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QUEM SOMOS E QUAL É NOSSO OBJETIVO 

A UNEM – UNIÃO NACIONAL DO ETANOL DE MILHO é uma associação de direito privado, de
âmbito nacional e sem finalidade econômica ou lucrativa e tem por objetivo promover o
acompanhamento e a defesa dos interesses do setor da indústria brasileira de etanol de
milho e outros cereais. Fundada em 18 de setembro de 2017, possui sede em Cuiabá-MT,
estado pioneiro na industrialização do milho para produção de etanol e coprodutos.



Como é a cadeia do etanol de milho?



1 TON DE MILHO PRODUZ:

- Etanol – 420 litros;
- DDGS – 300 Kg (seco 32% proteína);
- Óleo de milho – 18 litros.
- Co-geração de energia elétrica;



CENÁRIO PARA O ETANOL DE MILHO

- Abundância de matéria prima – Brasil exportador de milho (24
MM tons em 2018);

- Concentração dos investimentos no Centro-Oeste,
principalmente em MT (27-30 MM tons de milho/17 MM tons
exportadas 2017) – preço e oferta de milho/demanda DDG (30
MM cabeças de gado);

- Rapidez na resposta ao aumento da demanda – menor tempo e
investimento para uma planta produtora – possibilidade de usina
full e flex.



CENÁRIO PARA O ETANOL DE MILHO

- Aumento da demanda, principalmente por etanol hidratado –
substituição da gasolina (47 a 55 MM m3 até 2028);

- Efetiva Implantação do RenovaBio – grande incentivo para o 
setor;

- Estagnação do setor de sucroalcooleiro – dificuldade de novos 
investimentos;

- Etanol de milho é a resposta rápida e eficiente para a nova 
demanda, reduzindo o preço ao consumidor final.



O QUE VEM PELA FRENTE EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE 
MILHO??



PROJETOS ATUAIS



PROJETOS ATUAIS



Efeitos da industrialização do milho

2018 – 2.15 MM tons de milho processadas:
- 880 MM Litros de etanol de milho;
- Alívio na infraestrutura de transporte;
- Melhoria da matriz energética nacional;
- Geração de emprego e renda.

- Previsão 2019 – 3.4 MM de tons de milho processadas
- 1.45 Bi de litros de etanol de milho 



Efeitos da industrialização do milho

2028 – previsão de ao menos 17 MM tons de milho 
processadas :

- 7 Bi Litros de etanol de milho;
- Agregação de valor à produção primária;
- Melhoria da matriz energética nacional;
- Geração de emprego, renda e desenvolvimento.



Efeitos da industrialização do milho

- 1 ton de milho em MT = R$ 366,00 (novembro/18)

- 420 litros de etanol = R$ 1,87 x 420 = R$ 785,40
- 300 Kg de DDG = R$ 700,00 x 0,3 = R$ 210,00 
- 18 litros de Óleo =  R$ 2,40 x 18 = R$ 43,20
- Cogeração E.E. = R$ 225,57 x 0,10 = R$ 22,55

- Total dos produtos = R$ 1.060,95 (2,9 x)



IMPACTO SOCIOECONÔMICO DA CADEIA
• USINA 1,2 MI TONS MILHO/ANO:

• Fonte: Input/Agroícone
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
- DESAFIOS:

- Início operacional do Renovabio.

- Tributação adaptada à nova cadeia produtiva;

- Logística – Acesso aos Mercados Norte e Nordeste / Centro Sul e Sudeste;

- Fornecimento de biomassa;

- OPORTUNIDADES:

- Desenvolvimento de outras cadeias (florestas plantadas, rações, proteína animal, logística, 
etc);

- Agregação de valor e geração de desenvolvimento na cadeia de grãos.



ETANOL DE MILHO É...



CONCLUSÃO

- DESENVOLVIMENTO DE UMA APTIDÃO NATURAL: NADAR A FAVOR DA
CORRENTEZA;

- AGREGAÇÃO DE VALOR, GERAÇÃO DE EMPREGOS, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL, AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, ETC...

DE FORMA SUSTENTÁVEL!
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