
 
 

Moagem de cana da Tereos cresce e 
atinge 18,8 milhões de toneladas nesta safra 

Encerrada na primeira quinzena de novembro, safra 2019/2020 registra 
aumento de 7,5% em relação ao último período 

 

Olímpia, 26 de novembro de 2019 - A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das 
líderes do setor sucroenergético brasileiro, processou ao longo da safra de 2019/2020 
um volume de 18,8 milhões de toneladas de cana em suas sete unidades, um 
crescimento de 7,5% em relação à safra anterior.  A empresa também registrou um 
aumento de 7% no rendimento agrícola, com uma média de 11,14 toneladas de açúcar 
por hectare.  

A empresa finalizou o ciclo com um mix de 60,2% para açúcar e 39,8% para etanol. 
Foram produzidos 650 milhões de litros de etanol e 1,6 milhão de toneladas de açúcar.  

Mesmo com adversidades climáticas na região onde estão as unidades da Tereos, o 
Grupo teve um aumento em volume de cana maior do que a média da região Centro-
Sul, que nesta safra foi 6,2% a mais do que na safra 2018/2019. 

“Neste ano, ocorreu a variação climática mais dramática dos últimos 10 anos”, afirmou 
Jacyr Costa Filho, diretor da Região Brasil do Grupo Tereos. 2019 foi marcado por 
índices pluviométricos abaixo da média histórica da última década, geada e 
temperaturas acima da média no meio e no final da safra. 

Mais eficiência nas operações agroindustriais 

O Grupo tem investido em tecnologia na área agrícola para detectar as principais 
perdas de performance e fazer correções com mais agilidade, em tempo real, o que 
possibilitou um incremento nos indicadores operacionais.  

Na indústria, a melhoria nos indicadores também tem sido uma constante.  
Considerando as cinco safras anteriores, as unidades da Tereos Açúcar apresentaram 
um aumento de 9% no índice de eficiência geral dos equipamentos industriais (OEE), 
chegando, neste ano, a 96,5%. “Graças aos investimentos em manutenção e ao 
aumento de produtividade dos últimos anos, a Tereos tem alcançado resultados 
operacionais bastante consistentes, com aumento de rendimento agrícola e melhor 
performance industrial”, comentou Costa Filho.  

“Nesta safra, começamos a colher os frutos de investimentos concluídos 
recentemente, caso, por exemplo, da nova caldeira da Unidade Cruz Alta, que 
aumentou a disponibilidade de energia cogerada, com maior eficiência ambiental”, 
acrescentou Costa Filho.  

Outro destaque ficou com o início das operações da parceria firmada, em 2018, com a 
VLI, companhia logística que integra ferrovias, terminais intermodais e portos, para o 



 
transporte de 1 milhão de toneladas de açúcar por ano. O primeiro embarque no 
sistema da VLI aconteceu em junho. Está prevista para o início da próxima safra a 
entrega dos dois armazéns de açúcar nos terminais de Guará e no Tiplam, no Porto de 
Santos, também fruto do acordo entre as duas empresas. 

 

Sobre a Tereos 
Valorizar as matérias-primas agrícolas para o desenvolvimento de produtos alimentícios de 
qualidade é a nossa visão. Tereos é uma líder global nos mercados de açúcar, álcool, etanol e 
amidos. Os compromissos do grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído 
com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação 
responsável. O grupo Tereos reúne 12 mil produtores cooperados e possui com reconhecido 
know-how no processamento de beterraba, cana-de-açúcar e cereais. Operando 49 unidades 
industriais e contando com 26.000 colaboradores em 18 países, a Tereos atende seus clientes 
em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. No período de 2018/19, o grupo 
obteve uma receita de 4,4 bilhões de euros. 
 
Tereos no Brasil  
A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & 
Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos 
Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A 
Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da 
Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos 
Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países. 

 
  


