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EDITORIAL

Minas Gerais contou com sua
primeira abertura de safra e reuniu
cerca de 300 pessoas em solenida-
de na Usina Vale do Tijuco, onde
reforçou a importância da redução,
o ano passado, do ICMS do etanol
hidratado e previu uma nova moa-
gem de 65,5 milhões de toneladas.
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Abertura da safra de cana é muito
prestigiada no Triângulo Mineiro 

Uma aposta em dias melhores
ma nova safra de cana de açúcar se

inicia no estado e pela primeira vez na
história do setor sucroenergético conta-
mos com uma abertura à altura deste
importante segmento do agronegócio,
em solenidade realizada na Usina Vale
do Tijuco, muito prestigiada por nossos
Associados, representantes do governo,
deputados, prefeitos, vereadores e diver-
sas autoridades de Minas Gerais.

A previsão da safra 16/17 é seme-
lhante a do ano anterior, com destaque
para o aumento do mix de produção
para o açúcar, que se encontra com bons
preços no mercado interno e externo.
Mas o que foi evidenciado na solenida-
de foi a conquista no ano passado do
título de segundo maior mercado con-

sumidor de etanol hidratado do país, o
que evidencia a importância de políticas
públicas como a redução do ICMS do
produto em março de 2015.

Destaque também para a conquista
do Prêmio Hugo Werneck de Amor à
Natureza de “Melhor Parceiro Sustentá-
vel”, com o trabalho “Cana Ecológica e
Redução do Uso da Água na Indústria”,
que mostra a evolução ocorrida no setor
nos últimos anos, com a mecanização
da lavoura, a redução do uso da água
na indústria, o aproveitamento de todos
os resíduos, recuperação das áreas de
preservação permanente, com o plan-
tio de espécies nativas, e retorno dos
animais silvestres.

Não poderia deixar de citar o grande

trabalho de parceira das usinas com a pre-
feitura de Uberaba, maior município pro-
dutor de cana do país segundo o IBGE,
que tem resultado na construção das cha-
madas “estradas ecológicas”, que visa
canalizar a água da chuva e contribuir para
o meio ambiente e a comunidade. 

Esta edição mostra, portanto, que
mesmo enfrentando uma série crise finan-
ceira o setor aposta no país e no fazer bem
feito, com a colheita de frutos do seu tra-
balho! Mas, sem dúvida, ainda estamos
somente no início do que poderá fazer
o setor de energias renováveis para aju-
dar o país a cumprir as metas da COP 21
e minimizar as mudanças climáticas.

MÁRIO CAMPOS
Presidente 
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Com o trabalho “Cana eco-

lógica e redução do uso da água

na indústria”, a SIAMIG con-

quistou a premiação de Melhor

Parceiro Sustentável , no dia 23

de março em Belo Horizonte. 

Prêmio Hugo
Werneck
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presidente da Associação das

Indústrias Sucroenergéticas de Minas

Gerais (Siamig), Mário Campos, seu

Gerente Ambiental, Jadir Oliveira e o

advogado da usina WD, Thiago Diógenes

Rocha, participaram da audiência públi-

ca na Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, a fim de debater sobre os limites

de proteção em áreas de chapadas com

declividade acima de 45 graus. A legis-

lação determina, entre outros aspectos,

que para se ter uma APP é necessário que

o terreno da chapada termine em escar-

pa. O grande ponto de divergência entre

os debatedores é que, em Minas Gerais,

existem várias regiões em que não há a

terminação de escarpa circundando todo

o terreno, mas apenas em pontos espe-

cíficos, o que leva a análises diferentes

sobre o assunto.

Mário Campos disse que o debate era

importante, a fim de questionar a Nota

Técnica 003, de 2015, do Instituto

Estadual de Florestas (IEF), que determi-

na que toda a área do entorno da chapa-

da deveria ser submetida ao recuo para a

APP. Isso poderia gerar um grande

impacto econômico para os empreendi-

mentos e a comunidade.

“Se esse procedimento for considera-

do, a implicação para a região Noroeste

seria o impacto de mais de 4.500 hecta-

res de terrenos recuados”, disse Campos.

Considerando o Estado todo, seriam

acima de 50 mil hectares recuados, que

ficariam legalmente indisponíveis para

empreendimentos, no caso de aplicação

do que determinava a Nota Técnica 003.

Após questionamentos feitos por

empreendedores da área da agricultura,

a questão foi analisada pela Advocacia

Geral do Estado, que, no mês passado,

emitiu parecer que mantinha o que

determinava a Nota Técnica 19, ou seja,

limitando a APP nas chapadas às áreas que

terminassem em escarpas com declivida-

de acima de 45 graus.

O
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A Assembleia Legislativa realizou
também um amplo debate sobre as ener-
gias renováveis, no dia 04 de maio, a
fim de verificar o potencial e os garga-
los dos empreendimentos no estado,
por sugestão do deputado Gil Pereira
(PP). De acordo com o presidente da
SIAMIG, Mário Campos, a bioeletricida-

de, energia elétrica do bagaço de cana,
é uma das mais estruturadas no estado,
mas carece de incentivos e maior infra-
estrutura na distribuição do insumo.
Segundo ele, devido à diversificação das
fontes de energia renováveis no estado,
Minas Gerais pode ter o papel de prota-
gonista na contribuição do cumprimen-

to da meta de redução das emissões de
gases do efeito estufa divulgada pelo
governo federal na COP 21, além da
necessidade de identificar o potencial da
geração de energia elétrica de biomassa
(cana + madeira de modo geral) no esta-
do, assim como tem sido feito com a
solar e eólica.

Energias renováveis

SIAMIG participa de debate sobre 
proteção em áreas de chapada
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safra de cana de açúcar

16/17 será influenciada em

grande parte pelos preços

internacionais do açúcar

que tiveram um movi-

mento de alta desde agos-

to e setembro do ano passa-

do e continuam se recuperan-

do. Neste sentido, as previsões

indicam um mix de produção em torno

de 42% a 43% para o açúcar, acima do

que vinha ocorrendo nos últimos anos,

numa média de 40% (até março deste

ano) e 60% para o etanol.

De acordo com o analista de Açúcar

e Etanol da consultoria de inte-

ligência de mercado FCStone,

João Paulo Botelho, os pre-

ços do açúcar no mercado

internacional mudaram de

patamar em relação aos

últimos cinco anos. Segundo

ele, o maior superávit global de

açúcar se deu na safra 2012/13,

desde então a produção mundial vinha

crescendo a taxas menores, porém, os

estoques continuaram aumentando.

Uma visualização melhor da possibilida-

de de um déficit de produção começou

a ocorrer a partir da safra 15/16, que se

encerrou no final de março.

O mercado chega a estimar um défi-

cit de produção de açúcar em torno de

sete milhões de toneladas, após um

superávit na safra 2014/15 de quase

três milhões. Isso, segundo Botelho, se

deve ao fator El Niño, que afetou a pro-

dutividade das lavouras, principal-

mente, na Índia, Tailândia e China,

além da Europa que diminuiu a pro-

dução com redução de área e também

problemas climáticos.

Neste cenário, a previsão é de que os

preços do açúcar continuem aumentan-

do, mesmo com o início da safra 16/17.

No início de abril os preços no mercado

internacional estavam a 14,62 centavos

de dólar por libra/ peso, há um ano este

valor era de 12,52 centavos de libra/peso

e chegaram a atingir mínimas de até 10

centavos de dólar por libra/peso em

agosto do ano passado.

Etanol
Para o etanol, a previsão é da conti-

nuidade da demanda elevada e preços

melhores do que o ano passado. De acor-

do com Botelho, assim que a safra avan-

ce os preços do etanol hidratado vão se

tornar competitivos em relação à gasoli-

na, como já ocorreu em meados de abril,

quando o preço do litro baixou na pro-

dução quase R$ 0,60, passando de mea-

dos de março até o dia 13 de abril de R$

1,90 para R$ 1,30. 

Safra 16/17 será influenciada pela
recuperação no preço do açúcar

A

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar
(UNICA), em conjunto com os demais sin-
dicatos e associações de produtores da
região Centro-Sul do Brasil e o Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC), estima uma
moagem para a safra 2016/2017 entre 605
milhões e 630 milhões de toneladas de
cana, a depender das condições climáticas,
agronômicas e operacionais vigentes nos
próximos 12 meses.

A projeção remete a uma produção de
açúcar entre 33,5 milhões e 35 milhões
de toneladas, com crescimento de 2,28
milhões a 3,78 milhões de toneladas em
relação às 31,22 milhões de toneladas
registradas na safra 2015/2016.

A produção de etanol na safra
2016/2017 deve totalizar entre 27,5
bilhões e 28,7 bilhões de litros. Deste
volume, entre 10,8 bilhões e 11

bilhões de litros serão de etanol anidro
e entre 16,7 bilhões a 17,7 bilhões de
litros de etanol hidratado.

O diretor Técnico da Unica,
Antônio de Pádua Rodrigues, salienta
que os diferentes cenários para a safra
2016/2017 indicam a possibilidade de
avanço na produção de açúcar sem
comprometimento da oferta recorde
de etanol observada no último ano. 

Previsão para o Centro-Sul é de 605 mi a 630 mi t

João Paulo Botelho
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inas Gerais marcou este ano o iní-
cio da safra de cana de açúcar no dia 29 de
abril na Usina Vale do Tijuco, da
Companhia Mineira de Açúcar e Álcool
(CMAA) em um evento muito prestigiado
pelo Vice-Governador, Antônio Andrade,
Associados da SIAMIG, deputados, prefei-
tos e várias autoridades locais e do estado.

Na abertura do evento, o presidente
do Conselho da CMAA, José Francisco
Santos, destacou a importância do setor
para o agronegócio mineiro, como a Vale
do Tijuco que emprega 1.200 funcioná-
rios e já iniciou as operações, há seis anos,
com 100% de colheita mecanizada.
Agradeceu a presença de todos, como do
vice-governador, Antônio Andrade e do
prefeito de Uberaba, Paulo Piau, e o apoio
que tem recebido no estado para o cres-
cimento do empreendimento.

Já o presidente da SIAMIG, Mário
Campos agradeceu a presença de todos,
como do ex-governador, Alberto Pinto
Coelho, do deputado Tony Carlos,
Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio,
Leonídio Bolças e Elismar Prado, que
muito contribuíram para a redução do
ICMS do etanol hidratado de 19% para
14% e aumentou o da gasolina de 27%
para 29% em Minas Gerais. Ele destacou
que o estado foi pioneiro ao introduzir o
conceito de descarbonização da economia
ao taxar o combustível fóssil.

O presidente da Vale do Tijuco, Carlos
Eduardo, resaltou a modernidade da usina
que iniciou com uma colheita 100% meca-
nizada, o investimento em capacitação,
parceria com os fornecedores de cana e a
prefeitura local para recuperação das estra-
das. “Foi uma honra para nossa empresa
estar sediando a abertura de safra do esta-
do e espero que isso ocorra a partir de agora
durante todos os anos”, afirmou.

O vice-governador, Antônio Andrade,
evidenciou a pujança do agronegócio que
tem contribuído para a balança comercial
e o desenvolvimento do país, como um
dos poucos setores que têm apresentado
bons índices de crescimento, mesmo em
meio à grave crise política e econômica
enfrentada.

M

SAFRA DE CANA EM MG PODERÁ     

‘‘MINAS SE DESTACA AO INTRODUZIR

O CONCEITO DE DESCARBONIZAÇÃO

DA ECONOMIA COM A TAXAÇÃO

DO COMBUSTÍVEL FÓSSIL”

Mário Campos
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      CHEGAR A 65,5 MI T

Em coletiva à Imprensa, Mário
Campos, e o presidente da Vale do
Tijuco, Carlos Eduardo Santos, infor-
maram que Minas Gerais deverá moer
uma safra de 65,5 milhões de t em
2016/17, semelhante à safra 15/16
de 65,04 milhões de toneladas. O
crescimento deverá ser de 1%, e a
expectativa é de clima favorável ao
desenvolvimento da cana.

A previsão é de que o mix para
açúcar aumente de 39,4% (safra
15/16) para 41,2% e 58,8% para eta-
nol. A produção de açúcar sairá de
3,25 milhões para 3,5 milhões de

toneladas, 7,7% superior, em função
de uma recuperação do preço do pro-
duto no mercado internacional e da
competitividade do Brasil dada pelo
câmbio.

Já a produção de etanol ficará pra-
ticamente igual ao ano passado por
volta de 3,08 bilhões de litros. Essa
previsão se deve à estimativa de queda
do consumo de combustíveis no
Brasil, que deverá cair entre 2 e 3%,
fazendo com que a produção fique
condizente com o mercado interno. 

A expectativa é também de uma
recuperação da qualidade da matéria

prima (ATR) nível de sacorose/
ton/cana de 132 quilos para 136 qui-
los, ou seja, vai ter mais produto por
tonelada de cana moída.

De acordo com Mário Campos, o
preço do açúcar deverá ter uma
melhor remuneração em função dos
preços no mercado internacional, já
o etanol deverá ser influenciado pela
crise econômica e pela dificuldade
financeira das usinas. Este início de
safra já mostrou este aspecto, com a
perda do valor do etanol hidratado
na usina de 30%, nas primeiras
semanas.

Mix de produção aumenta para o açúcar



O agrônomo Alexandre Figliolino,
ex-diretor de Agronegócio do Itaú BBA
e atual sócio da consultoria MB Agro,
concedeu entrevista para o CANAVIAL,
onde fala sobre as condições de endivi-
damento do setor num ano de melho-
res preços para os produtos.

JC - Quais as perspectivas para o
endividamento das empresas este ano?

AF - Os preços melhores do etanol e
do açúcar, evidentemente, vão contribuir
bastante em alguns casos onde o peso do
endividamento não é muito grande e a
geração de caixa esperada poderá ser sufi-
ciente para realizar o “serviço” da dívida
(pagamento de juros e amortizações) e
fazer investimentos necessários ao padrão
de manutenção da usina. Com certeza,
algumas empresas vão entrar numa rota de
desalavancagem, mas tudo é uma questão
do peso da dívida e da capacidade de gera-
ção de caixa da usina com os novos pre-
ços dos produtos este ano.

JC - Quantas usinas estarão neste
patamar?

AF - De uma forma bem simplista
podemos dividir o setor em três partes, um
terço das empresas que já estão numa
situação de alavancagem mais baixa e em
bom nível de operação, podendo dessa
forma se beneficiar dos preços melhores
dos produtos e até realizar investimentos;
outro terço que está numa situação media-
na, onde a alavancagem é ainda descon-
fortável e cuja superação desse processo
depende da qualidade das lavouras, capa-
cidade de geração de caixa e uma boa ges-
tão que poderá estabilizar a dívida ou

reduzi-la, mas sem condições de novos
investimentos e no último terço estão
enquadradas as empresas cuja combinação
da alavancagem com a capacidade de gera-
ção de caixa ainda não é suficiente para
colocá-las numa rota de desalavancagem.
Neste caso, é muito difícil imaginar que
em situações normais consigam se recu-
perar por si próprias, havendo a necessi-
dade de algum programa de renegociação
de dívida com um perfil de pagamento
mais longo, juros menores, ou processos
de fusão ou aquisição. Essa divisão em
“terços” está mais ligada à capacidade de
moagem, com cerca de 200 milhões de
ton de empresas em boa situação e os 400
milhões de toneladas restantes entre o
segundo e o terceiro terço.

JC - Mas os bancos estão abertos a
fazer a negociação da dívida?

AF- As negociações são muito com-
plexas, mas para aquelas empresas cujo
problema central é o endividamento,
possuem bons ativos competitivos, bem
localizados e administrados elas têm
ocorrido. Porém, não existe um trata-
mento único, cada caso é um caso. Em
alguns processos, onde a dívida é muito
alta, faz-se uma postergação, com esca-
lonamento das parcelas e carência de
pagamento do principal e juros, empur-
rando pra frente o problema e aguardan-
do que o cenário se torne mais favorável.
Já quanto aos processos de fusão e aqui-
sição ainda são tímidos, pois a expectati-
va entre compradores e vendedores está
muito distante.

JC - Mas o senhor vê uma saída para

a crise econômica deste ano?
AF - A questão do impeachment tem

provocado um efeito colateral em todos
os negócios, questões importantes para o
setor sucroenergético bem como outros
setores estão difíceis de serem negociadas.
É difícil encontrar um setor que não venha
atravessando problemas sérios, ainda bem
que para o sucroenergético esse “furacão”
está chegando numa hora em que, pelo
menos, há previsão de uma safra excelente
para 16/17. Para o açúcar parece não
haver problema de demanda, porém, a
crise econômica está afetando a demanda
por combustíveis do ciclo otto e neste caso
o etano. O mercado de combustíveis que
vinha crescendo acima do PIB já no ano
passado houve redução e este ano as pre-
visões também são de queda. 

JC - Como o senhor vê o futuro do
setor?

Pensando mais para frente. o fato de o
refino de petróleo do Brasil não aumentar
somado ao aquecimento da economia, é
possível vislumbrar uma demanda maior
por combustível do ciclo otto, que será,
em grande parte, ocupada pelo etanol. E
para isso acontecer haverá necessidade de
estimulo à produção, que passa por pre-
visibilidade de mercado e investimento,
bem como oferta de crédito adequado para
as safras e as empresas não tão saudáveis
que poderão também se expandir!

E N T R E V I S T A

6

Alexandre Figliolino

“O ano será melhor, mas tudo é uma
questão do peso da dívida”
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grupo Delta Sucroenergia e a usina Vale

do Tijuco (CMAA) participam do programa

da prefeitura de Uberaba que visa restaurar

vários trechos de estradas do município

transformando-as em “estradas ecológicas”.

A proposta é canalizar toda a água da chuva

para aproveitamento das fazendas do entor-

no da via, a fim de evitar que causem bura-

cos e assoreiem os cursos de água.

Além das usinas, participam também do

convênio com a Prefeitura de Uberaba, o

Sindicato dos Produtores Rurais do municí-

pio e o Instituto Federal do Triangulo

Mineiro (IFTM). De acordo com o diretor

Financeiro da Usina Vale do Tijuco, Sylvio

Ortega, o Termo de cooperação técnica foi

assinado em 2015, mas começou a ser via-

bilizado em fevereiro, através da manuten-

ção inicial de 28 quilômetros da estrada vici-

nal Casa Azul UBB-330, no valor de R$ 500

mil, por um período de 180 dias. 

Já o grupo Delta Sucroenergia, também

localizado no Triângulo Mineiro, iniciou os

trabalhos no mês de abril deste ano. De

acordo com o grupo, a previsão é de que

ocorra o melhoramento de 20 quilômetros

de estradas até o fim desse ano. O termo de

cooperação é muito bem visto pelo grupo

Delta, que acredita ser o início de várias par-

cerias com o intuito de melhorar as estra-

das rurais da região, contribuindo para um

meio ambiente melhor como um todo. “A

melhoria nas estradas além de contribuir

com o meio ambiente, trará impactos posi-

tivos para a população local, principalmen-

te estudantes rurais que utilizam o trajeto

diariamente”, afirma o presidente da

empresa, Robert Lyra.

As usinas entram com toda a estrutura

operacional necessária, incluindo forneci-

mento de máquinas, caminhões e operado-

res, além da gestão dos trabalhos de campo.

O

Usinas Vale do Tijuco e Delta Sucroenergia
fazem “estradas ecológicas”

De acordo com a Secre-
taria de Meio Ambiente de
Uberaba, o projeto prevê a
recuperação de mais da
metade dos 5.500 quilôme-
tros de estradas vicinais do
município. A estrada ecoló-
gica tem várias vertentes,
passa pelos resíduos sólidos,
evita que a água corra para os
cursos de água e sirva ao pro-
dutor, abastecendo o lençol
freático.

Normalmente no período
da seca as estradas vicinais
são transitáveis, mas durante
as chuvas pela própria carac-
terística, elas recebem uma
grande quantidade de água e
se transformam em verda-
deiros canais de enxurrada,
diz o professor do Instituto
Federal do Triângulo Mi-
neiro (Campus Uberaba),
Adelar José Fabian.

A proposta, então, é fazer
uma elevação no leito para
que a água não escorra para
as estradas, fique retida den-
tro das fazendas e infiltre no
solo, contribuindo com o
lençol freático. “Será evita-
do, dessa forma, o afunda-
mento das estradas e a água
da chuva será melhor apro-
veitada”, ressalta Fabian.

Água é retida
nas fazendas
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Associação das Indústrias

Sucroenergéticas de Minas Gerais

(SIAMIG) ganhou o Prêmio Hugo

Werneck de Amor à Natureza de

Melhor Parceiro Sustentável, com o

trabalho “Cana ecológica e Redução

do uso da água: uma realidade no

Setor Sucroenergético”, na solenida-

de realizada no dia 23 de março, no

teatro Sicepot em Belo Horizonte,

promovida pela Revista Ecológica.

O Prêmio foi entregue ao presidente

da entidade, Mário Campos, que repre-

sentou os 36 produtores de açúcar, eta-

nol e bioeletricidade de Minas Gerais, des-

tacando o trabalho que vem sendo feito

pelas usinas mineiras para tornar o setor

cada dia mais sustentável.

Mário Campos ressaltou a eliminação

da queima da cana de açúcar, a conserva-

ção das áreas de preservação permanente,

o retorno dos animais ao canavial, a redu-

ção do uso da água na indústria, o apro-

veitamento de todos os resíduos gerados,

e o grande trabalho institucional que vem

sendo feito pelo setor a fim de mostrar sua

importância na economia regional das

cidades onde atua e de seus produtos.

O grande homenageado da noite foi

também o poeta Carlos Drummond de

Andrade, com a declamação de suas poe-

sias por um grupo de teatro, além da apre-

sentação da campanha “A Natureza está

falando”, lançada pela Organização

ambientalista Conservação

Internacional (CI), com o objetivo de

chamar a atenção das pessoas para a

urgência de cuidar melhor do meio

ambiente e garantir a própria sobre-

vivência. A principal mensagem é

uma resposta à devastação sistemáti-

ca do planeta: “A natureza não pre-

cisa de pessoas. As pessoas é que pre-

cisam da natureza.”

Mais de 300 pessoas, incluindo empre-

sários, autoridades e ambientalistas, parti-

ciparam do evento. Ao todo, foram sele-

cionados 78 projetos inscritos de 13 esta-

dos brasileiros sobre o tema “Pelas Águas

do Planeta – Da Caixa D’Água do Brasil à

Terra das Cataratas”, sendo premiados 17

projetos e indivíduos que se destacaram

por seus exemplos sustentáveis.

Participaram da solenidade, além do

presidente da SIAMIG, Mário Campos, a

gerente de Comunicação, Mônica Santos, e

o gerente de Meio Ambiente, Jadir Oliveira.

A

SIAMIG é vencedora do Prêmio
Hugo Werneck na categoria
“Melhor Parceiro Sustentável”

Mário Campos e o Presidente da 
Ecológico Hiram Firmino

Mário Campos e o Secretário Adjunto do 
Meio Ambiente Nalton Cruz Mário Campos entre os gerentes Mônica e Jadir


