Usina Açucareira Guaíra
completa 30 anos de fundação

Usina Açucareira Guaíra Ltda no início de suas atividades
qualificada. Mas, com trabalho, dedicação e confiança,
A Fazenda Rosário, onde se situa hoje a Usina
os obstáculos foram transpostos e, hoje, a empresa
Açucareira Guaíra Ltda era de criação extensiva de gado
é considerada modelo em organização, produção e
nelore e lavoura. No ano de 1979 no auge do Proálcool,
desenvolvimento. Em 1993 inaugurou-se a fábrica
o empresário e agropecuarista Heráclito da Motta Luiz,
de açúcar com uma produção diária de 8000 sacas,
juntamente com os seus filhos, Dr. Eduardo Junqueira da
passando a denominar-se Usina Açucareira Guaíra Ltda,
Motta Luiz e Dr. Otávio Junqueira Motta Luiz, resolveram
produzindo açúcar para mercado
enfrentar o desafio e se engajar neste
interno e externo. Hoje, com
programa alternativo de energia, o
“Trabalho, dedicação e 2.700 colaboradores, conta com
qual era muito importante para o
país. Para iniciarem o projeto, eles ousadia marcam a trajetória equipamentos de última geração
entraram com 20% do capital e o de sucesso de uma empresa nas áreas industrial, administrativa e
governo financiou os 80% restantes. que nasceu no auge do Pro- agrícola, e o açúcar por ela produzido
Mas, para isso, a família deu em álcool em meio à coragem e é considerado de alta qualidade tendo
garantia a este financiamento determinação de seus funda- como principais mercados países da
Europa, África, Oriente Médio além da
quase todas as suas propriedades: dores.”
China e Rússia.
O resultado do
eis o porquê de enfrentar desafio.
crescimento da Usina Açucareira
Em 11/01/81 foi erguida a pedra
Guaíra é visível, atualmente, em sua capacidade de
fundamental de uma nova era para a cidade de Guaíra:
produção diária de 480.000 litros de álcool hidratado
o início da construção da Destilaria Guaíra Ltda.
A empresa iniciou suas atividades em agosto de 1982,
ou 420.000 litros de álcool anidro, e 1.000 toneladas
de açúcar ou 20.000 sacas de 50 kgs, gerando mais de
contando com 1.100 funcionários e uma produção diária
2.700 empregos diretos e grande número de empregos
de 120.000 litros de álcool. No início muitas dificuldades
indiretos.
foram enfrentadas, tais como a falta de mão-de-obra

Foto aérea da Usina Açucareira Guaíra Ltda hoje
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Central Energética Guaíra inicia suas atividades
A
visão
de
futuro
é
importante
para
toda
empresa, pois é à base de
todo planejamento estratégico
e amplia as chances de se
identificar novas oportunidades.
Com esta consciência, a
empresa inicia neste mês de
maio as atividades da CENTRAL
ENERGÉTICA GUAÍRA. A Central
será responsável pela cogeração
de energia através do bagaço
resultante da moagem da
cana-de-açúcar, tornando a
Usina Açucareira Guaíra autosuficiente em energia elétrica e
mecânica, e ainda possibilitando
a comercialização do excedente
ao mercado, contribuindo para
o suprimento energético do país
e trazendo reconhecido ganho
ambiental pela geração de
crédito de carbono. A previsão
é que a plena capacidade será
alcançada na safra 2011/12,
com energia capaz de garantir
a iluminação de uma cidade de
264 mil habitantes.

Foto aérea da Central Energética Guaíra

Central Energética Guaíra – Noite

Investimentos tecnológicos

“A Usina Açucareira Guaíra Ltda e demais
empresas do Grupo (formado pela Usina Açucareira
Guaíra Ltda (Indústria), Otávio Junqueira Motta Luiz
e Outro (Condomínio Agrícola) e Central Energética

Guaíra Ltda.) tem uma especial atenção para a
introdução de novas tecnologias, especialmente
aquelas consideradas “limpas”, ou seja, de baixo
impacto ambiental e alta sustentabilidade”

Sistema de limpeza por ventilação
A Usina Açucareira Guaíra
foi a 2.ª usina no país a utilizar o
sistema de limpeza de cana por
ventilação. Os resultados desta
tecnologia são maior economia
de água servida, um aumento
de produção e um produto final
de maior qualidade. O sistema
já esta em funcionamento há 8
anos.
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De forma pioneira, há 11 anos a empresa introduziu
Agricultura de precisão a agricultura
de precisão, que é um conjunto de técnicas

Aplicação de insumos em taxa variada
de acordo com a necessidade do solo

e ferramentas que permite tratar cada área do talhão de
uma forma diferente, sem perder a capacidade de trabalhar
grandes quantidades de áreas, sempre associado aos
conhecimentos técnicos das ciências agrárias. É um modelo
gerencial da propriedade baseado em grande quantidade
de informações coletadas de diversos modos, desde
análises de solo, fotografias aéreas, imagens de satélite e
mapas de tipos de solo ou plantas daninhas. É utilizado
um software (GEOMIDIA), que em tempo real atualiza as
informações agrícolas. Os mapas gerados pelo programa
(software) permitem identificar áreas com diferentes
potenciais de produção e atuar sobre estas diferenças
otimizando a utilização de insumos e reduzindo o impacto
ambiental. Com todas estas informações, o manejo
dos canaviais é melhorado, elevando a produtividade,
melhorando também a qualidade de vida de todos nós.

Piloto Automático – Sistema AMS
A premissa básica do corpo técnico agrícola
da Usina Açucareira Guaíra diz respeito à adoção
de iniciativas que colaborem para o incremento
da longevidade do canavial, reduzindo custos e
maximizando lucros. A implantação do piloto automático
no plantio mecanizado, é um dos exemplos disso.
O equipamento permite um melhor gerenciamento
dos insumos e principalmente a redução do pisoteio
da soqueira da cana-de-açúcar, o que garante maior
longevidade ao canavial. A Usina Açucareira Guaíra
pretende ampliar o uso do piloto automático para
outras diversas operações realizadas na cultura da
cana-de-açúcar. O objetivo é fechar o ciclo para redução Piloto automático utilizado no plantio
mecanizado de cana-de-açúcar
de danos e gastos desnecessários nos canaviais.

EMPRESA UTILIZA O SISTEMA SAP / ERP – Sistema
de Gestão Empresarial mais utilizado no mundo
Desde julho de 2007, a Usina
Açucareira Guaíra conta com um
aliado tecnológico para controle
e atendimento às necessidades
financeiras
e
operacionais,
desde o campo, a colheita até a
industrialização e comercialização,
além do back-office e das questões
legais. O sistema SAP - ERP tornouse ferramenta indispensável para
garantia de eficiência na gestão da
usina. O controle agrícola da Usina
Açucareira Guaíra, com o uso do
SAP, foi uma inovação no setor.

Para tornar isso possível, foi criada
uma estrutura que permite realizar
todas as operações agrícolas
no SAP, desde o plantio até a
colheita. Todas as fazendas, com
suas várias características, estão
estruturadas para que esse controle
seja possível. Com o sistema, os
gerentes têm na mão todo o controle
de procedimentos, o que permite
maior comodidade, eficiência. O
sistema ganhou maturidade, com
as parametrizações realizadas
para uma empresa do setor
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sucroalcooleiro. Recentemente a
Usina Açucareira Guaíra adquiriu
as soluções SAP Business Objects
para oferecer ampla funcionalidade
de Business Intelligence que
pode capacitar os usuários para
tomar decisões mais eficazes e
bem fundamentadas, com base
em analises e dados sólidos.
Com estas soluções robustas, os
usuários em toda a corporação
podem acessar, formatar, analisar,
navegar e compartilhar informações
na empresa.

Eficiência é responsável pela rentabilidade dos
canaviais
A Usina Açucareira Guaíra Ltda destaca-se
com uma das maiores produtividades agrícolas
do Brasil, pela eficiência dos processos agrícola e
industrial. A empresa esta sempre em destaque
no Programa de Acompanhamento Mensal de
Performance Agrícola (Pampa), realizado pelo
Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), que hoje
avalia 150 unidades do Brasil. Sua média histórica
ocorreu em 2005, quando foi registrado o índice
de 15,09 toneladas de pol/há (TPH). Naquele
ano, a média da região de Ribeirão Preto ficou em
13,02. A produtividade da Usina Açucareira Guaíra

representou 2.070 Kg de açúcar extra por ha de
cana. Na ocasião, a empresa recebeu o prêmio de
Campeã de produtividade agrícola do Grupo Idea,
classificando-se entre as 12 melhores empresas do
Brasil, e em 2007 ficou em 4.º lugar na região norte
de São Paulo com 90,8 ton/ha e 141,82 Kg de ATR/
tonelada de cana, também pelo grupo IDEA. Áreas
de nono corte com produtividade acima de 100
ton/ha ilustram a longevidade do canavial da Usina
Açucareira Guaíra. A agricultura de precisão, aliada
aos tratos culturais finamente calculados, garante o
grau de produtividade acima da média.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Reaproveitamento de resíduos
A preocupação com o meio
ambiente é visível por meio da
política de reaproveitamento
de resíduos, recentemente
foi realizado um grande
investimento no tratamento
das águas residuais e cinzas
de caldeira. Todo resíduo
sólido é usado na adubação
de aproximadamente 4.000
ha de cana em substituição a
adubação mineral.

Fertirrigação com vinhaça
A torta de filtro e a
vinhaça, resíduos do processo
produtivo são utilizados como
fertilizante. A vinhaça, resíduo
do processo de produção
do álcool é utilizada como
adubo orgânico numa área de
aproximadamente 10.000 ha,
é o adubo natural da cana-deaçúcar.

Aplicação de torta de filtro
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Colheita mecanizada crua em 100% de seus
canaviais

Colheita Mecanizada
Antecipando o compromisso
assumido através do Protocolo Agro
Ambiental que previa o fim das
queimadas em áreas mecanizáveis
nos canaviais paulistas até 2017, há
3 anos a Usina Açucareira Guaíra
esta com colheita mecanizada
crua em 100% de seus canaviais.
A cultura da cana-de-açúcar colhida
crua apresenta a vantagem da
renovação do ar atmosférico. Os
níveis de oxigênio do ar aumentam
e o de gás carbônico diminui.

Em outras palavras, estamos
contribuindo para reduzir o efeito
estufa e melhorar a qualidade do ar
que respiramos. O fato de estarmos
colhendo 100% da cana crua (sem
queimar) tem levado a mudanças
importantes nas características
dos nossos solos. Uma “manta” de
matéria orgânica tem preservado
e melhorado as características
químicas, físicas e biológicas do solo,
a palha aumenta a proteção contra
os processos erosivos, diminui

a perda de umidade, aumenta a
quantidade de nitrogênio, potássio
e fósforo, criando um ambiente
mais favorável para o cultivo
da cana. Devido ao acúmulo de
matéria orgânica proveniente da
decomposição da palha, os solos
estão literalmente escurecendo.
Os investimentos realizados para o
processo de colheita mecanizada
foram altos, mas tem apresentado
excelentes resultados, além da
contribuição para o meio ambiente.

Rotação de cultura
A rotação de cultura
é realizada pela empresa
visando principalmente a
conservação e a melhoria da
fertilidade dos solos. O sistema
adotado é o plantio direto de
soja que promove ganhos
agronômicos,
econômicos
e ambientais. A produção
média das áreas com soja é de
aproximadamente 50 sacas
de soja por hectare.

Colheita Soja

Plantação de Soja sobre
palhada da cana no plantio
direto
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Preservação ambiental

Área de preservação ambiental na empresa
A harmonia entre empresa e o meio ambiente
é fundamental, por isso a Usina Açucareira Guaíra
realiza trabalho conjunto de reflorestamento, com
mais de 240.000 árvores nativas já plantadas,
proibição da caça e pesca predatória, conservação

e renovação de matas ciliares nas áreas da
empresa, coleta seletiva de lixo, campanhas de
conscientização ambiental, recebendo por estas
ações o título de amigos da natureza, através da
Polícia Ambiental.

Premiações recebidas
A capacidade de inovação, a
experiência, o comprometimento
com as causas sócio-ambientais
e os investimentos tecnológicos
visando qualidade, produção
e o equilíbrio ecológico,

garantiram a empresa por seis
anos consecutivos o Prêmio
Mastercana
“Tecnologia
Agrícola” e o Prêmio Top of
Business. Pelos compromissos
assumidos com a preservação

Troféus recebidos “Tecnologia Agrícola / produtividade”

do meio ambiente, além do
Título de Amigos da Natureza,
a empresa recebeu o Prêmio
Top of Quality Ambiental por
três anos consecutivos, onde o
último teve menção Gold (ouro).

Top Of Quality Ambiental

Qualidade de vida
Ambiente saudável, seguro e motivador. O lugar ideal para o homem e seu trabalho. A empresa fornece
aos seus colaboradores refeições em restaurante próprio, transporte coletivo e seguro de vida. Também são
mantidos convênios médico/hospitalar e odontológicos extensivos a todos os funcionários e dependentes,
atualmente temos 6.000 usuários no convênio médico e 4.300 usuários no convênio odontológico. O
objetivo da empresa é proporcionar melhoria na qualidade de vida e bem estar de seus colaboradores e
dependentes.
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Medicina e Segurança Ocupacional

Uma equipe de segurança
e medicina do trabalho altamente
qualificada supervisionada por um
engenheiro de segurança dá suporte
a todos os setores da empresa tanto
industrial como agrícola.
Médicos do trabalho e enfermeiros
habilitados garantem atendimento
24 horas no ambulatório da

empresa.
A
empresa
segue
as
determinações do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) e o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), que juntos tem como
objetivo:
prevenir,
detectar
precocemente,
monitorar
e

controlar possíveis danos à saúde
do empregado.
A equipe de segurança do
trabalho realiza também um trabalho
efetivo de conscientização dos
colaboradores quanto à ergonomia,
destacando a importância da boa
postura e uso correto de EPI’s para
prevenção de acidentes.

Responsabilidade Social
Consciente de suas responsabilidades junto
a sociedade, a empresa apóia diversos trabalhos
desenvolvidos por entidades sociais nos municípios de
Guaíra, Ipuã e Barretos. A empresa adotou algumas
entidades com doações mensais para contribuir com os
trabalhos desenvolvidos junto aos internos. Há 12 anos
a Usina Açucareira Guaíra realiza as confraternizações
Natalinas em todas as entidades do município de

Guaíra, em todas as creches municipais e também na
Casa André Luiz na cidade de Barretos. Durante o ano
são avaliadas todas as solicitações de doação que são
enviadas à empresa pelas entidades sociais e pelos
clubes de serviços. Os projetos e eventos que tem algum
caráter social a empresa participa financeiramente em
suas realizações.

Creche Josefina R. Caligaris

Creche Waldemar Chubaci

Cidade dos Meninos

Creche Olga Abdala Jabour

Creche Dirce Barros Lélis

ASILO – Centro Ação Social
N.Sra. Aparecida

Casa André Luiz - Barretos

APAE - Assoc. Pais Amigos
Excepcionais

APAE - Entrega de ovos de
páscoa
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Usina Açucareira Guaíra apresenta projeto de
expansão em Audiência Pública

No último dia 28/04, foi realizada pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente uma audiência pública na
Casa de Cultura “Professor João Augusto de Mello”,
com o intuito de apresentar o projeto de expansão
Industrial e Agrícola da Usina Açucareira Guaíra Ltda,
que prevê o aumento da capacidade de moagem da
empresa, passando de 2.350.000 toneladas atuais
para 4.020.000 toneladas / safra. A audiência contou
com a participação de Érica Miho Matsumura (Depto.
De Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB), José
Orlando Levi (Coordenador da CETESB Barretos),
Adriano Alves Borges Azevedo (Comandante da
Polícia Ambiental de Barretos), Cel. Silvio Carlos Silva
Mendonça (Comandante da 33º BPM – Polícia Militar
Barretos), Vinícius Cláudio Zopelari (Capitão da
Polícia Militar de Guaíra), Edvaldo Donizete Moraes
(Vice- Prefeito municipal), José Mendonça, João
Barbosa, Maria Aparecida Armani (Vereadores do
município de Guaíra), secretários municipais, e diversos
colaboradores da empresa. Destacamos também a
presença dos Diretores da Usina Açucareira Guaíra
Dr. Eduardo Junqueira da Motta Luiz e Dr. Otávio
Junqueira Motta Luiz juntamente com seus familiares
Sofia, Guilherme e Renato Junqueira. O representante
da Usina Açucareira Guaíra exibiu um vídeo institucional
onde foi demonstrada a estrutura da empresa hoje, todas
as atividades desenvolvidas, sua política ambiental e
social, além de mostrar os investimentos tecnológicos
realizados buscando qualidade e produtividade,
evidenciando também a responsabilidade da empresa
com as causas sócio-ambientais. Foi apresentado o
projeto de ampliação, os objetivos principais que são:
Geração de riquezas para a cadeia produtiva, onde

estão inseridos a empresa, seus colaboradores, o
município e toda a região; O aumento da produção
de um combustível renovável para o suprimento da
demanda interna e externa; o início da cogeração de
energia através da Central Energética Guaíra, que é uma
energia renovável, proporcionando a geração de crédito
de carbono associada aos ganhos ambientais. Foram
apresentados todos os projetos realizados pela empresa
na área ambiental, como: monitoramento ambiental
realizado há mais de 16 anos com assessoria externa,
proteção e recuperação de matas ciliares e áreas de
preservação permanente com mais de 240.000 mudas
já plantadas, proibição de caça e pesca predatória,
coleta seletiva, os investimentos tecnológicos visando
reduzir os impactos ambientais, etc. Foi evidenciado
também as ações sociais e os benefícios oferecidos pela
empresa aos seus colaboradores (convênios médico
e odontológico, assistência farmacêutica e seguros) e
os trabalhos desenvolvidos junto a sociedade, apoio a
diversas entidades, realização de festividades natalinas
tanto nas entidades sociais como nas creches municipais
há mais de 12 anos. Finalizando a apresentação foi
enfocado o ganho que será proporcionado a todos pelo
empreendimento, com a geração de novas oportunidades
de trabalho, além do aumento da arrecadação para o
município. A empresa PROJEC – Engenharia Ambiental
apresentou o EIA / RIMA – Estudo de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto Ambiental para ser avaliado a
viabilidade do empreendimento. A diretoria da empresa
ficou sensibilizada com as expressivas palavras de apoio
ao projeto e reconhecimento do trabalho desenvolvido
pela Usina Açucareira Guaíra Ltda.

“Quero fazer uma reflexão sobre o impacto ambiental que
a cana-de-açúcar gera em relação as outras culturas (grãos
especificamente: soja, milho, etc). Na produção da cana-de-açúcar
se leva embora somente três elementos: carbono, hidrogênio e
oxigênio. Nas outras culturas potássio, nitrogênio, fósforo... e se estes
faltarem nos solos devem ser repostos na forma de fertilizantes. Na
cultura da cana-de-açúcar, 100% dos nutrientes retornam na forma
de vinhaça, bagaço, torta de filtro e cinzas. Em outras culturas é
PROF.º
GASPAR
HENRIQUE
KORNDORFER
– Agrônomo, Pesquisador
e
Professor
Titular
da
Universidade
Federal
de
Uberlândia na área de Solos

necessário o uso de inseticidas, herbicidas, pesticidas etc. Destaco
também as vantagens da colheita mecanizada crua em função da
grande quantidade de palha (matéria orgânica) que é incorporada
ao solo. O impacto ambiental na produção da cana-de-açúcar é
extremamente menor do que qualquer outra cultura.”
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JOSÉ
EDUARDO
COSCRATO LÉLIS – Agrônomo,
Presidente do Sindicato Rural
de Guaíra e Diretor da FAESP
– Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo demonstrou
sua satisfação pela importância

deste empreendimento para o progresso do município, do estado e do
país. Ratificou seu testemunho em cima de 3 vertentes: ECONÔMICA
– “A Usina Açucareira Guaíra é uma empresas fundamental para o
nosso progresso, do ponto de vista de gerar recursos para o município,
gerar empregos e por fazer parte de um segmento cada vez mais
importante para economia brasileira que é o setor sucroalcooleiro,
além da fundamental importância da geração de enérgica renovável”.
SOCIAL – “A geração de empregos, a criação de novas oportunidades,
além da presença constante nos eventos realizados no município, nos
cursos desenvolvimento através do Sindicato e SENAR”. AMBIENTAL
– “Queremos testemunhar de forma positiva a constante preocupação
dos Diretores da Usina Açucareira Guaíra nas questões ambientais, e
nesse sentido enquanto cidadão, representante de entidade e fazendo
parte de conselhos ambientais, sou testemunha de quanto esta
empresa tem colocado na sua visão a necessidade da sustentabilidade
do ambiente como um todo através de várias ações que além de servir
como exemplo para as comunidades de uma forma geral, até na própria
agricultura, tem colaborado para nossa sociedade”.

JOSE MENDONÇA – Empresário e Vereador – “Como empresário
representando uma multinacional que detém 70% do mercado
mundial “John Deere”, quero salientar que a Usina Açucareira Guaíra
foi a única empresa validada como parceira para realização de testes
em seus equipamentos para depois exportá-los. Os itens avaliados
para esta validação são: ações sociais e ambientais, investimentos
tecnológicos voltados para a sustentabilidade, e no papel de vereador,
representando a Câmara Municipal, quero deixar o nosso apoio a esta
empresa neste empreendimento pelo excelente trabalho que realiza
junto ao município na área social, nas questões ambientais além da
geração de recursos ao município”.

EDVALDO
DONIZETE
MORAIS – Vice-Prefeito –

“Representando o prefeito José Carlos Augusto que esta ausente,
quero deixar aqui o nosso agradecimento há esta grande empresa que
graças a Deus esta dentro do município de Guaíra e que muito tem
feito por nós guairenses. Esta empresa não acolhe somente os seus
2.700 funcionários através dos inúmeros benefícios que concedem.
Existe um dedo desta diretoria em todos os setores da nossa cidade,
nas creches, nas entidades sociais, eles sempre tem nos apoiado
de forma carinhosa sempre que precisamos, inclusive desafogando
o atendimento a saúde pública do município, pelos 6.000 usuários
que mantém em convênio medico particular. A Usina Açucareira
Guaíra Ltda é uma representante do município de Guaíra no mundo,
através do trabalho desenvolvido e do cuidado com o meio ambiente,
contribuindo para a sustentabilidade e preservação da espécie
humana”.

Representando o CONSEMA – Conselho do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Cecília
Martins Pinto Secretaria Executiva, registrou
todas as explanações e posicionamentos

apresentados pelos presentes em ata, como
instrumento para o processo de liberação da
expansão proposta pela empresa.
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Parabéns Guaíra pelos seus
81 anos

Em meio a tudo isso, a Usina Açucareira Guaíra Ltda completa 30 anos de fundação, e
o objetivo principal dos seus diretores é estar sempre contribuindo com o desenvolvimento do
município de Guaíra, trabalhando para que seus colaboradores e a sociedade possam progredir
juntamente com a empresa. A cada ano que passa, a Usina Açucareira Guaíra trabalha com
mais entusiasmo favorecendo a construção de uma cidade melhor para seus colaboradores e
cidadãos guairenses, buscando em cada iniciativa, em cada premiação e na concretização de seus
empreendimentos de maneira sólida e promissora, representar assiduamente a cidade de Guaíra.
A Usina Açucareira Guaíra tem orgulho de fazer parte deste município e parabeniza a cidade de
Guaíra pelo seu 81.º aniversário e acredita em um futuro promissor e luminoso, como cada um
de seus cidadãos merecem.

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA
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