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Padronização
de análises de
Cana-de-Açúcar
pela ABNT
A Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) elaborou normas reguladoras dos processos laboratoriais do
setor canavieiro em todo país. A iniciaiva
atende à necessidade de padronização
das análises da cana-de-açúcar, realizadas
para o pagamento da matéria-prima.

Por que é importante a
padronização?
Para as empresas, a adoção de normas
padronizadas signiica que os fornecedores podem desenvolver e oferecer produtos e serviços que atendam a especiicações de ampla aceitação em seus setores.
As normas asseguram que caracterísicas
de produtos e serviços, como qualidade,
segurança, coniabilidade, eiciência, além
de respeito à preservação ambiental,
ocorram com sustentabilidade.
A normaização é o processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a
cooperação de todos os interessados, e,
em paricular, para a promoção da economia global. No estabelecimento dessas
regras recorre-se à tecnologia como o instrumento para condições que possibilitem
que o produto, projeto, processo, sistema,
pessoa, bem ou serviço atenda às inalida-

des a que se desina, sem se esquecer dos
aspectos de segurança.
As normas têm uma contribuição posiiva para a maioria dos aspectos de nossas
vidas. Quando elas estão ausentes, logo
notamos. São inúmeros os beneícios trazidos pela normalização para a sociedade,
mesmo que ela não se dê conta disso.

O que muda para o
produtor?

As normas já deinidas pelo Consecana
coninuam valendo. Entretanto, agora as
análises passam a ser consideradas e reconhecidas pela ABNT. Na práica, somente
terão acesso aos Relatórios do Consecana,
como Circulares, por exemplo, quem for
integrante do Conselho, por meio das Associações, Usinas ou for Assinante.
Atualmente o Consecana-SP, é referência para o pagamento da cana-de-açúcar. Com estas Normas, ocorrerá a atualização do Sistema Paulista, que coninuará
exisindo. Até o momento, 13 Normas foram lançadas e estão disponíveis para a
compra no site da ABNT.
Para os interessados, já se encontram
disponíveis na Socicana todas a Normas
referentes à cana-de-açúcar. Mais informações pelo telefone (16) 3251-9245.
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Atendimento

Departamento
Jurídico
Associado (a), sempre que precisar,
procure os serviços de nosso
Departamento Jurídico.
Segunda à sexta-feira, das 14h às 17h.
Telefone: (16) 3251-9250.

AGO da Socicana

apresenta os resultados de 2014
A Socicana realizou a sua Assembleia Geral Ordinária no dia 24 de março, momento
em que apresentou o Relatório Anual de Diretoria, com as demonstrações contábeis e
principais iniciaivas de 2014.
Entre as realizações do ano passado, destaque para a ariculação com diversos segmentos da sociedade, como a recepção de comiivas do exterior. A Socicana recebeu
grupos de ONGs e de produtores, interessados em conhecer os processos da cana no
Brasil e o nível de sustentabilidade da cadeia produiva. Esta ariculação é primordial
para divulgar o papel do setor em outros países.
Outra iniciaiva relevante foi o apoio a projetos ambientais, realizados por parceiros,
como foi o Dia Nacional do Campo Limpo e os planios em APPs (Áreas de Preservação
Permanente), no projeto Córrego Vivo.
O seminário sobre o uso da palha da cana foi um momento que despertou grande interesse do produtor, trouxe uma nova perspeciva quanto à obtenção de renda e
abriu novas possibilidades.
Vale ressaltar ainda o lançamento do Giro Socicana, que teve início em 2014, com
palestras técnicas e gerenciais, com o objeivo de suprir o produtor com informações
que ele possa aplicar na práica para melhorar seus rendimentos.

Entre as menores taxas do país

A AGO também aprovou a taxa de contribuição do Associado. Por meio da taxa, a
Socicana mantém todos os serviços oferecidos ao produtor e também investe em pesquisa e projetos junto a insitutos e empresas parceiras. Para esta safra, foi aprovada a
contribuição de R$ 0,40 por tonelada de cana, ainda entre as menores taxas do país.

Ações para 2015

Quanto às ações previstas para 2015, a Socicana irá intensiicar diversos serviços,
como por exemplo, o Qualiplant e o Aplique Certo. Irá manter os serviços da Avaliação
de Perdas na Colheita, Planilha de Custos de Produção, MIP Soja, Ceriicação Bonsucro,
Giro Socicana, parceria com Centros de Pesquisa, Assessoria Jurídica e Análises do Laboratório. Na área Social, manterá o suporte permanente ao produtor quanto ao Plano
de Saúde e Plano Odontológico, gerenciados pela Associação. Na área de Comunicação,
também trará o debate sobre temas de interesse do produtor, atendendo às demandas
ideniicadas em sua Pesquisa de Opinião.
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Lançamento do + Cana
contou com presença do Secretário de
Agricultura do Estado e reuniu 300 pessoas
O programa +Cana - Mais produividade no Canavial, foi lançado no dia
13 de março, em Guariba-SP, numa
parceria entre Coplana (Cooperaiva
Agroindustrial), Socicana (Associação
dos Fornecedores de Cana) e IAC (Insituto Agronômico - Centro de Cana de
Ribeirão Preto).
O objeivo é a sustentabilidade da
produção. Faz parte da iniciaiva, o sistema de Mudas Pré-Brotadas - MPB,
um jeito de plantar que rompe um paradigma centenário. O produtor tem a
garania de plantar uma muda sadia,
com maior produividade, pode produzir a própria muda, além de produzir
comercialmente.
A iniciaiva uniu a pesquisa com
a ponta da cadeia produiva. “Temos
insitutos de pesquisa formidáveis, mas
muitas vezes temos diiculdade de fazer
esta informação chegar ao produtor.
Aqui, temos um exemplo de como diminuir a distância e fazer com que isso
tenha um uso adequado para cada um
dos nossos produtores”, airmou o secretário de Agricultura do Estado de São
Paulo, Arnaldo Jardim.
Na avaliação do presidente da Socicana, a mudança deve ser imediata.
“Esse é um programa de difusão tecnológica e pretende fazer com que maior
resultado chegue às mãos do produtor.
Se não forem feitos invesimentos em
tecnologia e gestão, os produtores poderão sair do seu negócio. A Socicana
irá trabalhar para que todos os produtores coninuem na aividade, possam
crescer e melhorar seu negócio”, airma

Ewerton Alves

Ewerton Alves

Bruno Rangel Geraldo Marins.
Os produtores adquirem os kits do
IAC. A Coplana e a Socicana oferecem
toda a assistência técnica e monitoramento permanente. “Com o aumento
da produividade, o agricultor terá um
custo menor por tonelada produzida.
Aí, temos o aumento da compeiividade e a sobrevivência do produtor dentro
de sua propriedade”, airma José Antonio de Souza Rossato Junior, presidente
da Coplana.
Atualmente, a produividade mé-

Ricardo Carvalho

dia do canavial é de 70 a 80 toneladas
por hectare, o que é considerado insuiciente para os custos de produção.
“Para sair dos patamares atuais de produividade e dar saltos quanitaivos
signiicaivos, temos de ser rápidos na
adoção de novas tecnologias. Caminhar
em direção aos três dígitos de produção, acima de 100 toneladas em cinco
cortes”, concluiu Marcos Landell, diretor do Centro de Cana do IAC, sediado
em Ribeirão Preto.
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Números do Setor

1,60

0,4600
0,4500
0,4400
0,4300
0,4200

ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
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