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N os dois últimos anos, Estados Unidos, 

União Européia e dezenas de nações em 

todos os continentes se interessaram pelos 

biocombustíveis como alternativa de diversificação 

energética e mitigação da emissão de gases de efeito 

estufa. Com isso, o setor sucroenergético brasileiro 

– do alto de sua vasta e madura experiência de 

33 anos – passou a atrair enorme atenção e curiosidade. É impressionante 

a gama de comentários, avaliações e conclusões disseminadas a respeito da 

nossa experiência com o álcool combustível, o etanol. São pontos de vista que 

surpreendem pelo volume, amplitude, origem e diversidade, manifestações de 

todos os cantos do Brasil e do mundo que variam de extremo a extremo: dos 

mais rasgados e exagerados elogios e louvores às mais afiadas e mentirosas 

calúnias e falsas generalizações.

 

Na medida em que o etanol surge como opção energética concreta e completa, 

é compreensível que se busque melhor conhecer a experiência brasileira, 

que hoje se constitui no exemplo mundial mais bem sucedido de produção 

e consumo de biocombustíveis em larga escala, seja na mistura de 25% de 

etanol na gasolina, seja no amplo consumo de etanol puro em automóveis flex, 

que já respondem por 90% das vendas de carros novos no Brasil. Mas é visível 

que a intensidade e o sensacionalismo que cercam esta busca também geram 

interpretações equivocadas – de pessoas, entidades e até governos – mais 

interessados em confundir do que esclarecer.

Foi neste contexto, buscando fazer com que a experiência do setor e o 

pioneirismo brasileiro se tornem mais evidentes, que decidimos produzir o 

livro “Imagens do Etanol Brasileiro”. A obra foi concebida como uma espécie 

de viagem pela cadeia produtiva da cana-de-açúcar, graças a um trabalho 

fotográfico de altíssima qualidade desenvolvido ao longo de sete meses, que 

capta a essência de uma indústria que, nos últimos anos, cresceu, avançou e se 

modernizou de forma expressiva e marcante.

 

Todas as fases são retratadas: do plantio à colheita, do processo industrial 

ao abastecimento de automóveis e à exportação, passando pela ciência que 

garante a produtividade crescente e os novos paradigmas do setor como a 

bioeletricidade e a alcoolquímica, com crescimento assegurado nos próximos 

anos. O conjunto da obra é um verdadeiro aprendizado para o leigo e motivo 

de intenso e merecido orgulho para aqueles já íntimos do setor, artífices e 

protagonistas da enorme transformação que vivenciamos nos últimos tempos.

 

Qualquer que seja o seu caso, desejamos a você uma excelente viagem ao 

fantástico mundo da energia limpa, renovável e sustentável que vem da cana-

de-açúcar.

Marcos Jank

P A L A V R A  D O  P R E S I D E N T E
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I n the past two years, the United States, the European Union and dozens of 

nations in all continents have shown interest in biofuels as an alternative 

to diversify energy sources and reduce greenhouse gas emissions. That 

placed the Brazilian sugarcane industry in the global spotlight, given its unique 

and vast experience with commercial scale production and use of ethanol 

spanning more than three decades. A surprising, continuous array of opinions and 

conclusions from every corner of the world, have since been disseminated about 

the Brazilian experience. These are often rooted on the extremes, ranging from 

the most profound admiration and applause for what has been accomplished, to 

ill-informed, slanderous accusations and false, confusing generalizations.

With ethanol emerging as a solid and complete energy option, this search for a 

better understanding of what Brazil has done is understandable, since it is the 

most successful experience with biofuels on the planet, encompassing a 25% 

mandatory blend on all gasoline as well as the use of pure ethanol in flex-fuel 

vehicles, which answer for 90% of all new car sales in the country. However, 

the intensity and at times sensationalist slant that surround this search for 

knowledge often leads to flawed interpretations – by individuals, organizations 

and even governments, in some cases more interested in causing confusion than 

arriving at the facts.

It was in this context, and with the intention of adding visibility and clarity to 

Brazil’s pioneering experience, that we decided to produce “Brazilian Sugarcane 

Ethanol”. The book was conceived as a pictorial voyage through the sugarcane 

industry, based on an impressive photographic project developed over seven months, 

which captures the essence of an industry that in recent years has experienced 

strong growth, technological advancement and broad modernization.

All phases are covered, from seeding to harvesting and the industrial process, to 

supplying consumers here and abroad, plus vital research and development that 

ensure expanding productivity to handle new growth vectors within the sector 

in coming years, such as bioelectricity and biochemicals. The combined effect is 

at the same time a learning experience for the uninitiated and a source of well 

deserved and intense pride for anyone close to the industry, particularly those 

directly involved in the enormous transformation we’ve all experienced in recent 

years.

Whatever your case, we wish you an excellent trip through the fantastic world of 

clean, renewable and sustainable energy that comes from the sugarcane.

Marcos Jank

A  W O R D  F R O M  T H E  P R E S I D E N T
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Formado em fotojornalismo e fotografia comercial em 1966 em 

Nova York, atua desde então para as principais agências de notícias 

brasileiras e internacionais, editoras e em projetos especiais para 

grandes empresas. Fotografou para a maioria das publicações da Editora Abril 

e foi escolhido em 1975 para clicar a primeira capa brasileira da revista Nova. 

Estudou fotografia submarina e mergulho profundo na Flórida em 1978 e 

utilizou esse treinamento até 1982, como fotógrafo submarino da Petrobras 

em vários pontos da costa brasileira. Hoje, concentra seu trabalho em temas 

ligados à natureza, como paisagens, viagens, aventuras e esportes radicais, 

com projetos realizados também nas áreas de arquitetura e decoração, 

fotografia industrial e automobilismo. Detentor de vários prêmios é co-autor 

em nove livros sobre competições automobilísticas.

A photojournalism and commercial photography grad in New York City 

in 1966, he has since worked for top Brazilian and international photo 

agencies, major publishers and with corporate projects. A frequent 

contributor at Brazil’s largest magazine publisher, Editora Abril, he was selected 

in 1975 to photograph the first Brazilian cover of Nova, Brazil’s version of 

Cosmopolitan Magazine. He studied underwater photography and deep sea 

diving in Florida in 1978 and went on to become an underwater photographer for 

Petrobras, completing several assignments along the Brazilian cost until 1982. 

He now focuses on nature-related themes, including landscapes, travel, adventure 

and extreme sports,Other projects include architecture, interior decorating and 

industrial photography. A multiple award winner, he hás also co-authored nine 

books on auto racing.

T A D E U  F E S S E L





A  C A N A - D E - A Ç Ú C A R

T H E  S U G A R C A N E
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A cana-de-açúcar, gramínea originária do sudeste asiático, encontrou 

no Brasil condições climáticas ideais para sua expansão, 

particularmente na região Centro-Sul do País. O clima de duas 

estações, uma quente e úmida, perfeita para o desenvolvimento da planta e 

outra mais fria e seca, excelente para a concentração da sacarose, contribuiu de 

forma decisiva para fazer do Estado de São Paulo a principal região produtora 

de cana do mundo.

Introduzida poucos anos após o Descobrimento, a cana-de-açúcar é reconhecida 

como primeira atividade econômica documentada da história do País. A partir 

das espécies trazidas originalmente, centenas de variedades foram desenvolvidas 

em renomados centros de pesquisa como o Planalsucar (Programa Nacional de 

Melhoramento da Cana de Açúcar), o CTC (Centro de Tecnologia da Copersucar, 

que posteriormente se transforrnou no Centro de Tecnologia Canavieira) e o 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

O resultado de décadas de intenso desenvolvimento está hoje nas lavouras de 

alta produtividade utilizadas para a produção do etanol. Produtores chegam 

a utilizar trinta a quarenta espécies diferentes, desenvolvidas em função de 

variações de solo, épocas de plantio e ocorrência de chuvas. Sucessivos avanços 

em todas as fases da produção permitiram que a indústria atingisse um elevado 

grau de eficiência, com o reaproveitamento de subprodutos da lavoura e da 

área industrial produzindo um circulo fechado em que nada é desperdiçado.

O processo começa no campo, onde a colheita mecanizada já é realidade em 

mais de 50% dos canaviais no Estado de São Paulo. A palha (folhas e ponteiros 

da cana), antes queimada para viabilizar o corte manual, é automaticamente 

separada pelas colhedeiras e espalhada como forração para proteção do solo. 

No futuro, parte da palha será recolhida para uso na geração de bioeletricidade 

ou na produção, ao lado do bagaço, de etanol de segunda geração.

Do processo industrial sai a vinhaça, subproduto da destilação rico em potássio 

que volta à lavoura em aplicações programadas como nutriente orgânico. Até 

mesmo os traços de terra superficial, rica e tratada, que sobram da lavagem da 

cana na recepção da usina, são recuperados na filtração do caldo de cana após 

a moagem, na “torta de filtro”. São procedimentos essenciais que poupam o 

solo, aumentam a produtividade, evitam desperdícios e economizam divisas.

No final do processo, o bagaço que sai da moagem abastece as caldeiras que 

geram bioeletricidade e garantem a auto-suficiência energética do setor, presente 

em todas as quase 400 usinas brasileiras. A água utilizada na indústria é objeto 

de inúmeros esforços para reciclagem e redução do volume consumido. Até 

mesmo a levedura utilizada na fermentação, que se reproduz naturalmente e 

contém alto teor de proteína, é recuperada e destinada à produção de ração 

animal.

No final da safra 2007/08, a cana-de-açúcar ocupava no Brasil 7,8 milhões de 

hectares, ou cerca de 2,2% dos 355 milhões de hectares que representam as 

terras agricultáveis do País. A cana dedicada exclusivamente à produção do 

etanol utiliza apenas 1% dessas terras, e viabiliza um resultado inusitado para o 

Brasil: a produção, com apenas 1% das terras aráveis, de etanol suficiente para 

substituir mais de metade da necessidade de gasolina do País.

T he sugarcane is a tall perennial grass, originally from Southeast Asia, 

which found ideal conditions to expand in Brazil, particularly in the 

country’s South-Central region. A hot and humid season, ideal for 

plant development, followed by a cooler dry season conducive to the concentration 

of sugar content in the plant, have contributed decisively to turn the State of São 

Paulo into the world’s premier sugarcane production region.

Introduced soon after present day Brazil was discovered by Portuguese explorers 

in 1500, sugarcane is in the history books as the country’s first documented 

economic activity. From the few species brought originally, hundreds of varieties 

were developed in research and development centers such as the National 

Sugarcane Improvement Program (Planalsucar), the Copersucar Cane Technology 

Centre, which later became the Sugarcane Technology Centre (CTC) and the 

Campinas Agronomic Institute (IAC).

Decades of intense development resulted in today’s high-yield cane fields utilized 

in ethanol production. Growers often reach for as many as forty different species, 

some developed for specific conditions such as soil variations, time of seeding and 

rain intensity. Thanks to a series of advances in all phases of cane production, 

the industry has attained a high degree of efficiency in which by products of the 

harvest and the industrial process are reutilized. The end result is a closed cycle 

in which nothing is wasted.

This process begins in the fields, where mechanization is now a reality in more 

than half the cane fields in the State of São Paulo. As mechanical harvesting 

advances, the straw that was once burned to allow for the manual harvest is 

now automatically separated and spread over the field for soil protection and 

mulch. In the future, part of the straw will be collected and used in bioelectricity 

generation and as biomass in the production of second generation ethanol.  

A liquid by product of the industrial process is the potassium-rich vignasse, which 

is returned to the soil and programmed applications as an organic nutrient. Even 

traces of rich top soil, recovered when the sugar cane juice is being filtered, 

are returned to the fields in the form of what is known as “filter cake”, a solid 

residue used as fertilizer. Together, all of these procedures are essential to soil 

preservation, higher productivity and cost reductions.

At the end of the process, the bagasse that’s left after sugarcane is crushed becomes 

fuel for boilers that generate steam and bioelectricity, ensuring the energy self-

sufficiency that is an important feature of all of Brazil’s nearly 400 sugar and 

ethanol mills. Water use is also a major concern, with numerous efforts to recycle 

and reuse to constantly lower the volumes required. Even the protein-rich yeast 

utilized in fermentation, which reproduces naturally, is recovered and used to 

produce animal feed.

At the end of the 2007/08 harvest, 7.8 million hectares, or about 2.2% of the 

country’s 355 million hectares of arable land, were planted with sugarcane in 

Brazil. Cane used exclusively for ethanol production occupies only 1% of those 

lands and generates unparalleled results: it produces enough ethanol to displace 

more than half of Brazil’s gasoline requirements.



Canavial maduro em Pradópolis (SP), no coração da principal região produtora

de cana-de-açúcar do mundo, com área de plantio ao fundo. 

Mature sugarcane field in the town of Pradópolis, in the heart of São Paulo state,

the biggest cane producing region in the world.
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Panorama noturno de Piracicaba (SP), com o rio que deu nome à 

cidade em primeiro plano: um dos principais centros de pesquisa e 

desenvolvimento da cana-de-açúcar do mundo.

Night falls in Piracicaba, with the river that gave the city its name in the 

forefront: home to some of the world’s most respected sugarcane research 

and development centres.
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Fim de tarde na imponente Avenida João Fiuza em Ribeirão Preto, 

tradicional epicentro do setor sucroenergético nacional. 

A late afternoon glance at impressive João Fiuza Avenue in Ribeirão Preto, 

Brazil’s traditional epicenter of the booming sugar and ethanol industries.



A sede do principal polo de pesquisa e desenvolvimento do setor, o 

CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, com canteiros de espécies em 

desenvolvimento no seu entorno, em Piracicaba (SP).

The Sugarcane Technology Centre (CTC) in Piracicaba, Brazil’s top dedicated 

sugarcane research and development facility, surrounded by plots with new 

varieties being tested.
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O cuidado e o monitoramento das espécies desenvolvidas pelo CTC 

garantem os avanços que viabilizam a crescente produtividade da 

indústria brasileira da cana-de-açúcar.

Special care and constant monitoring of new varieties developed at CTC 

ensure that advancements lead to greater productivity for the Brazilian 

sugarcane industry.
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Detalhe de canteiros com espécies experimentais de cana em 

desenvolvimento no CTC.

A bird’s eye view of plots with experimental sugarcane species that surround 

CTC headquarters.







No ponto mais alto das Américas, a 6.790 metros de altitude, a neve cada vez mais

escassa no Pico do Aconcágua na Cordilheira dos Andes, é conseqüência do aquecimento global.

At Aconcagua Peak in the Argentine Andes, the highest point in the Americas at 6.790 metres,

more and more of the once snow-covered peak is visible, a direct consequence of Global Warming.



M E I O - A M B I E N T E
T H E  E N V I R O N M E N T
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Iceberg derrete no verão da Antártida, ao sul da Patagônia Argentina. Melting iceberg in the Antarctic summer, south of Patagonia in Argentina.

Pesquisadores sob geleira em processo de recuo na Patagônia. Researchers examine the underside of a receding ice cap in Patagonia.
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Os efeitos do Aquecimento Global sobre o clima do mundo e a 

atividade humana estão entre os mais importantes desafios da 

atualidade. Resultado de um acúmulo de gases causadores do 

efeito estufa (GEE) na atmosfera, o Aquecimento Global pode alterar de forma 

significativa as temperaturas médias e os regimes de chuva do planeta, o que 

pode levar à intensificação de extremos climáticos, como secas, enchentes e 

o aumento do nível dos mares. 

Enquanto a queima de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel é 

um dos principais agentes emissores de GEEs, o etanol brasileiro de cana 

pode ser um forte aliado na redução desses gases. Análises do ciclo de vida 

do biocombustível brasileiro, considerando toda a cadeia de produção - do 

plantio ao escapamento dos veículos - e endossadas por entidades como 

a International Energy Agency, mostram que o etanol brasileiro reduz as 

emissões de GEEs em até 90% na comparação com a gasolina.

Em grandes cidades, o uso do etanol reduz a poluição atmosférica e os gastos 

públicos com problemas de saúde ligados à qualidade do ar. Além disso, para 

cada unidade de energia fóssil utilizada em sua produção, são geradas 9,3 

unidades de energia renovável, o que torna o etanol brasileiro 4,5 vezes mais 

eficiente do que o europeu, de beterraba ou trigo, e quase 7 vezes melhor do 

que o etanol de milho, produzido nos Estados Unidos.

O etanol de cana exibe ainda o mais alto nível de produtividade, com 7.500 

litros por hectare contra uma média de 3.800 para o etanol americano, 

de milho. Isto representa um uso mais eficiente dos recursos naturais na 

comparação com combustíveis renováveis produzidos de outras matérias-

primas.

Práticas agrícolas utilizadas na produção da cana também diferenciam o 

etanol brasileiro, que tem índices inferiores aos de outros tipos para o uso de 

agroquímicos, perdas de solo e utilização de água. Neste sentido, a cultura da 

cana-de-açúcar, de modo geral, se apresenta como uma das culturas de menor 

impacto ambiental. O uso de fertilizantes é baixo, principalmente devido ao 

uso inovador de fertilizantes orgânicos produzidos de resíduos do processo 

de produção de etanol e açúcar, como a vinhaça e a torta de filtro. O uso de 

pesticidas nos canaviais é pequeno e o de fungicidas praticamente inexistente, 

pois parte significativa das pragas que ameaçam a cana é combatida através 

do controle biológico e de programas avançados de melhoria genética, que 

ajudam a identificar as variedades mais resistentes de cana-de-açúcar.

T he effects of Global Warming on the world’s climate and on human 

activity are among today’s biggest challenges. The result of excessive 

amounts of Greenhouse Gases (GHGs) in the atmosphere, Global 

Warming can significantly affect the planet’s average temperatures and rain 

patterns, which can lead to more intense climactic extremes such as droughts, 

floods and rising water levels in oceans.

While the use of fossil fuels such as gasoline and diesel are major emitters of 

GHGs, sugarcane ethanol can play an important role in their reduction. Lifecycle 

analysis of the Brazilian biofuel, which take into account the entire production 

chain – from cane field to exhaust pipe – and endorsed by organizations like 

the International Energy Agency, show that sugarcane ethanol produced in Brazil 

reduces GHG emissions by up to 90% compared to gasoline use.

In large cities, ethanol use reduces air pollution and lowers public health costs with 

ailments related to air quality. In fact, for every unit of fossil energy consumed in 

the production of sugarcane ethanol, 9.3 units of renewable fuel are generated, 

which makes Brazilian ethanol 4.5 times more efficient than European ethanol 

produced from sugar beets or wheat, and almost 7 times better than corn ethanol, 

produced mainly in the United States.

Cane ethanol also exhibits unmatched productivity levels per planted area, with 

7,500 litres of ethanol per hectare of sugarcane compared to an average of 3,800 

litres for U.S. corn ethanol. This illustrates the more efficient use of natural 

resources that is also a main feature of sugarcane ethanol, when compared with 

renewable fuels produced from other feedstocks.

Agricultural procedures in Brazil’s sugarcane industry also contribute to 

differentiate cane ethanol through indicators like lower use of agrochemicals, 

reduced soil losses and water use. These and other elements help make sugarcane 

growing a low-impact culture from an environmental standpoint, with low 

fertilizer use thanks to the innovative recovery of substances like vignasse and 

filter cake which are then used as organic fertilizers, and reduced pesticide and 

fungicide use, thanks to the use of advanced genetic improvement techniques and 

biological control programs. 



A preservação e recuperação de matas nativas tem importância vital para 

o setor sucroenergético, assim como a redução sistemática no volume de 

agroquímicos utilizados nos canaviais.

Recovering and preserving native forests is of vital concern to the sugar and 

ethanol sector, as is the steady reduction in the amount of agrochemicals 

utilized in cane fields.





Subproduto da destilação do caldo da cana, a reciclagem da vinhaça se traduz em um

excelente complemento orgânico rico em potássio, que reduz a necessidade de fertilizantes na lavoura.

A by-product of the sugarcane juice distillation process, vignasse is applied to cane fields

and works as an excellent, potassium rich organic complement that reduces the need for industrial fertilizers.





Exemplo de diversidade agrícola, as terras férteis da região de Limeira 

(SP), parte do “cinturão cítrico” paulista, acomodam amplos laranjais 

lado a lado com canaviais.

In the fertile lands surrounding the town of Limeira, part of São Paulo state’s 

“Citrus Belt”, orange and sugarcane fields are harvested simultaneously. 





A introdução crescente da colhedeira na lavoura da cana elimina 

de imediato a queima e suas conseqüências, beneficiando o meio-

ambiente. 

The growing presence of mechanical harvesting machines in the cane 

industry eliminates the need for controlled burns of sugarcane straw as well 

as its consequences, with significant gains for the environment.





Colheita manual em andamento após a queima da palha da cana-de-

açúcar na região de Morro Agudo (SP).

Manual sugarcane harvesting after a controlled burn of the straw near 

Morro Agudo.





A recuperação e o tratamento da água para reutilização na área industrial, 

presente em todas as usinas do setor, evidencia a constante preocupação 

com a utilização sustentável de recursos naturais.

Water treatment and recovery units are a feature of all mills in the cane 

industry, highlighting ever present concerns with the sustainable use of 

natural resources.





Emissões das caldeiras passam por processos de limpeza e filtragem para 

eliminar prejuízos ao meio-ambiente.

Emissions from boilers are scrubbed and filtered to avoid harming the 

environment.





Plantio manual de cana na região de Botucatu (SP).

Manual sugarcane planting in the outskirts of the town of Botucatu.



A  P R O D U Ç Ã O  D E  C A N A

S U G A R C A N E  P R O D U C T I O N







Frota de tratores novos alinhada em São Joaquim da Barra (SP): Milhares 

de novos tratores são incorporados à indústria da cana anualmente.

A fleet of brand new tractors side by side in São Joaquim da Barra. Thousands 

of new tractors are purchased by the sugarcane industry annually.





“Calagem” no município de Luiz Antonio (SP): o calcário ajusta o equilíbrio 

do Ph dos diferentes tipos de solo.

Tractors are used to spread finely ground lime, to adjust the Ph balance of 

different types of soil.





56

No plantio de cada nova safra, são utilizados toletes, ou segmentos de 

cana especialmente preparados em uma área destacada para a produção 

de mudas.

Clumps of sugarcane, grown in an area set aside in each mill to produce 

seedlings, are used to plant a new cane field.
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A cobertura dos sulcos após o plantio é realizada simultaneamente à 

aplicação de defensivos para proteção das novas mudas.

 

A tractor covers up newly planted sugarcane clumps and simultaneously 

applies chemicals to protect next year’s harvest from the outset.



58

A operação do sistema de aplicação de vinhaça requer mão-de-obra 

especializada, o que abre novas oportunidades de crescimento profissional 

para o trabalhador agrícola.

Applying vignasse to cane fields is a complex operation that requires 

specially-trained employees. It has gradually become a source of professional 

advancement opportunities for rural workers.
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O avanço da mecanização exige a requalificação de trabalhadores da 

lavoura convencional e a reabsorção em funções mais sofisticadas, como 

a operação de colhedeiras de cana.   

Expanding mechanization demands that conventional rural workers be re-

trained for more complex tasks, such as operating a harvester.
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Na região de Morro Agudo (SP), a cana “picada”, colhida mecanicamente, 

chega à esteira na recepção da usina e segue para o difusor.

Mechanically harvested sugarcane on a conveyor belt at the start of the 

industrial process, at a mill near the town of Morro Agudo.
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A forma de recepção desta usina no município de São Joaquim da Barra 

(SP) leva a cana-de-açúcar à moenda.

Incoming sugarcane about to be crushed at a mill near São Joaquim da 

Barra.



A diversidade de culturas é visível em várias regiões de cultivo da cana, 

como os laranjais em Vitoriana (SP), à esquerda, e o plantio de eucaliptos 

ao lado do canavial para produção de celulose, a direita, em Botucatu (SP).

Agricultural diversity is often visible in sugarcane producing regions, illustrated 

by the orange groves near the town of Vitoriana, on the left, and the eucalyptus 

fields for pulp and paper production in the vicinity of Botucatu, on the right.
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Nutrientes adicionados a um novo canavial no município de Luiz Antonio 

(SP) são um importante suplemento na fase de desenvolvimento da 

planta. 

In the outskirts of Luiz Antonio, in São Paulo state, nutrients added to a 

new cane field are an important supplement in the early phase of crop 

development.
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Canais levam a vinhaça por gravidade a diferentes pontos do canavial, 

otimizando o sistema de aplicação do complemento nutricional.

A network of channels use gravity to distribute vignasse to various parts of 

the cane field, optimizing the application system for this vital nutritional 

complement.
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A colheita mecanizada exige a otimização da logística de transporte da cana-

de-açúcar à usina, gerando o desenvolvimento de novos equipamentos 

e tecnologia, reduzindo o tempo entre o corte e o processamento e 

melhorando a eficiência e a produtividade.

Mechanical harvesting demands optimized transportation logistics to get loads 

of cane to the mill as quickly as possible. This results in constant technological 

improvements that lead to efficiency and productivity by reducing the amount 

of time between harvesting and processing,
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A palha da cana-de-açúcar (ponteiras e folhas), ainda queimada em cerca 

de metade da colheita no estado de São Paulo para viabilizar o corte 

manual, passa a ser aproveitada graças à mecanização. Em Conceição da 

Barra (ES), a palha é automaticamente separada da cana pela colhedeira e 

dispersa, para servir como cobertura e proteção do solo.

Sugarcane straw (tops and leaves), which is still burned in about half the cane 

harvest in São Paulo state where manual harvesting still exists, has become an 

increasingly useful element thanks to mechanization. Straw is automatically 

separated from cane by the harvester, which then spreads it over the field for 

soil protection and mulch.
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Dependendo da topografia da área a ser cultivada, o plantio manual 

torna-se necessário.

Topographical details of the cultivated area determine whether a new cane 

field must be planted manually.
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Equipamentos de proteção individual são parte integrante da colheita 

manual da cana-de-açúcar, atividade secular no País que tende a 

desaparecer com a mecanização. 

Individual protective equipment is mandatory during the manual sugarcane 

harvest, a secular activity that will virtually disappear in coming years 

because of mechanization.



Canavial maduro aguarda a colheita em São Joaquim da Barra (SP).

A mature sugarcane field awaits the harvest near the town of São Joaquim da Barra, São Paulo state.





A área recém colhida em primeiro plano, a recém-brotada no centro e a 

cana adulta ao fundo ilustram três fases do cultivo.

A freshly-harvested field, followed by cane in the early stages of development 

and fully grown stalks in the back, illustrating three distinct stages of 

sugarcane cultivation.









A palha de cana separada pela colhedeira permanece sobre a área recém-

exposta pela colheita, para proteger o solo contra insolação e erosão, 

auxiliando ainda na preservação da umidade.

Straw spread over a recently-exposed field during mechanical harvesting 

helps protect the top soil against excessive sunlight and erosion, while 

preserving appropriate levels of humidity.
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Conjuntos de vários vagões, conhecidos como “treminhões”, aguardam 

carga em região de colheita mecanizada no município de Morro Agudo, 

estado de São Paulo.

Multi-unit rigs known in Brazil as “treminhões”, or “train-trucks”, await their 

cargo in a mechanically harvested area near the town of Morro Agudo.
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O setor sucroenergético movimenta fortemente a indústria de caminhões 

pesados, nicho em que a demanda supera a oferta. Em São Paulo, mais de 

6 mil caminhões e semi-reboques foram utilizados na colheita em 2007.

The sugarcane industry is a major purchaser of heavy trucks, a niche where supply 

does not keep up with demand in Brazil. In the state of São Paulo alone, more than 

6 thousand trucks, trailers and semis were utilized in the 2007 cane harvest.
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A expansão acelerada da colheita mecanizada gera oportunidades de 

treinamento para novas funções, que exigem maior qualificação e elevam 

o padrão salarial do trabalho rural.

The rapid expansion of mechanically harvested cane is creating new 

opportunities that require specialized training and improve salaries for 

conventional rural workers.







“Treminhão” com cinco vagões atravessa área recém-colhida na região

de São Manuel (SP), em busca de mais uma carga.

A five-unit rig crosses a recently-harvested field to pick up a new load of cane,

near the town of São Manuel.
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No município de Bariri (SP) a cana é transportada por barcaças que 

sobem o Rio Tietê em direção à usina em Jaú (SP).

Barges are used to transport sugarcane along the Tietê River to a mill near 

the city of Jaú.
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Tripulante atraca a barcaça carregada de cana à bóia na eclusa da 

hidrelétrica de Bariri (SP), no Rio Tietê.

A crew member attaches the barge loaded with sugarcane to a lock, to get 

elevated and proceed upriver.
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Um rebocador empurra a barcaça para a área de recepção da usina em 

Jaú (SP).

A tug boat pushes a barge into the receiving area of a sugar and ethanol 

plant near Jaú, in São Paulo state.
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Na região de Pradópolis (SP), o vai-e-vem dos treminhões, cena comum 

durante o período de safra na região Centro-Sul do Brasil.

The coming and going of sugarcane trucks near the town of Pradópolis is a 

common scene during the harvest months in South-Central Brazil.



Vista noturna de indústria de etanol e geração de bioeletricidade em Lins (SP).

Night view of a sugar and ethanol mill and its bioelectricity generating unit,

near Lins, in São Paulo state.



P R O D U Z I N D O  E T A N O L

E T H A N O L  P R O D U C T I O N



Dois exemplos de áreas de recepção de cana, em Lins (SP) à esquerda 

e em São Manoel (SP) à direita, ilustram a diversidade de soluções 

industriais no setor.

Two examples of sugarcane receiving areas at mills in Lins, on the left, 

and São Manoel, on the right, illustrate the various types of technological 

solutions devised for the cane sector.





Exemplo de recepção de cana durante a madrugada em Conceição da Barra (ES).

Durante a safra na região Centro-Sul, de março a dezembro, as usinas operam ininterruptamente.

An overnight shipment of sugarcane arrives at a mill in Conceição da Barra, in the state of Espírito Santo.

During the harvest in South-Central Brazil, from March to December, mills operate 24 hours a day, seven days a week.
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Detalhe do rolo utilizado na moagem da cana-de-açúcar. Detail of a sugarcane crushing unit.
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Primeiro passo após a recepção da cana, a moenda extrai o caldo que é 

encaminhado para os processos de fabricação do açúcar e do etanol.

Step one after sugarcane is received at a mill is the crushing phase, to extract 

the juice to produce sugar and ethanol.







Vista lateral de moenda em operação noturna, mostrando a seqüência do processo

de extração do caldo da cana.

Side view of a cane crushing unit operating at night.









Monitoramento de todas as fases da produção garante a eficiência 

industrial das usinas de etanol, açúcar e bioeletricidade.

Continuous monitoring of all phases of the industrial process in a mill is one 

of the keys to efficiency in the production of ethanol, sugar and bioelectricity.









Esteira alimentando difusor em Andradina (SP) na foto à esquerda, e 

o difusor em operação em Jaboticabal (SP), à direita: a tecnologia traz 

novas soluções para a extração do caldo de cana. 

A conveyor belt feeds sugarcane into a diffuser near the town of Andradina, 

on the left, and a diffuser while in operation in Jaboticabal, on the right: 

technology constantly offers new solutions to extract juice from sugarcane.
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A presença crescente da mulher nas atividades industriais é resultado da 

expansão dos programas de qualificação e treinamento em igualdade de 

condições.

The increasing presence of women in industrial activities in recent years is 

a direct result of expanding, equal opportunity training and re-qualification 

programs.
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O caldo de cana passa por tanques de purificação antes do início do 

processo de fermentação.

Purification tanks are used in the initial stage of sugarcane juice 

fermentation.



Caminhões recebem carga de torta de filtro, resíduo sólido do processa-

mento da cana que volta à lavoura como complemento nutricional.

Solid residues recovered during sugarcane processing, known as “filter cake”, 

are loaded on to trucks to be returned to the soil as nutrients.
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Equipamentos de segurança são de uso obrigatório na área industrial das 

usinas.

Access to a mill’s industrial complex is restricted to those wearing safety 

equipment.
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Rica em proteínas, a levedura utilizada no processo de fermentação 

do caldo é recuperada em equipamentos com tecnologia de ponta e 

empregada na produção de ração animal.

High-tech equipment is used to recover protein-rich yeast from the 

fermentation of sugarcane juice, which is then used to produce animal feed.











Seqüência de tanques de fermentação de etanol. A series of sugarcane fermentation tanks.
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Tanques de fermentação de etanol antecedem as torres de destilação. Fermentation tanks followed by distillation towers, the next step in the 

ethanol production process.
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O etanol anidro utilizado na mistura com a gasolina, com conteúdo de 

água próximo de zero, é produzido em uma peneira molecular.

Virtually water-free anhydrous ethanol, which is mixed with gasoline, is 

produced in a molecular strainer.
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Destilaria em Andradina (SP), fase final do processo de produção de etanol.

Distilleries like this one, near the town of Andradina, are the final phase in the 

ethanol production process.







Avanços tecnológicos demandam a constante renovação dos equipa-

mentos nas usinas.

Technological advancements require constant equipment upgrades at sugar 

and ethanol mills.









Filtros rotativos utilizados no processamento do caldo-de-cana geram a chamada 

torta de filtro, resíduo que é reutilizado na lavoura como fertilizante. O forte 

componente tecnológico do setor exige profissionais cada vez mais qualificados. 

A rotating filter system used during cane juice processing retains a residue known as 

“filter cake”, which is returned to cane fields as fertilizer. The sugarcane industry’s 

strong technological component demands increasingly more qualified professionals.
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Caldeiras de alta pressão utilizam o bagaço, subproduto do processamento 

da cana, para produzir bioeletricidade.

High-pressure boilers produce bioelectricity fueled by bagasse, a by-product of 

sugarcane processing.



A valorização e o bem-estar do principal ativo do setor sucroenergético é prioridade 

nº 1: a maioria das usinas mantém espaços e estruturas dedicadas ao lazer como os 

exemplos acima, em Lençóis Paulista (SP), para uso dos colaboradores e seus familiares.

The well-being of a mill’s main asset is priority one: most companies offer employees 

and their families access to a variety of leisure areas and options like the sports field 

above, near the town of Lençóis Paulista, São Paulo state.





Todas as usinas de açúcar e etanol estão estruturadas para oferecer 

refeições balanceadas, com cardápios desenvolvidos por nutricionistas. 

Acima, um refeitório em Macatuba, São Paulo.

All sugar and ethanol mills offer their employees balanced meals developed 

by nutritionists. Above, a typical lunch room in the town of Macatuba, São 

Paulo.





Fagulhas saltando ao redor da porta entreaberta de uma caldeira produzem

uma verdadeira dança do fogo.

A fiery dance is the end result as red hot sparks fly out of a high pressure boiler

through a hatch left slightly ajar.



G E R A Ç Ã O  D E  B I O E L E T R I C I D A D E

B I O E L E C T R I C I T Y





165

A produção de energia em usinas de açúcar e álcool no Brasil data 

da Revolução Industrial, a partir do século 18, quando máquinas 

começaram a ser introduzidas na busca por ganhos de escala 

e produtividade. Desde o início, eram utilizadas caldeiras que queimavam 

a biomassa da cana – o bagaço, resíduo seco e fibroso que sobra após o 

processamento da cana, na geração de energia para suprir as necessidades 

industriais do setor.

Tradicionalmente auto-suficiente em termos de energia, até a década de 80 

as usinas visavam produzir apenas a energia necessária para suas próprias 

atividades. Isso começa a mudar no final da década, com caldeiras de 

alta pressão acionando turbinas que produzem mais eletricidade do que o 

necessário para as operações da usina. Começa a ser gerado um excedente 

que passa a ser exportado para o setor elétrico, surgindo um novo produto 

comercial para o setor sucroenergético: a bioeletricidade.

Mais importante entre os novos produtos do setor sucroenergético, a 

bioeletricidade está sendo viabilizada pelo melhor aproveitamento térmico e 

elétrico do bagaço e a futura utilização da palha da cana-de-açúcar – ponteiras 

e folhas dos talos, antes queimadas e agora disponíveis ante o avanço da 

colheita mecanizada. Igualmente fundamental é a melhoria do ambiente 

regulatório e comercial do setor elétrico brasileiro, que tem promovido a 

crescente inserção da bioeletricidade na matriz de energia elétrica do País.

Em 2008/09, o percentual de cana colhida sem uso de fogo vai superar 50% 

da área colhida do Estado de São Paulo. As usinas de açúcar e etanol brasileiras 

atualmente geram excedentes de energia equivalentes a 1800 Megawatts 

Médios (MWm), o que corresponde a apenas 3% da matriz elétrica do Brasil. 

Com o aumento da utilização de biomassa da cana-de-açúcar e a implantação 

crescente de caldeiras de alta eficiência, estimativas sugerem que até 2015 

essa geração pode aumentar para até 11.500 MWm, o equivalente a 15% da 

demanda de energia elétrica do País.

Com a colheita totalmente mecanizada, situação prevista para 2017 em 

São Paulo, a bioeletricidade é capaz de impulsionar uma nova revolução 

tecnológica, agregando renda, melhorando a competitividade do setor e 

ampliando a presença de energia limpa e renovável no mercado elétrico 

brasileiro. 

P roducing energy for their own use in Brazilian sugar and ethanol mills 

dates back to the Industrial Revolution in the 18th Century, when 

machines were first introduced in the search for economies of scale and 

higher productivity. From very early on, mills used boilers fueled with sugarcane 

biomass, a dry, fibrous residue that is left after cane is processed and known as 

bagasse.

Until the 1980s, mills used bagasse to produce just enough energy to cover their 

own needs. This begins to change late in that decade, with the introduction of high 

pressure boilers to power turbines, which could produce more electricity than 

just what was needed to power the mill’s operations. By exporting the surplus to 

distribution grids, sugar and ethanol mills developed a new revenue source for the 

sugarcane industry: bioelectricity.

Perhaps the most promising of all new products emerging from the cane industry, 

bioelectricity is being made possible through the better use of thermal and 

electricity generation with bagasse, and the growing use of cane straw – the tips 

and leaves that in the past were burned to clear the field for manual harvest. More 

and more, the straw is becoming available for other uses as mechanical harvesting 

expands. Improved market and regulatory conditions have also contributed to 

expand the contribution of bioelectricity to Brazil’s overall energy matrix.

In 2008/09, more than 50% of the cultivated area in South-Central Brazil were 

harvested without the typical burning of the straw and sugar and ethanol mills 

were contributing about 1800 Average Megawatts in surplus electricity to the grid, 

or about 3% of the country’s total needs. With the increased use of sugarcane 

biomass and the introduction of more high-efficiency boilers, projections indicate 

that Brazilian mills can generate up to 11,500 Average Megawatts by 2015. That 

would be enough to supply 15% of Brazil’s overall electricity demand.

Once the harvest is totally mechanized, which is expected in São Paulo State by 

2017, bioelectricity should provide a major push towards a new technological 

revolution in the sugarcane industry, resulting in increased competitiveness, 

an even greater percentage of clean and renewable electricity in Brazil’s overall 

energy matrix, and improved revenues. 







Toneladas de bagaço, subproduto gerado durante o processo de 

industrialização da cana-de-açúcar exigem manejo constante.

Tons of sugarcane bagasse, a by-product of the industrial phase of cane 

processing, demands constant management.









Uma imensa pilha de bagaço faz sempre parte do visual de cada usina: é a biomassa que

alimenta caldeiras que tornam cada uma das quase 400 usinas brasileiras auto-suficientes em eletricidade.

A huge mound of bagasse is always a main feature of an ethanol mill: abundant biomass

that feeds boilers, which in turn guarantee self-sufficiency in electricity for each of Brazil’s nearly 400 sugar and ethanol mills.
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O bagaço é a matéria prima que no futuro vai permitir a produção de etanol de 

segunda geração, aumentando significativamente a produtividade: será possível 

dobrar a quantidade de energia produzida por hectare cultivado com cana-de-açúcar. 

Bagasse is the raw material that, in the future, will allow for the production of second 

generation ethanol with significant productivity gains: projections show that energy 

output per hectare can double, without significant expansion of cultivated areas.
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Caldeiras de alta pressão, como esta em Guaíra (SP), permitem que usinas 

produzam toda a eletricidade de que necessitam. O excedente é comercializado 

e exportado para a grade de distribuição.

High-pressure boilers like this one, in Guaíra, provide mills with enough electricity to 

cover all their needs. Surplus electricity is sold for distribution by utilities.
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Equipe de técnicos completa a montagem de um rotor de turbina para geração de 

bioeletricidade.

Technicians complete the assembly of a rotor for a bioelectricity-generating turbine.
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Reação em cadeia: o vapor que vem da caldeira aciona a turbina, que movimenta 

o gerador, que produz eletricidade, que supre toda a necessidade interna da usina. 

O excedente é comercializado para a grade de distribuição.

Chain reaction: vapor produced in the boiler spins the turbine, which powers the 

generator, which produces electricity that makes the mill self-sufficient. Surplus 

bioelectricity is sold for distribution.







O transporte rodoviário, à esquerda, ainda é o principal meio de distribuição de etanol para o 

mercado consumidor nacional, mas cresce rapidamente a distribuição ferroviária, à direita. 

Nos próximos anos, o incremento da logística da distribuição deve incluir alcooldutos.

Tanker trucks, on the left, handle most domestic ethanol distribution in Brazil, but 

rail, on the right, is a growing option. In coming years, distribution logistics will also 

include dedicated pipelines.
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BAZAN Bazan
  Bela Vista
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  Serrana
Santa Adélia Santa Adélia
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