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SETOR SUCROENERGÉTICO

• Número de usinas ativas: 343 (2018)

• Moagem: 641M ton/ano (17/18)

• Empregos diretos e indiretos: 2,4M
(2017)

• Valor Bruto movimentado: USD 100Bi 
(2017)

• PIB: USD 43Bi (2% PIB Brasileiro) (2017)



SETOR SUCROENERGÉTICO

O Maior produtor mundial de açúcar
Em 2018 = 38,6M de toneladas/ano
• 20% da produção mundial
• 45% da exportação mundial

2º Maior produtor mundial de etanol
Em 2018 = 27,9Bi de Litros/ano
• 22% da produção mundial
• 35% da exportação mundial

FONTE: UNICA. FOTOGRAFIA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL E OS BENEFÍCIOSECONOMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS GERADOS – abril/2018



TECNOLOGIAS BUCKMAN

• Especialidades Químicas para produção de etanol

• Tratamento de águas industriais

• Bactericidas, antibióticos, antincrustantes, dispersantes e antiespumantes para processos
de fermentação e destilação

BUSAN 881C® BULAB 8022®

BUBREAK 4378®BULAB 6121®

BUSAN 989®

• Tecnologia com medição e controle

OXAMINE ™ ONSITE ™

ECHOWISE ™ EZE MONITOR ™



TRATAMENTO DE ÁGUAS

SISTEMAS DE RESFRIAMENTO

• Conjunto de processos cujo objetivo é retirar calor de soluções ou
equipamentos que sofrem aquecimento durante a produção.

• Setor sucro energético: Torres de resfriamento e trocadores de calor,
cujo fluido refrigerante é a água.
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PRODUÇÃO DE ETANOL

Temperaturas do processo de produção
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PROBLEMAS MAIS COMUNS

Trocador de placas Torres Resfriamento Condensadores
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SOLUÇÃO BUCKMAN



SOLUÇÃO BUCKMAN - OXAMINE



RESULTADO OXAMINE



RESULTADOS OXAMINE
✓ Eliminação escovação/limpeza 

condensadores

✓ Eliminação limpeza trocadores 
de calor

✓ Eliminação paradas na 
termoelétrica

✓ Utilização de água bruta em 
torre de destilaria

✓ Zero slime em condensadores 
evaporativos de termoeletrica

✓ Reuso de condensado do 
conc. De vinhaça em torre de 
resfriamento e água de 
diluição de fermento



PROCESSO DE FERMENTAÇÃO

• Eficiência da fermentação

• Consumo de insumos

Visibilidade do 
processo de 
fermentação



SOLUÇÃO BUCKMAN

ECHOWISE™



SOLUÇÃO BUCKMAN
ECHOWISE™ é uma ferramenta que fornece a visão 
para otimizar o processo.

– Medição inovadora da variação de gases em 
soluções liquidas.



SOLUÇÃO BUCKMAN
ECHOWISE™ – levando o processo para novos patamares

O avançado controle de processo ECHOWISE permite que o Buckman 
atue em parceria para mudar seu processo.



SOLUÇÃO COMPLETA BUCKMAN - OnSite™
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RESUMO

• Especialidades químicas são fundamentais para obter o

melhor resultado de produção;

• Sistemas de controle são complementos indispensáveis para

redução dos custos de produção;

• A combinação entre químicas avançadas com medição e

controle fornecem a visão integrada para se alcançar o

processo de produção de etanol de alta eficiência.
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