
A área cultivada com 
cana-de-açúcar no Brasil está 
estimada em 8.368,4 mil hectares

Mato Grosso possui 224 mil
hectares plantados de cana-de-açúcar,
dos quais 205 mil (ha) são para
moagem e o restante é de muda para
renovação da plantação.

Dos 13,9 milhões de toneladas
processadas na safra 2010/2011, a
quantidade de 428 mil t é para açúcar,
540 milhões de t é para etanol
hidratado e 347 milhões de litros de
etanol anidro.

De acordo com o Sindalcool, a
produção de cana-de-açúcar em Mato
Grosso saiu de 13,67 milhões de
toneladas na safra 2009/2010, para
13,90 na safra 2010/2011.
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De acordo com o último levantamento da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produ-
ção nacional de cana-de-açúcar a ser moída pela

indústria sucroalcooleira na safra 2011/2012 deve ter uma
queda de 8,4% em relação à safra anterior. O que significa
que a produção - que foi de 623,905 milhões de toneladas
no ano passado - caiu para 571,471 milhões de toneladas.
No âmbito de um programa de cooperação com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Conab
realizou entre os dias 28 de outubro e 12 de novembro de
2011, o terceiro levantamento da safra 2011/12 de cana-
de-açúcar. Nesta etapa, foram visitadas todas as unidades
de produção sucroalcooleira com produção efetiva situadas
nos vários Estados produtores do país.

Em relação aos aspectos agronômicos, as lavouras de
cana-de-açúcar apresentaram nesta safra um desenvolvi-
mento aquém do ideal e inferior ao da safra passada, levan-
do a uma produtividade menor que a estimada inicialmente
pelos produtores. Segundo levantamanto da Conab, as cau-
sas foram diversas, mas o clima foi o principal
causador da queda da produção em conseqüên-
cia das adversidades ocorridas a partir do mês
de abril até outubro de 2010, com chuvas es-
cassas em toda a região Centro-Oeste e Sudes-
te. Este comportamento do clima prejudicou a
brotação e o desenvolvimento da cana, tanto
nas áreas colhidas, como naquelas de renova-
ção e expansão. 

A conclusão da colheita na
maioria das unidades ocorreu na
primeira quinzena de novembro,
com isso, a cana que estava em
ponto de corte foi totalmente
moída, não sobrando pratica-
mente nada (cana bisada) para
moer este ano, diferente do que
aconteceu na safra anterior,
quando o excesso de chuva no período de co-
lheita fez com que sobrasse muita cana, que foi
moída na safra seguinte. 

Em Mato Grosso, segundo o diretor executi-
vo do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras
(Sindalcool), Jorge dos Santos, a produção de
cana deve aumentar. “Nós não estamos de acor-
do com estes números divulgados pela Conab,
não sabemos os critérios que eles utilizam, mas
preferimos trabalhar conforme os dados que

nos são passados pelas indústrias. Os quais são os mesmos
que enviamos para o Mapa. Sendo que a partir do levanta-
mento que fizemos neste mês de dezembro, nossa produção
saiu de 13,67 milhões de toneladas na safra 2009/2010,
para 13,90 na safra 2010/2011”. 

Santos disse ainda que provavelmente a Conab não in-
cluiu nos seus levantamentos a produção da ETH Bioner-
gia, empresa que iniciou suas atividades neste ano e moeu
aproximadamente 450 mil toneladas. O diretor do Sindal-
cool disse ainda que o Estado tem representação de 2% na
produção nacional de cana-de-açúcar, somando 14,2 mi-
lhões de toneladas já para a Safra 2011/2012. Sendo que
no Brasil são aproximadamente 640 milhões de toneladas
produzidas anualmente. Outro problema apontado no setor
sucroalcooleiro mato-grossense é que não há linhas de fi-
nanciamento adequadas para renovar a plantação, o que
pode causa prejuízos sérios no futuro. Assim, o setor es-
pera urgentemente a intervenção do governo para iniciar a
recuperação das áreas plantadas. Conforme o diretor exe-
cutivo do Sindalcool, na safra 2011/2012 os produtores
do estado renovaram apenas 20 mil hectares, isso com re-
cursos próprios.

Da Redação

Em relação a área cultivada com
cana-de-açúcar que será colhida e
destinada à atividade sucroalcoo-

leira, os números da Conab apontam que es-
tá estimada em 8.368,4 mil hectares, dis-
tribuídos em todos estados produtores. São
Paulo continua sendo o maior produtor com
52,2% (4.370 mil hectares), seguido por
Minas Gerais com 8,87% (742,65 mil hec-
tares), Goiás com 8,1% (678,42 mil hecta-
res), Paraná com 7,3% (611,44 mil hecta-
res), Mato Grosso do Sul com 5,70%
(480,86 mil hectares), Alagoas com 5,45%
(463,65 mil hectares) e Pernambuco com
3,89% (326,11 mil hectares). 

Nos demais Estados produtores as
áreas são menores, mas com bons índices
de produtividade. Já em relação à situação
geral, a lavoura continua em expansão no

Brasil. Tanto, que as áreas em produção ti-
veram aumento considerável. As mais sig-
nificativo estão nos estados de Minas Ge-
rais (83.100 ha), Mato Grosso do Sul
(84.700 ha), Goiás (79.110 ha) e Mato
Grosso (13.040 ha). Nestes estados, além
do aumento da área cultivada, outras no-
vas usinas entraram em funcionamento na
safra passada, ficando assim distribuídas:
três em Minas Gerais, duas em São Paulo,
duas em Goiás, uma Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Rio de Janeiro. A produti-
vidade da cana destas novas unidades é su-
perior as demais, o que colaborou para que
a queda da produtividade não fosse ainda
maior.

O produtor Normando Corral, que plan-
ta 2 mil hectares de cana-de-açúcar nos

municípios de Tangará da Serra, Nova
Olímpia e Denise, diz que apesar de o setor
ter passado por algumas dificuldades na
safra passada em função de problemas
com a seca prolongada, as expectativas
são que a produtividade aumente na safra
2011/2012. Segundo ele, dois anos após
de ser sancionado pelo ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o Zoneamento Agroe-
cológico da Cana-de-Açúcar ainda é alvo
críticas do setor produtivo, já que há um
embargo de terras em Mato Grosso para
produção de etanol e açúcar, o que faz com
que o Estado perca investimentos de cerca
de R$ 8 bilhões. Isso porque um grupo de
50 produtores de cana-de-açúcar tinha o
projeto de construir duas usinas em Mato
Grosso, cada uma com um investimento de

R$ 4 bilhões, mas que não foi possível
devido às restrições.

Atualmente Mato Grosso possui
224 mil hectares plantados, dos quais 205
mil (ha) são para moagem e o restante é de
muda para renovação da plantação. Dos
13,9 milhões de toneladas processadas, a
produção é d 428 mil toneladas de açúcar,
540 milhões de litros e etanol hidratado e
347 milhões de litros de etanol anidro. Se-
gundo Jorge dos Santos, o Estado é autos-
suficiente, sendo necessário fazer amplia-
ções para aumentar a exportação do com-
bustível para outros estados. Sendo que
para isso é necessário investir na constru-
ção do alcoolduto ou esperar a chegada da
Ferronorte até Rondonópolis. Já que atual-
mente é inviável enviar etanol, pois 20%
dos custos seriam de frete. O que tornaria
o preço não competitivo com mercado em
outros estados produtores. (WT)

Números da cana-de-açúcar
geram polêmica
Entidades do setor discordam da Conab e garantem
que em Mato Grosso a produção cresceu

São Paulo é o maior produtor

Plantio de cana-de-açúcar,
cuja produção nacional,
segundo a Conab será
menor do que a anterior
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