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SINDAÇÚCAR CLIPPING INFORMA 

BOLETIM ELETRÔNICO DO SINDAÇÚCAR – PE 

SITE: www.sindacucar.com.br 

 

DESTAQUES 

 

TERMINAL DE AÇÚCAR DE SUAPE VAI SAIR DO PAPEL 

Finalmente, o terminal açucareiro do Porto de Suape deve sair do papel. A 

Odebrecht TransPort está à frente do empreendimento, com 75% do negócio e tendo 

como sócia a empresa Agrovia, que detém os outros 25%. As obras estão previstas para 

começar em agosto próximo e serem concluídas até 2016, quando começará a operação. 

O investimento será de R$ 139 milhões nos dois primeiros anos. “É mais uma 

possibilidade de escoamento da produção. Suape terá condições de movimentar o açúcar 

que é produzido de Alagoas ao Rio Grande do Norte”, diz o presidente do Sindicato da 

Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha. 

Jornal do Commércio, 15/06/2015. 

 

MUDANDO META DE BIOCOMBUSTÍVEL, EUA COMPRAM ETANOL DO 

BRASIL 

O prêmio para créditos RIN (sigla para Renewable Identification Number) 

vinculados a biocombustíveis avançados –como o etanol brasileiro de cana-de-açúcar– 

ante RINs de etanol de milho disparou ao maior patamar em mais de dois anos nas 

últimas duas semanas, desde que a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em 

inglês) dos EUA propôs metas mais altas que as esperadas para o uso de combustíveis 

produzidos a partir de óleos vegetais e resíduos de plantas. Com a diferença de preços 

tocando 0,30 dólar, importadores, incluindo a Vitol e o Morgan Stanley, movimentaram-se 

para aproveitar a abertura de arbitragem, comprando até 40 mil metros cúbicos de etanol 

brasileiro nas últimas duas semanas, segundo fontes do mercado dos EUA. Essa foi a 

maior série de compras até agora no ano, disseram. A janela de negócios pode ajudar a 

melhorar as margens para grandes produtores brasileiros como Cosan, Biosev (da Louis 
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Dreyfus Commodities) e Copersucar, que têm enfrentado baixos preços no mercado de 

açúcar e etanol nos últimos anos. Em 29 de maio, a EPA publicou as tão aguardadas 

metas para combustíveis renováveis, estabelecendo o volume de etanol e outros 

biocombustíveis que precisam ser misturados nos estoques de combustíveis do país. 

RINs, que podem ser negociados no mercado à vista, são usados para demonstrar 

conformidade com o programa. 

Reuters, 17/06/2015. 

 

BIOMASSA FLORESTAL A PARTIR DA MADEIRA É UMA 

OPORTUNIDADE PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

A atual crise energética no país, decorrente do baixo nível de reservatório das 

usinas hidrelétricas em razão da falta de chuvas, pode representar uma boa oportunidade 

para a silvicultura. Uma das alternativas seria a geração de energia termelétrica com o 

uso da biomassa florestal, uma fonte de energia renovável obtida a partir da exploração 

de madeira, que tem um custo, em média, 40% menor do que os combustíveis fósseis 

utilizados nas usinas térmicas. Esta é uma das conclusões do Boletim Ativos da 

Silvicultura, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com 

a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a Dendrus Projetos Florestais. O estudo 

aponta uma tendência de substituição gradual de fontes energéticas não renováveis, 

como os derivados do petróleo, por combustíveis limpos, produzidos a partir de pedaços 

de madeira, os chamados cavacos, para a geração de energia termelétrica. 

Sugar News, 25/06/2015. 

 

GOVERNO INCENTIVA PRODUÇÃO E CONSUMO DE ETANOL NO 

ESTADO 

Com o objetivo de promover a aproximação do Governo do Estado com 

investidores do agronegócio, o governador Wellington Dias visitou, na sexta-feira (26), as 

instalações das indústrias do Grupo Olho d’Água e a Comvap, maior produtor de açúcar e 

álcool anidro no Piauí. O Grupo Olho d’Água Comvap, há 77 anos no mercado açucareiro, 

possui fábricas instaladas em União, Teresina e José de Freitas. Na oportunidade, o 

governador destacou a importância do estado ter um leque diversificado 
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de empreendimentos, que geram emprego e renda, abastecem o mercado de consumo 

interno e exportam produtos e ainda injetam recursos na economia. “Aqui é uma empresa 

que agrega pequenos, médios e grandes produtores de cana-de-açúcar dentro do mesmo 

arranjo produtivo, o que beneficia muitos agricultores e gera emprego e renda. O grupo se 

destaca pelos investimentos em irrigação e na produção de energia limpa a partir do 

bagaço da cana. É uma empresa que contribui com o crescimento da economia do 

estado, pois paga impostos e gera empregos”, frisou Dias.  O governador disse ainda que 

governo está trabalhando uma política fiscal que permita que o mercado externo não 

possa ter mais vantagem sobre o mercado interno. “É preciso que aquilo que se produz 

no Piauí tenha um diferencial para aquilo que se consome de outros estados. A tese é de 

que haja sempre uma condição do próprio Piauí se autoabastecer”, destacou. 

Site: capitalteresina.com.br, 29/06/2015. 
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INDICADORES 

 

Açúcar Cristal - São Paulo R$/ Saco 50 kg  

Contrato VALOR R$ 

16/06 49,22 

17/06 48,90 

18/06 48,15 

19/06 47,92 

22/06 47,78 

23/06 47,21 

24/06 47,55 

25/06 47,52 

26/06 47,67 

29/06 47,59 

30/06 47,34 
                                                                                             Fonte: DATAGRO 

 

 

Branco - # 5 Life - Londres US$/ Ton. 

  Ago/15 Out/15 Dez/15 

16/06 344,20 343,10 347,10 

17/06 345,40 344,70 349,00 

18/06 345,40 343,80 348,00 

19/06 348,60 344,10 347,40 

22/06 357,50 352,40 353,50 

23/06 356,60 349,90 351,30 

24/06 364,30 356,40 356,90 

25/06 357,00 350,90 352,60 

26/06 359,80 352,70 353,20 

29/06 363,70 357,60 356,80 

30/06 370,30 364,60 364,20 
                                                                                            Fonte: DATAGRO 

 

 

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                            

 

                                                                                           Fonte: DATAGRO 

#11CEC - Nova YorkCents US$/pound 

  Jul/15 Out/15 Mar/16 

16/06 11,31 11,68 13,18 

17/06 11,35 11,77 13,29 

18/06 11,25 11,69 13,23 

19/06 11,12 11,55 13,14 

22/06 11,48 11,94 13,44 

23/06 11,25 11,77 13,30 

24/06 11,51 12,02 13,51 

25/06 11,52 11,87 13,32 

26/06 11,67 11,95 13,35 

29/06 11,82 12,07 13,41 

30/06 12,28 12,47 13,76 


