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I N T R O D U Ç Ã O

Nosso propósito é conectar o campo ao mundo, provendo energia
renovável e alimento natural para o bem-estar da sociedade. Essa
operação requer uma logística integrada, eficiente e sustentável
em toda a cadeia de negócios. Por isso, investimos

constantemente no aperfeiçoamento de nossos processos.
Dessa forma, nos tornamos a maior comercializadora global de
açúcar e etanol. A excelência de nossos produtos e a eficiência
energética e ambiental de nossas operações conquistaram o
respeito para além das fronteiras nacionais. Hoje, somos
referência mundial.
Com esta série de livros digitais que estamos produzindo,
queremos compartilhar um pouco de nossa expertise com toda a
sociedade, apresentando conteúdo relevante de uma forma leve e
de fácil visualização.
Nesta edição, você conhecerá como nossas usinas sócias
transformam a cana-de-açúcar no mais doce dos insumos, o

João Roberto Teixeira
Presidente da Copersucar

posicionamento de nosso açúcar no cenário nacional e a complexa
logística para abastecer os mercados interno e externo, desde o
canavial até o cliente.

Boa leitura!
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1.

nacional
Nossas usinas
no cenário nacional

Maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o Brasil possui mais de 400
usinas, concentradas principalmente nas regiões Centro-Sul e Nordeste,
das quais 34 são associadas da Copersucar. Pertencentes a 20 grupos
econômicos, as associadas localizam-se nos Estados de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná e Goiás. Desde 2008, a Copersucar S.A. é responsável por
100% da logística, armazenagem e comercialização de açúcar e etanol
de suas cooperadas nos mercados interno e externo.
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Período de safra
Início

1º de abril

Fim

31 de março

Na safra 2019/2020, as 34 usinas sócias da Copersucar moeram 87,7 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar, uma evolução de 7,3% em relação à safra anterior. Crescimento bem acima
do Centro-Sul do país, que cresceu 2,9%.

Colheita no Centro-Sul

100% mecanizada
De abril a novembro

34 usinas sócias
da Copersucar

=
15% da moagem
de cana-de-açúcar
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Safra
2020/2021*

* Fonte: União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA)

De abril a outubro: setor
aumentou a produção de açúcar
em 46%, para 21,95 milhões de
toneladas.
Até primeira metade de
novembro: quantidade de
cana-de-açúcar processada no
Centro-Sul totalizou 20,34 milhões
de toneladas (+ 2,24%).
Até 1º de dezembro: apresenta
o maior valor total de produto
gerado em toda a série histórica,
chegando a 86,33 milhões de
toneladas de Açúcares Totais
Recuperáveis (ATR).
No acumulado até 1º de
dezembro: moagem somou 594,88
milhões de toneladas (+ 3,3 %).

“Em São Paulo, a
moagem de 350,06
milhões de toneladas,
registrada até 16 de
novembro, já supera as
332,13 milhões de
toneladas verificadas
na safra 19/20.”
Antonio de Padua
Rodrigues
Diretor técnico da UNICA
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O ciclo de produção de açúcar é um belo exemplo de
economia circular: proveniente da moagem, o
bagaço alimenta a produção de bioeletricidade,
que abastece e torna algumas usinas
autossuficientes em energia, e é utilizado,
também, como fertilizante orgânico no
canavial, o que reduz o uso de
produtos químicos. O excedente
pode ser comercializado ou
doado para instituições,
hospitais, etc.

*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/noticias/funcionamento-de-uma-usina-de-cana-de-acucar/
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2.

cana
A transformação da

cana em açúcar

A cadeia produtiva do açúcar começa no cuidado agrícola
adequado com a plantação, a fim de aumentar a capacidade de
extração do caldo nas moendas, o que impulsiona a
produtividade. “Além da vocação e do cenário setorial, a
capacidade instalada de produção definirá a estratégia de cada
usina sócia, como, por exemplo, se a produção será maximizada
para etanol ou açúcar”, explica o gerente Comercial Açúcar MI da
Copersucar, Marcelo Soares.
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No canavial
Colheitadeiras
separam a cana da
palha, que é deixada
sobre o solo, para
aumentar o teor de
matéria orgânica na
terra e protegê-la
contra erosão.
A cana-de-açúcar é
picada e colocada no
caminhão.
Em menos de 24
horas, para evitar a
perda de qualidade, a
carga é entregue na
usina.

O processo de
produção de
açúcar
Na usina
O caminhão carregado
com cana é pesado.
Um amostrador
mecânico retira uma
amostra da carga.
O laboratório analisa o
teor de sacarose, que
orienta a gestão e a
eficiência da etapa
industrial.
A cana-de-açúcar é
liberada para a
moagem.
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A partir do caldo, a produção
do açúcar se dá em seis etapas

Tratamento
do caldo

Cozimento

Processo para a retirada
de impurezas solúveis e
insolúveis, como areia,
fragmentos de cana ou
bagaço, argila, entre
outros. Isso é feito por
processos de
aquecimento, tratamento
químico, decantação e
peneiramento.

Etapa de cristalização e
recuperação da
sacarose do xarope,
transformando-o em
uma massa.
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Secagem

Etapa de retirada da
umidade do açúcar, que,
depois de seco, segue
para a sala de envase.

O caldo tratado,
transparente e amarelado,
contém basicamente água,
sais minerais e açúcares.
A evaporação retira a
água, transformando o
caldo em um xarope
concentrado.

Evaporação

A massa passa por um
processo de separação
física. O açúcar é
centrifugado e lavado com
água quente e vapor, tendo
como residual um mel com
alto grau de fermentação,
que pode ser utilizado na
fabricação de etanol.

Centrifugação
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Antes da destinação são
retiradas amostras de açúcar
para análise no laboratório
Especificação
da usina, o que garante a
classificação do açúcar
conforme especificação.

*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/noticias/do-campo-ao-consumidor-o-caminho-do-nosso-acucar/
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3.
Comercialização e
logística afinadas
Imediatamente antes do envase, amostras do açúcar cristal são
analisadas em diversas categorias de qualidade, a fim de ser
classificado em especificações ou tipos de açúcar. A análise se norteia
pelas características adequadas a cada uma das suas aplicações, como,
por exemplo, refrigerantes, bebidas lácteas ou balas,
independentemente se o açúcar será comercializado no mercado
interno ou externo.
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Exportação
Principal destino: Oriente Médio, norte da
África e Ásia.
Infraestrutura logística: transporte
rodoviário, ferroviário e marítimo.
Uma rede integrada por terminais,
próprios e contratados, para transbordo
e armazenagem do açúcar,
principalmente a granel.

Mercado doméstico
Destino: cerca de 90% é comercializado
na região Centro-Sul.

“A decisão de produção
da usina gera impactos
fundamentais na
cadeia logística,
principalmente, as
condições e a
disponibilidade de
armazenamento.”
Marcelo Soares
Gerente Comercial Açúcar MI

A Copersucar define os clientes-alvo, a
arbitragem de canais de venda e a
estratégia de comercialização.
Principal modal: rodoviário.
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Todos os armazéns usados pela Copersucar são submetidos à
rigorosa verificação de segurança de alimentos, como controle de
pragas, para estarem aptos a receber os produtos industriais.
Nos terminais próprios, uma empresa supervisora independente é
responsável por coletar amostras, acompanhar a descarga e analisar
o açúcar, a fim de verificar o cumprimento das especificações.

Com foco em eficiência e
incremento de produtos e
serviços ao cliente, a
Copersucar trabalha em
conjunto com a área de
Logística para ampliar a
participação da companhia
nas operações de transporte
no mercado interno, por meio
da Sugar Express.

VOCÊ
SABIA?
Nem todas as usinas sócias
atendem aos clientes do mercado
interno. As associadas optam pelos
produtos do portfólio da Copersucar
conforme sua própria vocação,
estrutura e análise de risco.

*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/noticias/o-caminho-do-acucar-logistica-conecta-o-campo-ao-mundo-copersucar/
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4.
Nosso açúcar chega
ao cliente

Após criteriosos processos de produção e logística, pautados por
qualidade e eficiência, o açúcar já pode ser encaminhado para uma
grande variedade de produtos.
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Açúcar branco
Largamente utilizado na indústria de
alimentos, para fabricação de itens como
balas, bebidas, refrescos em pó e lácteos.

Açúcar cristal bruto
Mais utilizado na produção de derivados mais
específicos, como glutamato monossódico,
polióis, ácido cítrico, ácido lático e açúcares
líquidos, entre outros.

A maior fatia
das vendas de
açúcar branco
na Copersucar é
destinada à
produção de
refrigerante.

Nas empresas de refrigerantes, o açúcar
passa por fases de tratamento e refino:
Filtração para
retirada de
resíduos insolúveis
e remoção de cor.

Após ser diluído em água tratada e aquecida a 70 °C,
a solução é filtrada e tratada com resinas específicas
para remoção de cor, formando o xarope simples, que,
de acordo com as características industriais da
fábrica de refrigerantes, pode conter de
54% a 67% de açúcar.

Ao xarope simples são adicionados à
fórmula os agentes de sabor, aroma
e cor, além de estabilizantes,
acidulantes e conservantes, podendo
ou não conter suco de fruta,
conforme o sabor.

O xarope composto será diluído em água
carbonatada (gaseificada), que reduz a
concentração de açúcar na fórmula final
para a faixa de 10%. Para maior eficiência
da carbonatação, a água tem a temperatura
reduzida para próximo a 2 °C.

O refrigerante segue, então, para envase e comercialização.
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O vilão não é o açúcar,
mas o exagero. Por isso,
o consumo deve ser
consciente, equilibrado
e sustentável. A
Copersucar produz um
alimento natural e
garante aos seus
clientes altos padrões
de qualidade e
sustentabilidade.

As usinas sócias homologadas
pela Coca-Cola para fornecimento
de açúcar cristal branco precisam
cumprir rígidos padrões de
qualidade e sustentabilidade. Os
critérios avaliados estão
relacionados à conformidade dos
requisitos de qualidade, à
segurança de alimentos, à
responsabilidade social e à
sustentabilidade em seus diversos
pilares, programas de melhoria
contínua e pesquisas de
satisfação do atendimento.

*Leia mais no site
https://www.copersucar.com.br/noticias/o-caminho-do-acucar-o-produto-chega-ao-cliente/
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