
A CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL
SITUAÇÃO GERAL 

DA LAVOURA
Para a temporada 2013/14, a cultura 
da cana-de-açúcar continua em ex-
pansão. A previsão é que o Brasil te-
nha um acréscimo na área de cerca de 
314 mil hectares, equivalendo a 3,7% 
em relação à safra 2012/13. O acrésci-
mo é reflexo do aumento de área da 
Região Centro-Sul. A Região Norte/
Nordeste praticamente se mantém 
com a mesma área para a próxima 
safra. São Paulo, Minas Gerais, Goi-
ás e Mato Grosso do Sul deverão ser 
os estados com maior acréscimo de 
áreas com 95,9 mil hectares, 60,1 mil 
hectares, 92,5 mil hectares e 81,4 mil 
hectares, respectivamente.
Este crescimento se deve à expansão 
de novas áreas de plantio das usinas 
já em funcionamento.
A expectativa é que no Centro-Sul as 
usinas invistam mais em renovação 
de canaviais do que em expansão de 
novas áreas cultivadas. Essa informa-
ção também é correta para a Região 
Nordeste onde a maior seca dos últi-
mos 40 anos afetou a safra 2012/13, 
deixando muitas usinas descapitali-
zadas, impedindo aumento de área. 
No Nordeste, também em função 
da seca, algumas usinas encerraram 
a moagem da temporada passada 
antes do período normal, mas isso 
não refletirá em um período maior 
de desenvolvimento da cana para a 
próxima safra, uma vez que a colheita 
continuou em ritmo normal. O que 
ocorreu foi apenas a mudança de 
destino da cana colhida, sendo que 
algumas usinas moeram o final de 
suas safras em parceria, diminuindo o 
custo da produção de açúcar e etanol, 
evitando assim um prejuízo maior 
do que o já ocasionado pela quebra 
de produtividade. As adversidades 
climáticas no Nordeste continuam 
nesse primeiro trimestre de 2013, o 
que provoca um atraso no desenvol-
vimento das lavouras.

INFLUÊNCIAS 
CLIMÁTICAS

No Nordeste, a seca que atinge a re-
gião castigou os canaviais, principal-
mente aqueles que foram colhidos 
no final da safra que se encerrou em 
abril de 2013, e não têm umidade 
suficiente para o desenvolvimento 
da soqueira. As chuvas continuam 
escassas e os índices pluviométricos 
estão abaixo da média histórica, onde 
o déficit está prejudicando considera-
velmente o ciclo produtivo da cultu-
ra da cana-de-açúcar, uma vez que a 
umidade do solo apresenta-se abaixo 
do necessário para um bom desen-
volvimento vegetativo do plantio ou 
da soca. O período de estiagem teve 
início em meados do ano passado e 
vem se prolongando até o presente, 
afetando os canaviais em formação. 
Na Região Norte as chuvas estão 
ocorrendo com frequência, favore-
cendo o desenvolvimento como um 
todo.
É preciso ressaltar, que variações cli-
máticas durante a safra em relação às 
chuvas, temperaturas e luminosidade 
fora dos níveis esperados, trarão con-
sequências imediatas para o resul-
tado final da safra, tanto no volume 
de cana-de-açúcar produzido, como 
na concentração de açúcares totais 
recuperáveis (ATR) na planta, e conse-
quentemente em seus produtos.

ÁREA
A área cultivada com cana-de-açúcar 
que será colhida e destinada à ativi-
dade sucroalcooleira na safra 2013/14 
está estimada em 8.799.150 mil hec-
tares, distribuídas em todos estados 
produtores conforme suas caracte-
rísticas. O estado de São Paulo per-
manece como o maior produtor com 
51,31% (4.515.360 hectares) da área 
plantada, seguido por Minas Gerais 

com 8,0% (781.920 hectares), Goiás 
com 9,3% (818.390 hectares), Paraná 
com 7,04% (620.330 hectares), Mato 
Grosso do Sul com 7,09% (624.110 
hectares), Alagoas com 5,02% 
(442.590 hectares) e Pernambuco 
com 3,25% (286.030 hectares). Nos 
demais estados produtores as áreas 
são menores, com representações 
abaixo de 3,0%. A área de cana-de-
-açúcar destinada à produção neste 
ano safra deve apresentar um cres-
cimento de 3,70% ou 314.150 hec-
tares em relação à safra passada. O 
aumento só não será maior por cau-
sa da intenção de plantio do Norte/
Nordeste apresentar uma leve queda 
em relação à safra passada. A área de 
renovação e/ou novas áreas de cana-
viais previstas para acontecer na atual 
temporada é estimada em 16,92% 
das lavouras atuais. 

EXPANSÃO
O comportamento da expansão da 
área de cana-de-açúcar tem suas 
particularidades em cada região do 
país, mas a projeção é que haja uma 
menor área de expansão em relação 
à safra passada. No geral, apenas para 
o estado do Amazonas não há pro-
jeção de plantio de novas áreas. O 
Centro-Sul deverá ter um incremento 
de 485 mil hectares na área de cana-
-de-açúcar, um provável incremento 
de 6,3% nas áreas de canaviais. Para a 
Região Norte/Nordeste há uma proje-
ção de aumento de 13,07 mil hectares 
de cana-de-açúcar. Os estados com 
maiores áreas de expansão devem 
ser: São Paulo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul e Paraná.

RENOVAÇÃO
A área de renovação dos canaviais no 
Brasil, prevista para a safra 2013/14 
deverá alcançar 969 mil hectares. O 

aumento da área com renovação 
diminui a infestação por ervas dani-
nhas, reduz a idade média do cana-
vial e consequentemente, melhora a 
produtividade. Na Região Centro-Sul, 
a área de renovação deve chegar a 
872,8 mil hectares, correspondendo a 
11,,0% das lavouras atuais. Destaque 
para São Paulo, Paraná, Goiás e Minas 
Gerais. Juntos, devem responder por 
797,1 mil hectares de área de renova-
ção no Brasil. A Região Norte/Nordes-
te deverá apresentar 96,2 mil hectares 
de áreas renovadas, 8,65% das lavou-
ras da safra 2013/14.

PRODUTIVIDADE
Apesar da instabilidade climática em 
algumas regiões produtoras neste 
primeiro trimestre, como é o caso do 
Nordeste, a perspectiva é de cresci-
mento de 6,8% no rendimento da cul-
tura. Neste primeiro levantamento, a 
produtividade média brasileira está 
estimada em 74.100 kg/ha, maior que 
a safra 2012/13, que foi de 69.407 kg/
ha. 
A previsão de melhores condições cli-
máticas neste ano safra em relação ao 
passado, além do maior investimen-
to em manutenção dos canaviais e 
aumento de área de renovação deve 
proporcionar esse crescimento no vo-
lume de cana-de-açúcar colhida para 
a próxima safra. 
Na Região Nordeste o clima ainda 
não está na normalidade, mas ainda 
assim espera-se uma safra mais favo-
rável em 2013/14. A perspectiva é um 
acréscimo de 4,80% na produtividade 
em relação à safra passada. 

PRODUÇÃO DE 
CANA-DE-AÇÚCAR

A previsão de produção de cana-de-
-açúcar da Região Centro-Sul deve 
ser de 594,1 milhões de toneladas, 
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A cana-de-açúcar da safra 
2013/2014 produzida no país deve 
chegar a 652 milhões de toneladas, 
com um aumento de 10,7% sobre 
as 588,92 milhões de toneladas do 
último período. Os números são do 
segundo levantamento, divulgado 
pela Conab. 
O estudo mostra que houve tam-
bém elevação da área de corte, 
que passou de 8.485 mil para 8.799 

mil hectares. A estimativa do per-
centual de recuperação da produ-
tividade média das lavouras ficou 
em 6,8%, devido á renovação de 
968,38 mil há e á normalização das 
condições climáticas que contribu-
íram positivamente para os cana-
viais, sobretudo da região Centro-
-Sul. 
O açúcar e o etanol tiveram cresci-
mento. Para o açúcar, espera-se um 

aumento de 6,88%, devendo pas-
sar de 38,34 milhões de toneladas 
para 40,97 milhões, enquanto que 
a produção total de etanol subiu 
14,94%, podendo passar de 23,64 
bilhões de litros para de 21,17 
bilhões. Fato igual ocorre com a 
produção do etanol anidro, des-
tinado á mistura com a gasolina, 
que sobe 21,96%, elevando de 9,85 
bilhões de litros para 12,02 bilhões, 

enquanto que hidratado, utiliza-
do nos veículos “flex-fuel”, cresce 
9,93% e eleva a marca de 13,79 bi-
lhões de litros para 15,16 bilhões. 
Produção que é processada em 456 
indústrias sucroalcooleira em todo 
país, na produção de açúcar, Etanol 
Anidro e o Hidratado.  

Fonte: Conab (Companhia Nacio-
nal de Abastecimento)

PRODUÇÃO DE CANA SAFRA 2013/2014

11,5% maior que a produção da safra 
anterior. A Região Norte/Nordeste 
também sinaliza um aumento em 
torno de 3,6%, passando dos atuais 
55,93 milhões de toneladas da safra 
2012/13, para 57,92 milhões na sa-
fra 2013/14. A previsão do total de 
cana-de-açúcar para ser moída é de 
652,02 milhões de toneladas, com au-
mento de 10,70% em relação à safra 
2012/13, que foi de 588,92 milhões de 
toneladas, significando que a quanti-
dade que será moída deve ser 64,89 
milhões de toneladas a mais que na 
safra anterior. A recuperação da pro-
dução, que foi severamente compro-
metida na safra passada, somando-se 
a um possível incremento de área, 
justifica-se esta estimativa de cresci-
mento da produção. Neste momen-
to a safra 2012/13 está encerrada. O 
final da safra se estende um pouco no 
início de 2013 em virtude da safra de 
cana do Nordeste que é, em função 
do calendário agrícola, pouco mais 
tardia do que a Centro-Sul.

PRODUÇÃO 
DE AÇÚCAR

Na safra anterior a produção de açúcar 
chegou a 38,34 milhões de toneladas. 
Neste contexto, a previsão é de que 
a produção de açúcar cresça 6,88% 
nesta safra de 2013/14, chegando a 
40,97 milhões de toneladas, nova-
mente impulsionada pelo crescimen-
to de 7,44% na Região Centro-Sul. 
70,03% do açúcar no país deverá ser 
produzido na Região Sudeste, 10,21% 
na Região Centro-Oeste, 9,87% na Re-
gião Nordeste e 8,83% na Região Sul. 
O percentual de açúcar total recupe-
rável (ATR) destinado à produção de 
açúcar nesta safra está na média geral 
estimado em 46,91% do total. A cana-
-de-açúcar equivalente a esta pro-
dução de ATR é estimada em 312,2 
milhões de toneladas dos 653,81 mi-
lhões de produção. A distribuição do 
mix indica que o estado de Pernam-
buco, Alagoas, Paraná, Amazonas, 
São Paulo, e Rio Grande do Norte são 

mais açucareiros, destinando a maior 
parte da sua produção de cana-de-
-açúcar e respectivamente, do seu 
ATR produzido para a produção de 
açúcar. O percentual de açúcar total 
recuperável (ATR) médio obtido na
safra de 2013/14 foi de 135,7 kg/t de 
cana-de-açúcar. Para esta safra a esti-
mativa que este índice seja um pouco 
melhor chagando a 137,01 kg/t de 
cana-de-açúcar.

PRODUÇÃO 
DE ETANOL

A produção de etanol total fechou 
em 23,64 bilhões de litros na safra 
2012/13 e é estimada em 27,17 bi-
lhões de litros para 2013/14, um in-
cremento de 3,53 bilhões de litros, 
alta de 14,94%. Deste total, 12,02 bi-
lhões de litros deverão ser de etanol 
anidro, e 15,16 bilhões de litros serão 
de etanol hidratado. Assim, o etanol 
anidro deverá ter um acréscimo de 
21,96% na produção, e o etanol hidra-

tado terá aumento de 9,93%, quando
comparados com a produção de 
etanol da safra anterior. Este estudo 
aponta para a Região Nordeste um 
acréscimo de 17,94% na produção de 
etanol hidratado, e redução de 7,74% 
do etanol anidro. Essa região deve 
responder por 2,47% da produção de 
etanol do país.
Rondônia, Acre, Tocantins, Ceará, e 
Rio Grande do Sul têm seu ATR to-
tal destinado à produção de álcool. 
Destes, Rondônia, Acre, Ceará e Rio 
Grande do Sul produzem apenas 
etanol hidratado. Para esta produção, 
53,09% da produção de ATR deverá 
ser destinado para a produção de ál-
cool ou o equivalente a 339,8 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar. Esta 
produção de etanol deverá continuar 
concentrada na Região Centro-Sul 
com 92,13% do total produzido no 
país, principalmente no estado de 
São Paulo (51,19%), Goiás (13,86%), 
Minas Gerais (9,74%), Mato Grosso 
do Sul (8,05%), Paraná (5,55%) e Mato 
Grosso (3,74%).

PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA, MÓDULO VII, 
COLHEITA E BENEFICIAMENTO.

DATA: 09/09/2013 E 16/09/2013   CARGA HORÁRIA: 16 HORAS
INSTRUTOR: MARCELO FABIANO SAMBÍASE

Rua dos Domingues, 591
Taquaritinga - SP

Fone: (16) 

3252-2862

 A produção de cana-
-de-açúcar em Taquaritinga de 
acordo com último levantamen-
to feito, teve uma produção de 

2.433.200 milhões toneladas des-
tinadas para as indústrias, tendo 
área plantada de 32.700 hecta-
res.

PRODUÇÃO DE CANA 
EM TAQUARITINGA

Neste Módulo foi identificado o 
momento ideal de colheita e os cui-
dados necessários para se obter um 
produto de boa qualidade, e  tam-
bém a  forma de preparar estes pro-

dutos nas embalagens e transporte. 
Sendo que este  programa  foi inicia-
do em março e terminará no mês de 
outubro (totalizando 08 meses) sen-
do realizado duas segundas-feiras 

por mês, e que está acon-
tecendo na propriedade 
da Sra. Márcia e Francisco 
Muzatti, Sitio Santa Inês, 
e onde os  participantes 
recebem toda informação 
através das aulas teóricas 
e práticas, com material, 
produtos, refeição e com 
todo suporte do instrutor,  
do Sindicato Rural  e do 
SENAR.
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Um levantamento feito pela Casa 
da Agricultura de Taquaritinga 
em parceria com Sindicato Rural 
mostra as principais culturas plan-

tadas na cidade, especificadas em 
variedades, levantamento feito em 
todas as propriedades, veja abaixo 
as culturas pesquisadas. 

LEVANTAMENTOS DE CULTURAS 
EM TAQUARITINGA

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

216.520 56.768
117.475 170.295
75.262 124.890
27.765 6.600

580 3.457
5.800 3.599
6.118 5.400

33.932 69.852
4.909 1.915

24.922 21.050
200

900
4.300

TOTAL GERAL DE PLANTAS

144

2.605 há

273.288

TOTAL

287.770
200.152

VARIEDADES

PERA RIO 
VALENCIA 
HAMLIN 

RUBI 

LEVANTAMENTO DE LARANJA

982.509

34.365
4.037
9.399

11.518
103.784

6.824

CHARMUT
BAIA 

LIMA SOROCABA

WESTIN
NATAL 

VALENCIA AMERICANA 
FOLHA MURCHA 

LIMA PERSIA

Nº DE PRODUTORES

AREA PLANTADA EM HECTARES

45.972
200
900

4.300

LIMA VERDE 

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

5.488 4.590
2.770 1.820
5.314 4.370
3.690 2.210
690
200

TOTAL GERAL DE PLANTAS

30

237,5 há

QUINTAL 4.590

LEVANTAMENTO DE ABACATE

VARIEDADES TOTAL

FORTUNA 10.078

GEADA 9.684
BREDA 5.900

MARGARIDA 690

31.142

Nº DE PRODUTORES

AREA PLANTADA EM HECTARES

PINOTTI 200

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

4.087 10.402

TOTAL GERAL DE PLANTAS

29

40,2 há

14.489

Nº DE PRODUTORES 

AREA PLANTADA EM HECTARES

LEVANTAMENTO DE CARAMBOLA

VARIEDADES TOTAL

CARAMBOLA 14.489

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

93.058 95.300
1.480 2.640
3.550 2.020

9.300

TOTAL GERAL DE PLANTAS

140

818,3 há

PEDRO SATO 4.120

LEVANTAMENTO DE GOIABA

VARIEDADES TOTAL

PALUMA 188.358

207.348

Nº DE PRODUTORES 

AREA PLANTADA EM HECTARES

SÉCULO 21 5.570
RICA 9.300

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

630 4.200

TOTAL GERAL DE PLANTAS

11

38,7 há

Nº DE PRODUTORES 

AREA PLANTADA EM HECTARES

LEVANTAMENTO DE LICHIA

VARIEDADES TOTAL

LICHIA 4.830

4.830

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

72.385 135.441
30.870 26.828

725 9.530
5.477 4.802

2.220

8.536
2.150 2.100

TOTAL GERAL DE PLANTAS

169

1.218 há

TOMMY 57.698

LEVANTAMENTO DE MANGA

VARIEDADES TOTAL

PALMER 207.826

KEITT 10.255
ESPADA VERMELHA 10.279

SENSATION
VAN DYKE 2.220
BOURBON

KENTT 8.536

AREA PLANTADA EM HECTARES

301.064

Nº DE PRODUTORES 

OUTRAS 4.250

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

27.140 4.669
24.364 49.882

250 1.620
1.400 500

TOTAL GERAL DE PLANTAS

55

312,6 há

MURCOTT 74.246

LEVANTAMENTO DE TANGERINA

VARIEDADES TOTAL

PONKAN 31.809

AREA PLANTADA EM HECTARES

TANGERINA CRAVO 1.870
SATSUMA 1.900

109.825

Nº DE PRODUTORES

PLANTAS ATÉ 5 ANOS PLANTAS ACIMA DE 5 ANOS

296.861 582.616

TOTAL GERAL DE PLANTAS

332

1.876 há

Nº DE PRODUTORES 

AREA PLANTADA EM HECTARES

LEVANTAMENTO DE LIMÃO

VARIEDADES TOTAL

TAHITI 879.477

879.477
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O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Outubro 2013

O que se colhe no mês de Outubro

Banana-prata, jaBUticaBa, moranga, alcachofra, 

BeterraBa, Brócolis, espinafre e raBanete.

SINDICATO RURAL DE TAQUARITINGA

Os Pedreiros Mineiros
Dois pedreiro de Minas Gerais fo-

ram até o Egito fazer uma construção 
por lá. Chegando lá, tomaram um taxi 
para o local e passaram pelo deserto, 
quando um vira para o outro e diz:

- Uai sô, mais que serviço compli-
cado viu!

- Por quê sô?
- Óia o tanto de areia, imagina 

quando chega o cimento.

A 84ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de Setembro 
de 2013, cujo ganhador foi o Sr. Jandovir Jose Olmos, totalizando 8.700 litros 
em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

Sindicato Rural Completa 8.700 Litros de Óleo 
Diesel sorteados entre seus associados.

Ingredientes:
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NELSON GARDEZANI 01/10
NEUDENIR EUDES VALERETTO                               02/10
JULIO CAMILO  02/10
MITSUNARI OGATA 03/10
LEONIDIO PIVETTA 10/10
JANDOVIR JOSE OLMOS 11/10
FRANCISCO LUIZ FERREIRA 11/10
JOSE ALDIVINO BUENO                                  12/10
SILVANA DO CARMO ARIOLI                         14/10
ALTAIR FERREIRA DE MIRANDA 16/10
CARLOS GIROTTO 19/10
FRANCISCO CARLOS AQUARONI 19/10
LEONEL DO AMARAL 21/10
ANTONIO BORTOLANI  24/10
VLADECIR BRACIALI 24/10
JOSE SIMAO 25/10
VANDERLEI  J. MARSICO 25/10
LEOPOLDO AQUARONI 26/10
JOSCELINO APARECIDO BIANCHI 28/10
OSVALDO BIONDI 28/10
AKIRA HISAMATSU 30/10
GILMAR DE AZEVEDO 30/10

Receita PãO DE BATATA 
RECHEADO

•Massa
½ xícara (chá) de leite morno
1 colher (sopa) de açúcar
1 envelope de fermento biológico seco 
   ou 2 tabletes
2 xícaras (chá) de purê de batata
1 ovo
2 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (chá) de sal
3 a 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 gema para pincelar
Recheios
1 xícara (chá) de queijo mussarela 
    ou 1 xícara (chá) de requeijão cremoso

Modo de preparo
Massa: em uma panela, amor-
ne o leite com o açúcar e o 
fermento e reserve. Em uma 
tigela, coloque o purê de ba-
tata, o ovo, a manteiga e o 
sal. Acrescente o leite que foi 
aquecido com o açúcar e o 
fermento. Adicione a farinha 
aos poucos até soltar da mão. 
Deixe a massa crescer por 35 
minutos. Abra a massa, colo-
que o recheio escolhido, fe-
che e deixe crescer novamen-
te. Pincele com a gema e leve 
para assar em forno médio de 
30 a 40 minutos.


