conhecem e apreciam a bebida, 

e não apenas os brasileiros. A exportação chegou a uS$ 15,6 milhões em 2018, com queda de 1,24% em relação ao valor do ano an-
terior, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento (Mapa), publicados no Agrostat. o envio somou 
8,41 milhões de litros, significando 3,8% a menos do que em 2017. Nos últimos anos, a maior exportação, de uS$ 18,2 milhões, ocor-
reu em 2014. dos 67 países que importaram o destilado brasileiro em 2018, dez responderam por grande parte do valor negociado. 

os Estados unidos lideram a importação do destilado nacional, com o total de uS$ 3,098 milhões em 2018. o país reconhe-
ceu a cachaça como produto distinto do Brasil em 2013. Antes do reconhecimento, a bebida era vendida no mercado america-
no com o rótulo generalizado de “Braziliam Rum”. para o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), além de permitir que a bebi-
da fosse adquirida como cachaça, a mudança nos EuA também representou ganho de valor para o país, com o uso exclusivo 
da denominação pelos produtores brasileiros. 

os EuA foram seguidos por Alemanha, com a importação de uS$ 2,53 milhões; paraguai, com uS$ 1,99 milhão; portugal, 
com uS$ 1,338 milhão; Itália, uS$ 1,083 milhão; e França, com uS$ 1,056 milhão. Juntos, os dez países principais importa-
ram uS$ 13,128 milhões em 2018. os demais responderam pela receita de uS$ 2,472 milhões. o Ibrac ressalta que a expor-
tação de cachaça continua aquém do potencial de mercado e abaixo de 1% da produção nacional. As vendas externas so-
maram uS$ 8,290 milhões, de janeiro a julho de 2019.  

os cinco principais estados exportadores de cachaça em termos de valores foram São paulo (49,56%), pernambuco 
(12,96%), Rio de Janeiro (11,63%), paraná (9,66%), Ceará (5,17%) e Rio Grande do Sul (4,89%). outros estados totalizam 
6,13%, de acordo com o Ibrac. Em volume destacam-se São paulo (41,61%), pernambuco (27,44%), paraná (17,92%), Rio de 
Janeiro (6,51%), Ceará (2,38%) e Rio Grande do Sul (1,59%) – outros estados conformam 2,55%.



O CENTRO DE TECNOLOGIA CANAvIEIRA (CTC), empresa 100% 
brasileira, comemora 50 anos de atuação em 2019 e marca a passa-
gem da data com a liberação de duas variedades de cana-de-açú-
car geneticamente modificada (GM). Em meados de 2018, o Centro 
obteve a aprovação da CTC20BT, a primeira cana-de-açúcar GM do 
mundo. A variedade já foi plantada por mais de 100 usinas da região 
Centro-Sul do Brasil. O CTC previa que a variedade ocuparia área de 
4 mil hectares na safra 2018/19. 

A segunda variedade, a CTC9001BT, é a novidade do CTC para a sa-
fra 2019/20. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 
aprovou a tecnologia em dezembro de 2018. Assim como a CTC20BT, 
a segunda variedade BT também é resistente à broca da cana-de-açú-
car, Diatraea saccharalis. A broca é a praga que mais afeta os canaviais 
brasileiros. Os prejuízos chegam a R$ 5 bilhões por ano, devido a per-
das de produtividade agrícola e industrial e na qualidade do açúcar, 
bem como custos com inseticidas.

A CTC9001BT pode ser plantada em todo o Brasil, sendo indicada 
para ambientes com solos mais restritivos. Outra vantagem da planta 
são os ganhos na produtividade agrícola e os benefícios na indústria 
com a matéria-prima de melhor qualidade. Outro diferencial é a redu-
ção de custo de até R$ 2 mil por hectare.

Conforme o diretor de Assuntos Corporativos do CTC, Viler Janeiro, 

o total investido na pesquisa do CTC em P&D nos primeiros nove me-
ses da safra 2018/19 foi de R$ 77 milhões; e de R$ 90,5 milhões na safra 
2017/18 (12 meses). O projeto de desenvolvimento da CTC 9001BT teve 
duração aproximada média de seis anos.

Resistentes à broca, as duas variedades BT possuem características 
diferentes. A CTC20BT é plantada em ambientes favoráveis, com bons 
solos e com maior incidência de chuva. Já a CTC9001BT é indicada para 
ambientes com solos mais restritivos. Além disso, a colheita da primeira 
é no meio da safra e a da segunda no início da safra. 

O diretor antecipa que a nova variedade vai estar disponível para 
a comercialização na safra 2019/20. O trabalho do CTC com os produ-
tores vai se iniciar com a distribuição de mudas e seguirá com o moni-
toramento do plantio. A propagação de mudas é semelhante à de in-
trodução de uma variedade convencional, com aumento gradual da 
área plantada, uma vez que as novas plantas serão replantadas para 
expandir a área de plantio.

O CTC continua desenvolvendo outras pesquisas relacionadas à 
resistência à broca. Também realiza trabalhos de variedades resis-
tentes ao Sphenophorus levis e tolerantes a herbicidas, como o glifo-
sato. “O dossiê científico contendo estudos e informações técnicas 
da terceira variedade de cana geneticamente modificada foi subme-
tido à CTNBio”, frisa Viler.

ctc9001bt vai Estar disponívEl 
para comErcialização na safra 2019/20 

ThE SUGARCANE TEChNOLOGY CENTER (STC), a company 
100% Brazilian, commemorates 50 years in operation in 2019 and 
marks this occasion with the liberation of two genetically modi-
fied (GM) sugarcane varieties. In Mid-2018, the Center got the ap-
proval of a variety known as CTC20BT, the first GM sugarcane va-
riety in the world. The variety has already been grown by more 
than a hundred mills in the Brazilian Central-South region. The 
STC estimated at four thousand hectares the area devoted to that 
variety in the 2018/19 growing season.

The second variety, known as CTC9001BT, is the STC’s novelty for the 
2019/20 crop year. The National Technical Biosecurity Committee (CNT-
bio) approved the technology in December 2018. Just like the CTC20BT, 
the second BT variety is resistant to the sugarcane borer, Diatraea sacch-
aralis. The borer is the pest that most affects Brazilian sugarcane fields. 
Losses amount to R$ 5 billion a year, due to productivity and industrial 
losses, sugar quality impairment, and high costs of insecticides.

The CTC9001BT variety can be grown all over Brazil, and is recom-
mended for very restrictive soil conditions. Another advantage of this 
plant stems from its high productivity rates, and the industry benefits 
from the high quality of this raw material. Another difference lies in the 
reduction of the production cost of about R$ 2 thousand per hectare.

According to the Corporate Affair’s director at the STC, Viler Ja-

neiro, STC’s total investment in P&D during the first nine months 
of the 2018/19 season reached R$ 77 million; and R$ 90.5 million 
in the 2017/18 crop year (12 months). STC’s development project 
lasted for approximately six years.

Resistant to the sugarcane borer, the two BT varieties possess 
different traits. The CTC20BT variety is grown in favorable envi-
ronments, with good soil and regular rainfall. The CTC9001BT va-
riety is recommended for more restrictive soil conditions. Fur-
thermore, the former is harvested midway through the season, 
and the latter, at the beginning of the season. 

The director anticipates that the new variety will be available in the 
market in the 2019/20 growing season. STC officials will start working 
with the growers at seedling distribution, followed by crop monitor-
ing services. Seedling propagation is similar to the introduction of a 
conventional variety, with a gradual increase of the planted area, see-
ing that the new plants will be replanted to expand the planting area. 

The STC will continue developing other varieties related to re-
sistance to the borer. The Center is also involved with varieties 
resistant to Sphenophorus levis  and tolerant to herbicides, like 
glyphosate. The scientific dossier containing studies and technical 
information of the third variety of genetically modified sugarcane 
was submitted to the CTNBio”, says Viler.

ctc9001bt will bE availablE in 
thE markEt in thE 2019/20 growing sEason

Sugarcane Technology Center (STC) marks its 50 years in 
operation with the launch of two transgenic sugarcane varieties in 2019

haLf a century 
of research

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) marca seus 50 anos de atuação com a 
aprovação de duas variedades transgênicas de cana-de-açúcar em 2019

Meio século de 
pEsquisa

RESEARCh

54



AGENDA

FENASUCRO E AGROCANA – 27ª FEIRA INTERNACIONAL 
DE TECNOLOGIA SUCRONERGÉTICA
data: 20 a 23 de agosto de 2019
Local: Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (Sp)
Contato: (11) 3060 4717 e atendimento@reedalcantara.com.br
Informações: www.fenasucro.com.br

6Th ANNUAL MIAMI SUGGAR CONFERENCE 
data: 8 a 10 de setembro de 2019
Local: Miami, Florida, uSA
Contato: support@platts.com
Informações: www.spglobal.com

NOvACANA EThANOL CONFERENCE 2019
data: 16 e 17 de setembro de 2019
Local: Hotel tivoli Mofarrej, em São paulo (Sp)
Contato: (41) 3022 1708 e conferencia@novacana.com
Informações: www.novacana.com

12º CONGRESSO NACIONAL DE bIOENERGIA
data: 31 de julho e 1º de agosto de 2019
Local: unip, Araçatuba (Sp)
Contato: (18) 2103 0528 e contato@udop.com.br
Informações: www.udop.com.br/congresso

3º INOvACANA 
data: 11 e 12 de setembro de 2019
Local: Centro de Convenções, em Ribeirão preto (Sp)
Contato: (16) 3211 4770 e eventos@ideaonline.com.br
Informações: www.ideaonline.com.br

13º GRANDE ENCONTRO DE vARIEDADES 
DE CANA-DE-AÇúCAR 
data: 16 e 17 de outubro de 2019 
Local: Centro de Convenções, em Ribeirão preto (Sp)
Contato: (16) 3211 4770 e eventos@ideaonline.com.br
Informações: www.ideaonline.com.br

19ª CONFERêNCIA INTERNACIONAL DATAGRO 
SObRE AÇúCAR E ETANOL
data: 28 e 29 de outubro de 2019
Local: Hotel Grand Hyatt, em São paulo (Sp)
Contato: (11) 4133 3944 e conferencia@datagro.com
Informações: www.conferenciadatagro.com.br 

2ª REUNIÃO CANAPLAN 2019
data: 15 de outubro de 2019
Local: Hotel Jp, em Ribeirão preto (Sp)
Contato: (19) 3434 3099 e canaplan@canaplan.com.br 
Informações: www.canaplan.com.br

18ª PRODUTIvIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS 
NA AGROINDúSTRIA CANAvIEIRA 
data: 20 e 21 de novembro de 2019
Local: Centro de Convenções, em Ribeirão preto (Sp)
Contato: (16) 3211 4770 e eventos@ideaonline.com.br
Informações: www.ideaonline.com.br

EVENtoS dA CAdEIA 
pRodutIVA E 
INduStRIAL dA 
CANA-dE-AçÚCAR
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