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Ao anunciar suas estimativas para a safra 2008/2009, a Unica revela que o volume da cana 
processada vai beirar 500 milhões de toneladas, aumentando conseqüentemente a produção 
de açúcar, álcool anidro e álcool hidratado. As exportações também devem ganhar mais força. 

No mês de abril, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Unica, anunciou suas expectativas 
de produção para a safra 2008/09. Somente na região centro-sul do país, o volume de cana 
esmagada deverá atingir 498,1 milhões de toneladas, um crescimento de 16% em relação à 
safra anterior, quando foram processadas 431,2 milhões de toneladas.  A produção de açúcar 
deverá chegar a 28,6 milhões de toneladas, 9% a mais que na safra 2007/08. 

No setor do álcool combustível, o volume do anidro deverá atingir neste ano 7,65 bilhões de 
litros, 6% a mais do que na safra anterior, na qual foi contabilizado um volume de 7,24 bilhões 
de litros. Para o álcool hidratado, a expectativa também é de aumento, pois, segundo o 
balanço feito pela Unica, esse combustível deverá atingir um volume de 16,6 bilhões de litros 
nessa safra, 27% a mais do que na anterior. A produção geral deverá ser de 24,3 bilhões de 
litros, com um crescimento de 19% em relação aos 20,3 bilhões de litros registrados na safra 
anterior. 

A entidade paulista calcula que na próxima safra as exportações deverão aumentar 27%, com 
o foco voltado para o mercado europeu e, principalmente, para o norte-americano. No ano 
passado, as exportações de etanol para todo o mundo somaram 3,9 bilhões de litros. Já em 
relação ao açúcar, o Brasil deverá exportar 18,9 milhões toneladas do produto, 15% a mais 
que na safra 2007/08. 

Cana e álcool 

A partir desta safra, 32 novas usinas entrarão em operação na região centro-sul. Destas, treze 
em São Paulo, dez em Goiás, quatro em Minas Gerais, quatro em Mato Grosso do Sul e uma 
no Paraná. Desde 2005, a entidade registrou o surgimento de 84 usinas na região, que 
investiram pesadamente em equipamentos para agilizar o processo de produção. 

A comercialização de álcool no mercado externo na safra 2007/08 foi de 3,1 bilhões de litros, 
registrando uma queda de 6% em relação à safra anterior, que foi de 3,3 bilhões de litros. 
Outro dado interessante é que o número de corte de cana crua – não queimada – na safra 
2007/08 atingiu 47% em relação ao total colhido, sendo que na safra 2006/07 o índice de 
colheita de cana crua foi de apenas 34%. 
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