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O futuro 
brotou!

Germinação do Plene Emerald: 
tecnologia trará ganho de 
produtividade, redução de custos 
e simplificará o plantio de cana

CAPA
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SYNGENTA REVELA, EM PRIMEIRA MÃO, DETALHES DO PLENE EMERALD, SUA 

SEMENTE ARTIFICIAL DE CANA QUE PROMETE REVOLUCIONAR OS CANAVIAIS

Luciana Paiva e Leonardo Ruiz

Em 2015, a Syngenta anunciou que es-

tava desenvolvendo uma tecnologia 

que iria revolucionar a lavoura cana-

vieira: a semente artificial de cana Plene 

Emerald, que permite plantar cana como 

se planta grãos – colocando no sulco a 

cada 50 centímetros uma semente, em um 

total de 200 quilos por hectare, bem dife-

rente das quase 20 toneladas que se plan-

tam hoje utilizando os toletes de cana. O 
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plantio será com máquinas bem mais le-

ves e com alta eficiência, semeando Eme-

rald por vários hectares/dia e gerando um 

canavial sadio e com alta produtividade.

A notícia descrevendo esse cená-

rio dos sonhos agitou o setor, afinal, além 

da necessidade de melhorar o desempe-

nho dos canaviais, é fundamental aumen-

tar a competitividade, e a área agrícola é 

responsável por 70% dos custos de pro-

dução. Segundo o fechamento da safra 

2014/2015 realizado pelo PECEGE/CNA, 

o custo da formação do canavial foi de, 

aproximadamente, R$ 7.000,00/ha na re-

gião Centro-Sul do Brasil, dos quais 25% 

correspondem ao preparo de solo, 65% ao 

plantio e 10% aos tratos culturais da cana 

planta. Ou seja, o custo específico do plan-

tio de cana-de-açúcar na safra 14/15 foi 

de R$ 4.550,00/ha. Assim, as tecnologias 

direcionadas para a evolução do plantio 

de cana são muito bem-vindas. 

Após o agito com a notícia sobre o 

Plene Emerald, a Syngenta se recolheu 

para o campo das pesquisas, porém, os 

profissionais do setor, sempre que possí-

vel, questionam sobre em que pé está a 

tecnologia de semente artificial de cana. 

Mas, no fim deste mês de maio, novidades 

vieram a público quando a Syngenta abriu 

as portas de sua Estação Conhecimento, 

localizada em Itápolis, SP, para apresentar 

sua nova oferta estruturada para a cultura 

canavieira: o Integrare Cana.

Para receber centenas de profissio-

nais de usinas, produtores rurais e repre-

sentantes técnicos de cooperativas, du-

rante duas semanas, a empresa montou 

na Estação Conhecimento, uma megaes-

trutura que contou com: talhões com as 

principais variedades de cana plantadas 

no Brasil (e exemplos das que serão lan-

çadas, como as quatro variedades da Syn-

genta); áreas de plantio de muda pré-bro-

Estação Conhecimento da Syngenta, em Itápolis,
foi sede do lançamento do Programa Integrare Cana



41

tada (MPB); Meiosi com MPB; e 10 tendas, 

onde os visitantes receberam informações 

e conferiram resultados sobre as soluções 

da Syngenta para aumentar o desempe-

nho dos canaviais.

A última parada era exatamente no 

estande do Plene Emerald, a semente de 

cana da Syngenta. Os visitantes receberam 

informações sobre a tecnologia, puderam 

vê-la de pertinho e comparar o sulco que 

recebeu o Emerald com o sulco do plantio 

convencional por tolete. 

A equipe da CanaOnline acompa-

nhou a visita do primeiro grupo à Estação 

Conhecimento, em 23 de maio, e foi a pri-

meira mídia a mostrar, em detalhes, a nova 

tecnologia. Um vídeo de apenas 2:30 mi-

nutos foi gravado e postado em nosso Fa-

cebook. A repercussão foi instantânea. Em 

questão de horas, a publicação alcançou 

cerca de 100 mil pessoas. O setor não fala-

va de outra coisa e perguntas sobre a tec-

nologia pipocaram em nossa página. 

No dia 24, a CanaOnline cobriu uma 

reunião da Syngenta, realizada em Ribei-

rão Preto, com diretores de 42 grupos su-

croenergéticos, onde, novamente, o Ple-

ne Emerald foi destaque. Os participantes 

conferiram imagens de um canavial for-

mado pelas sementes artificiais e pude-

rem admirar uma touceira formada pelo 

Plene Emerald exposta no local do even-

to, que com cerca de 60 dias, apresenta-

va alto perfilhamento e grande quantida-

de de raízes. Mais uma vez, a CanaOnline 

transformou a semente artificial de cana 

Na Estação Conhecimento cana, o gerente de marketing da Syngenta,
Michel Moraes, apresenta aos visitantes o Plene Emerald e explica suas vantagens
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em noticia em sua página no Facebook e 

o vídeo viralizou.

Plene Emerald germinou

Mas as novidades não pararam por 

aí. Menos de uma semana depois, aque-

las sementes Plene Emerald que estavam 

expostas na Estação Conhecimento, bro-

taram! E fizeram a alegria dos visitantes. 

“Eles puderam conferir a qualidade da tec-

nologia. Isso nos deixa muito satisfeitos”, 

diz Leandro Amaral, diretor de Markentig 

Cana da Syngenta.

Os representantes técnicos da Coo-

percitrus que visitaram a Estação do Co-

nhecimento, em 29 de maio, foram os pri-

meiros a conferir de perto o nascer da cana 

do futuro. Porém, minutos depois, as fotos 

da germinação do Plene Emerald estavam 

no Face da CanaOnline. A repercussão foi, 

novamente, intensa, com 100 mil pessoas 

alcançadas. Devido a tanto furor e a enor-

me curiosidade do público sucroenergéti-

co sobre essa tecnologia, a Syngenta acei-

tou fornecer mais detalhes sobre o Plene 

Emerald, que se tornou matéria de capa 

desta edição da CanaOnline.

A cana pode muito mais!

O setor sucroenergético vive a ex-

pectativa da implantação do RenovaBio, 

o programa do Governo Federal para ex-

pandir a produção de biocombustíveis, vi-

sando a descarbonização do transporte, 

Na reunião Encontro com Líderes, que a Syngenta realizou em 24 de maio, 
em Ribeirão Preto, executivos do setor foram apresentados ao Integrare 
Cana e receberam informações quentinhas sobre o Emerald

Leandro Amaral fala 
sobre Plene Emerald 
durante reunião 
da Syngenta 
para diretores 
de 42 grupos 
sucroenergéticos

CAPA
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com base em uma política previsível e sus-

tentável. A iniciativa destravará os investi-

mentos em capacidade produtiva do setor 

sucroenergético, chegando em 2030 com 

54 bilhões de litros de etanol, praticamen-

te o dobro ante o fabricado atualmente. 

Mas a base do RenovaBio é o aumento de 

eficiência, ou seja, esse maior volume de 

produção deverá vir apenas de 20% do 

ultrapassa 1 bilhão de dólares. Buscamos 

soluções inovadoras, como o Plene Eme-

rald, que trará aumento de produtividade 

e reduzirá o custo do plantio de cana, im-

portantes demandas do setor”, diz Lean-

dro Amaral.

Um dos principais benefícios des-

sa tecnologia é simplificar o processo. As 

sementes artificiais são destinadas a for-

As sementes artificiais de cana são gemas encapsuladas por 
uma cera que oferece ambiente controlado para multiplicação

aumento da área com cana (hoje no Bra-

sil está em torno de 9,5 milhões de hecta-

res), os outros 80% deverão ser resultado 

da maior eficiência do processo produtivo.

“A contribuição da Syngenta é dis-

ponibilizar tecnologias que possibilitem 

ao campo ser cada vez mais sustentável. 

Anualmente, o investimento global da 

empresa em pesquisa e desenvolvimento 

mação de canaviais comerciais, o que au-

mentará em cerca de 30% a produção das 

usinas e dos fornecedores. “Isso sem fa-

lar no aumento de produtividade, já que o 

Plene Emerald é fabricado em nossa bio-

fábrica e traz a mesma sanidade e vigor 

encontrados no Plene PB. O canavial for-

mado a partir de viveiro com Plene PB, no 

primeiro corte, chega a apresentar 30 to-
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neladas a mais que o canavial formado 

com cana comercial, no segundo corte a 

diferença é superior a 15 toneladas”, infor-

ma Amaral.

Muitos leitores da CanaOnline se 

admiraram com o formato do Emerald e 

questionaram não se tratar de uma se-

mente convencional, àquela pequenini-

nha presente nas flores da cana. Na ver-

dade, as sementes artificiais de cana são 

gemas encapsuladas por uma cera que 

oferece ambiente controlado para multi-

plicação. O Plene Emerald terá 5 centíme-

tros e sua forma cilíndrica é para facilitar 

sua produção. 

O Emerald foi projetado para o plan-

tio na época das chuvas, justamente para 

a formação de canavial de 18 meses. “O 

setor sabe que a produtividade da cana 

de 18 meses é maior, mas, muitas vezes 

planta cana de 12 meses, porque não tem 

plantadoras suficientes para concentrar o 

plantio só na época de chuvas. Queremos 

possibilitar ao setor concentrar o plantio 

na janela que lhe dá maior rentabilidade, 

com o Emerald será possível, já que utili-

zará menor número de plantadoras, que 

plantarão muito mais hectares por dia”, 

salienta Amaral.

Leandro Amaral conta que a tecnologia já está em sua segunda 
safra de testes nos campos da Syngenta, em Holambra e Itápolis

Um dos principais benefícios 
do Emerald é simplificar o 

processo. As sementes artificiais 
são destinadas a formação 

de canaviais comerciais

CAPA
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Ainda há muitas questões sobre a 

nova tecnologia para serem definidas, mas 

o que se sabe é que a Syngenta não indi-

ca que seja plantada na época seca. Como 

acontece com a lavoura de milho, a em-

presa irá aconselhar a umidade necessária 

no solo para sua germinação. O que ainda 

está sendo analisado é quais as condições 

ideais e o tempo que a semente pode ficar 

armazenada antes do plantio. “Hoje, sabe-

mos que esse Emerald que plantamos, en-

tre a saída da biofábrica até o plantio, tem 

vida útil entre 10 a 15 dias. Mas os testes 

que fizemos no Estados Unidos com ar-

mazenamento com o Emerald provenien-

te de cana energia, o armazenamento foi 

por seis meses. Estamos testando quais 

as condições ideais de armazenamento e 

qual a interferência da idade da semente 

na germinação 

Para o uso das variedades, a Syngen-

ta tem acordo com os principais centros 

de pesquisas de melhoramento genético 

do Brasil, IAC, CTC e Ridesa. Nessa fase de 

desenvolvimento, o Plene Emerald é pro-

duzido com material de seis variedades 

que respondem por quase 70% da cana 

plantada atualmente no país, variedades 

precoce, média e tardia. 

Plantio em 10

ambientes diferentes

Leandro Amaral conta que a tecnolo-

gia já está em sua segunda safra de testes 

nos campos da Syngenta, em Holambra e 

Itápolis. O primeiro plantio aconteceu em 

maio de 2016 e a colheita será agora em 

junho. O segundo plantio foi de janeiro a 

abril de 2017 e, baseado nos dados do pri-

meiro plantio, foi possível aperfeiçoar as 

práticas, com isso, o segundo plantio de 

Plene Emerald apresentou três vezes mais 

germinação e quantidade de perfilhos.

O próximo passo, segundo Ama-

ral, é consolidar os dados dessa primeira 

safra e apresenta-los para usinas parcei-

ras, promover uma discussão técnica para 

aprimorar a tecnologia no campo. “Esta-

mos confiantes e animados com os resul-

tados até o momento, o canavial forma-

do pelo Emerald é bastante vigoroso, com 

garantia genética e sanidade. Houve exce-

lente germinação e as soqueiras apresen-

tam grande perfilhamento. Mas sabemos 

que há muito diferença entre os campos 

de testes e a realidade dos canaviais, por 
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isso, em parceria com usinas, no começo 

de 2018 serão plantados 10 campos com 

Emerald em diferentes ambientes.”

O objetivo da empresa é, junto com 

as usinas, chegar a um protocolo padrão 

sobre o cultivo da semente artificial. “Com 

base no conhecimento obtido, saberemos 

quais as práticas agrícolas corretas devem 

ser adotadas para o melhor desempenho 

do Emerald, como preparo de solo, adu-

bação, profundidade do sulco”, diz Amaral, 

salientando que no ponto de vista concei-

tual, essa nova tecnologia será bem pare-

cida com a de plantar grãos. Então, o setor 

vai precisar aprender a como lidar com ela. 

“Será preciso rever várias práticas agríco-

las, preparo de solo, curva de crescimen-

to vegetativo, correção de solo, adubação, 

tipo de sulco, é importante que o setor se 

adapte a essas mudanças.”

O desenvolvimento da

plantadora do Plene Emerald

Em conjunto com as usinas, a Syn-

genta também irá desenvolver a planta-

dora ideal para o Plene Emerald. Ama-

ral conta que foi fechado um acordo com 

uma empresa inglesa que produz planta-

dora de batatas, para desenvolver um pro-

jeto que será apresentado às usinas ainda 

no papel. A partir das sugestões dos pro-

fissionais do setor sobre sulcação, aduba-

ção, rendimento da máquina e segurança, 

a fábrica inglesa desenvolverá um proje-

to piloto, que será utilizado, em 2018, no 

Como acontece com a lavoura de milho, a 
Syngenta irá aconselhar a umidade necessária 
no solo para a melhor germinação do Emerald

Canavial formado por Plene Emerald nos campos de testes da Syngenta: alto perfilhamento e vigor
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plantio das 10 áreas com ambientais dife-

rentes. Nessa fase, a plantadora será testa-

da, aperfeiçoada e chegará a um conceito 

final, que servirá como base para a fabri-

cação da plantadora comercial, que será 

xa das usinas e produtores, pois o pro-

cesso irá demandar tratores com potên-

cia inferior e um número bem menor de 

equipamentos. Estima-se, por exemplo, 

que a quantidade de caminhões necessá-

produzida por alguma empresa brasileira 

que fechar parceria com a Syngenta.

O desempenho da plantadora do 

Emerald, ressalta Amaral, deverá ser o de 

plantar no mínimo 8 hectares por dia, que 

já é o dobro do plantio atual, mas em ta-

lhões maiores, sem quebra, pode chegar a 

30 hectares/dia, dependerá da quantida-

de de linhas que conseguir levar. O plan-

tio atual, que utiliza cerca de 20 toneladas 

de cana por hectare cairá para apenas 200 

quilos, pois as sementes artificiais, que 

pesam de 5 a 10 gramas, serão colocadas 

equidistantes no sulco, duas por metro.

Essa redução da quantidade de cana 

utilizada impactará positivamente o cai-

Plantio do Plene Emerald 
será feito com menos 

máquinas e com apenas 
200 quilos de sementes 

artificiais por hectare

rios para o plantio irá cair de 30 para ape-

nas um. Já as colhedoras serão extintas da 

operação, devido ao fato de que não será 

mais preciso colher mudas. A quantida-

SISTEMA 
ATUAL

PLANTIO 
DO FUTURO

CAPEX R$ 20m R$ 2m
OPEX R$ 10m/ano R$ 1m/ano
Horas de 
trabalho 
por dia

8 16

Colhedoras 4 0
Plantadoras 9 4
Caminhões 30 1
Tratores 21 5

PLENE EMERALD IRÁ
REDUZIR CUSTOS DE PLANTIO



48 Maio  ·  2017

de de pessoas envolvidas será reduzida, 

enquanto o número de plantadoras cai-

rá pela metade, de nove para quatro. Para 

melhorar a qualidade da operação, a Syn-

genta contribuirá na qualificação desses 

profissionais. O cliente poderá adquirir a 

máquina, ou, dependendo do contrato, a 

Syngenta realizará o plantio.

Quando o Plene Emerald

chegará ao mercado

A Syngenta não estipula data para 

a nova tecnologia entrar no mercado. 

“Quem vai nos dizer se Emerald está pron-

to, serão as 10 usinas que testarão o pro-

duto em 2018. Acredito que após confe-

rirem que nasce com consistência, que 

apresenta alta germinação, grande perfi-

lhamento, analisarem o desenvolvimen-

to do canavial, entenderem o conceito, 

aprenderem a lidar com a tecnologia, vão 

pensar em algo maior do que apenas uma 

área de teste”, diz Amaral.

A proposta da Syngenta é ofere-

cer ao setor a muda certa, no lugar cer-

to, na hora certa. Mas para isso, a partir do 

momento que o Emerald estiver liberado 

para o mercado, a usina ou produtor terá 

de se programar e realizar o pedido com 1 

ano de antecedência. “Precisamos ter esse 

tempo para que o pedido entre na linha 

de produção, para entregar o que o clien-

te quer e no prazo que ela precisa”, infor-

ma Amaral. 

O setor renova por ano, quase 1,5 

milhão de hectares. Amaral salienta que a 

Syngenta não tem a ambição de preencher 

toda essa área com plantio de Plene Eme-

rald. A proposta é conquistar entre 30% a 

40% desse mercado e, isso não será no pri-

meiro ano da tecnologia lançada, mas no 

médio e longo prazo. “Cresceremos con-

forme a necessidade das usinas e produ-

tores”, comenta. Para Amaral, ainda have-

rá espaço para o plantio convencional com 

plantadoras mais eficientes, para o plantio 

de MPB e para a prática da Meiosi. Para so-

luções que contribuam para a evolução do 

setor que, em sua opinião, está mais pre-

parado para crescer de forma ordenada, 

contribuindo para o sucesso do RenovaBio.

Grande quantidade de raízes e perfilhos em 
uma touceira de Emerald com cerca de 60 dias

CAPA



49



English	translation																																																																																																				 	
	

	Translated	from	-	The	future	has	sprung!	CANAONLINE	June	2017																			Page	1	

	
Syngenta	reveals,	first	hand,	details	of	the	full	
Emerald,	its	artificial	seed	of	Sugarcane	that	
promises	to	revolutionize	the	planting.		
	
Luciana	Paiva	and	Leonardo	Ruiz	
Original	PDF	document	at	CanaOnline	available	here	
	
In	 2015,	 Syngenta	 announced	 that	 it	 was	 developing	 a	 technology	 that	 would	
revolutionize	 sugarcane	 cultivation:	 the	 Artificial	 Cane	 Seed	 Plene	 Emerald,	
which	allows	planting	cane	as	if	it	plants	grains	-	by	placing	in	the	row	every	50	
cm	a	seed	for	a	total	of	200	kilos	per	hectare,	quite	different	from	the	almost	20	
tons	 that	 are	 planted	 today	 using	 the	 canes.	 Planting	will	 be	made	with	much	
lighter	and	more	efficient	machines,	sowing	Emerald	for	several	hectares	per	day	
and	generating	a	healthy	cane	field	with	high	productivity.	
	
The	news	describing	 this	 scenario	of	dreams	shook	 the	sector,	and	besides	 the	
need	to	improve	the	performance	of	sugarcane	plantations,	it	is	fundamental	to	
increase	 competitiveness,	 the	 agricultural	 area	 is	 responsible	 for	 70%	 of	 the	
costs	of	production.	According	to	the	closing	of	the	2014/2015	crop	by	PECEGE		
CNA,	the	cost	of	sugarcane	cultivation	was	approximately	R	$	7,000.00	/	ha	in	the	
Central-South	region	of	Brazil,	of	which	25%	corresponds	to	the	preparation	of	
Soil,	65%	at	planting	and	10%	at	the	sugarcane	plantations.	So,	the	specific	cost	
of	the	sugar	cane	plantation	in	the	2014/2015	crop	was	R	$	4,550.00	/	ha.	Thus,	
technologies	directed	to	the	evolution	of	cane	planting	are	very	welcome.	
	
After	the	interest	with	the	news	about	the	Plene	Emerald,	Syngenta	has	retreated	
to	 the	 field	 of	 research,	 but	 industry	 professionals	 will,	 whenever	 possible,	
question	where	artificial	cane	seed	technology	lies.	But	at	the	end	of	May,	news	
came	 to	 the	public	when	 Syngenta	 opened	 the	doors	 of	 its	Knowledge	 Station,	
located	in	Itápolis,	SP,	to	present	its	new	structured	offer	for	the	sugarcane	crop:	
Integrare	Cana.	 In	 order	 to	 receive	hundreds	 of	 professionals	 from	mills,	 rural	
producers	 and	 technical	 representatives	 of	 cooperatives	 for	 two	 weeks,	 the	
company	set	up	at	the	Knowledge	Station,	a	mega-structure	that	included:	fields	
with	the	main	sugarcane	varieties	planted	in	the	Brazil	(and	examples	of	which	
will	 be	 launched,	 like	 the	 four	 varieties	 of	 Syngenta);	 Planting	 areas	 of	
seedling(MPB);	 Meiosis	 with	 MPB;	 And	 10	 tents,	 where	 visitors	 received	
information	 and	 gave	 results	 on	 Syngenta's	 solutions	 to	 increase	 sugarcane	
performance.	The	 last	 stop	was	exactly	at	 the	Plene	Emerald	booth,	Syngenta's	
cane	seed.	Visitors	were	given	information	about	the	technology,	to	see	 it	close	
and	 to	 compare	 the	 furrow	 that	 received	 the	 Emerald	 with	 the	 groove	 of	 the	
conventional	planting	by	stems.		
	
The	CanaOnline	 team	accompanied	 the	 first	group's	visit	 to	Knowledge	Station	
on	May	23	and	was	the	first	media	to	show	in	detail	the	new	technology.	A	video	
of	 only	 2:30	 minutes	 was	 recorded	 and	 posted	 on	 our	 Facebook.	 The	
repercussion	was	 instantaneous.	 In	 a	matter	 of	 hours,	 the	 publication	 reached	
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about	100	 thousand	people.	The	 industry	did	not	 talk	 about	 anything	 else	 and	
questions	 about	 technology	 popped	 up	 on	 our	 page.	 On	 the	 24th,	 CanaOnline	
covered	a	Syngenta	meeting	in	Ribeirao	Preto,	with	directors	from	42	sugarcane	
groups,	where,	again,	the	Plene	Emerald	was	a	highlight.	The	participants	gave	a	
picture	 of	 a	 cane	 plant	 made	 from	 artificial	 seeds	 and	 could	 admire	 a	 clump	
formed	 by	 the	 Plene	 Emerald	 exposed	 at	 the	 site	 of	 the	 60-day	 event,	 which	
showed	 high	 tillering	 and	 large	 amounts	 of	 Roots.	 Once	 again,	 CanaOnline	
transformed	the	artificial	cane	seed.		
	
At	 the	 Conozca	 cana	 Station,	 Syngenta's	 marketing	 manager,	 Michel	 Morales	
presented	visitors	to	the	Plene	Emerald	and	explained	their	advantages	in	news	
on	his	Facebook	page	and	the	video	has	become	viral.	Plene	Emerald	germinated.	
But	 the	 news	 did	 not	 stop	 there.	 Less	 than	 a	week	 later,	 those	 Plene	 Emerald	
seeds	that	were	exposed	at	the	Knowledge	Station	rose!	And	they	made	the	joy	of	
the	visitors.	 "They	were	able	 to	 check	 the	quality	of	 technology.	This	 leaves	us	
very	 satisfied,	 "says	 Leandro	 Amaral,	 director	 of	 Syngenta's	 Marketing	 for	
Sugarcane.	
	
The	 technical	 representatives	 of	 Coopecirtrus,	 who	 visited	 the	 Knowledge	
Station	 on	May	 29,	were	 the	 first	 to	 closely	 check	 the	 birth	 of	 the	 cane	 of	 the	
future.	But	minutes	later,	photos	of	the	Plene	Emerald's	germination	were	on	the	
Face	 of	 CanaOnline.	 The	 repercussion	 was	 again	 intense,	 with	 100	 thousand	
people	 reached.	 Due	 to	 so	much	 fury	 and	 the	 energetic	 curiosity	 of	 the	 public	
about	this	technology,	Syngenta	agreed	to	provide	more	details	about	the	Plene	
Emerald,	which	became	the	cover	story	of	 this	edition	of	CanaOnline,	Cane	can	
do	more!	
	
The	 sugar-energy	 sector	 is	 experiencing	 the	 implementation	 of	 the	RenovaBio,	
the	Federal	Government's	program	to	expand	biofuels	production,	decarbonising	
transport.	At	the	Meeting	with	Leaders,	held	by	Syngenta	on	May	24	in	Ribeirão	
Preto,	executives	from	the	sector	were	presented	to	Integrare	Cana	and	received	
warm	 information	 about	 Emerald.	 Leandro	 Amaral	 talks	 about	 Plene	 Emerald	
during	 Syngenta	 meeting	 for	 directors	 of	 42	 sugarcane	 groups,	 based	 on	 a	
predictable	 and	 sustainable	 policy.	 The	 initiative	 will	 unlock	 investments	 in	
productive	 capacity	 in	 the	 sugar	 and	 ethanol	 sector,	 reaching	 in	 2030	with	 54	
billion	liters	of	ethanol,	practically	twice	as	much	as	that	currently	produced.	But	
the	 basis	 of	 the	 RenovaBio	 is	 the	 increase	 of	 efficiency,	 that	 is,	 that	 greater	
volume	of	production	should	come	only	of	20%	of	the	increase	of	the	area	with	
(In	Brazil	 today	it	 is	around	9.5	million	hectares),	 the	other	80%	should	be	the	
result	of	greater	efficiency	of	the	production	process.	
	
"Syngenta's	 contribution	 is	 to	 provide	 technologies	 that	 make	 the	 field	 more	
sustainable.	 Annually,	 the	 company's	 overall	 investment	 in	 research	 and	
development	exceeds	1	billion	dollars.	We	are	 looking	 for	 innovative	solutions,	
such	as	Plene	Emerald,	which	will	 increase	productivity	and	reduce	 the	cost	of	
sugarcane	 planting,	which	 is	 of	 immense	 demand	 in	 the	 sector,	 "says	 Leandro	
Amaral.	
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One	of	 the	main	benefits	of	 this	 technology	 is	 to	 simplify	 the	process.	Artificial	
seeds	 are	 intended	 for	 the	 formation	 of	 commercial	 sugar	 cane	 plantations,	
which	will	increase	the	production	of	mills	and	suppliers	by	about	30%.	"This	is	
not	to	increase	productivity,	since	the	Plene	Emerald	is	manufactured	in	our	bio-
factory	and	brings	the	same	sanity	and	vigour	found	in	Plene	PB.	The	plantation	
made	 from	 a	 nursery	with	 Plene	 PB,	 in	 the	 first	 cut,	 even	 presents	 30	 tonnes.	
Artificial	 cane	 seeds	 are	 gems	 encapsulated	 by	 a	wax	 that	 provides	 controlled	
environment	for	multiplication.	More	than	the	sugarcane	made	from	commercial	
sugarcane,	 in	 the	 second	 cut	 the	 difference	 is	 more	 than	 15	 tons,	 "Amaral	
reports.	
	
Many	readers	of	CanaOnline	admired	the	shape	of	 the	Emerald	and	questioned	
whether	 it	was	a	conventional	 seed,	 the	 little	one	present	 in	 the	 flowers	of	 the	
cane.	In	fact,	artificial	cane	seeds	are	gems	encapsulated	by	a	wax	that	provides	a	
controlled	environment	 for	multiplication.	The	Plene	Emerald	will	be	5	cm	and	
its	cylindrical	shape	is	to	facilitate	its	production.	The	Emerald	was	designed	for	
the	planting	in	the	rainy	season,	precisely	for	the	formation	of	18-month	old	cane	
fields.	"The	industry	knows	that	18-month-old	sugar	cane	productivity	is	higher,	
but	 it	 often	 grows	 12-month-old	 sugarcane	 because	 it	 does	 not	 have	 enough	
planters	to	concentrate	the	planting	in	the	rainy	season	alone.	We	want	to	enable	
the	 sector	 to	 concentrate	 the	 planting	 in	 the	 window	 that	 gives	 it	 greater	
profitability,	with	the	Emerald	will	be	possible,	since	 it	will	use	 fewer	planters,	
which	will	plant	many	more	hectares	per	day,	"says	Amaral.	
	
One	of	the	main	benefits	of	Emerald	is	to	simplify	the	process.	Artificial	seeds	are	
intended	for	the	formation	of	commercial	cane	fields.	Leandro	Amaral	says	that	
the	 technology	 is	 already	 in	 its	 second	 crop	 of	 tests	 in	 the	 fields	 of	 Syngenta,	
Holambra	and	Itápolis.	There	are	still	many	questions	about	the	new	technology	
to	be	defined,	but	what	is	known	is	that	Syngenta	does	not	say	that	it	is	planted	
in	the	dry	season.	As	with	maize	farming,	the	company	will	advise	the	necessary	
moisture	 in	 the	 soil	 for	 its	 germination.	What	 are	 still	 being	 analyzed	 are	 the	
ideal	conditions	and	the	time	the	seed	can	be	stored	before	planting.	"Today,	we	
know	that	this	Emerald	we	plant	between	the	biofactory	and	the	planting	has	a	
shelf	life	of	10	to	15	days.	But	the	tests	we	did	in	the	United	States	with	storage	
with	 Emerald	 coming	 from	 sugar	 cane,	 storage	 was	 for	 six	 months.	 We	 are	
testing	which	ideal	conditions	of	storage	and	what	the	interference	of	the	age	of	
the	 seed	 in	 the	 germination.	 For	 the	 use	 of	 the	 varieties,	 Syngenta	 has	 an	
agreement	with	 the	main	 genetic	 improvement	 research	 centers	 in	Brazil,	 IAC,	
CTC	 and	 Ridesa.	 At	 this	 stage	 of	 development,	 the	 Plene	 Emerald	 is	 produced	
with	 material	 from	 six	 varieties	 that	 account	 for	 almost	 70%	 of	 the	 cane	
currently	planted	in	the	country,	early,	middle	and	late	varieties	in	10	different	
environments.		
	
Leandro	Amaral	says	that	the	technology	is	already	in	its	second	crop	of	tests	in	
the	fields	of	Syngenta,	Holambra	and	Itápolis.	The	first	planting	took	place	in	May	
2016	and	the	harvest	will	now	be	in	June.	The	second	planting	was	from	January	
to	April	2017	and,	based	on	data	from	the	first	planting,	it	was	possible	to	perfect	
the	practices,	with	 this,	 and	 the	 second	plantation	of	 Plene	Emerald	presented	
three	times	more	germination	and	number	of	tillers.	
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The	next	step,	according	to	Amaral,	is	to	consolidate	data	from	this	first	crop	and	
present	 it	 to	 partner	 plants,	 to	 promote	 a	 technical	 discussion	 to	 improve	
technology	in	the	field.	"We	are	confident	and	encouraged	by	the	results	so	far,	
the	 Emerald	 cane	 plant	 is	 very	 vigorous,	 with	 genetic	 guarantees	 and	
phytosantiary.	 There	 was	 excellent	 germination	 and	 the	 grass	 showed	 great	
tillering.	But	we	know	that	there	is	much	difference	between	the	fields	of	testing	
and	the	reality	of	the	cane	fields.		
	
This,	 in	 partnership	 with	 planting,	 in	 the	 beginning	 of	 2018,	 10	 fields	 with	
Emerald	 in	different	 environments.	 "The	goal	 of	 the	 company	 is,	 together	with	
the	mills,	to	reach	a	standard	protocol	on	the	cultivation	of	artificial	seed.	"Based	
on	 the	 knowledge	 obtained,	 we	 will	 know	 what	 correct	 agricultural	 practices	
should	be	adopted	for	the	best	performance	of	Emerald,	such	as	soil	preparation,	
and	 depth	 of	 furrow,"	 Amaral	 says,	 noting	 that	 in	 conceptual	 terms,	 this	 new	
technology	will	 be	 very	 similar	 to	 that	 of	 planting	 grains.	 So	 the	 industry	will	
need	 to	 learn	 how	 to	 deal	 with	 it.	 "It	 will	 be	 necessary	 to	 review	 various	
agricultural	practices,	soil	preparation,	vegetative	growth	curve,	soil	correction,	
fertilization,	 type	 of	 furrow,	 it	 is	 important	 that	 the	 sector	 adapts	 to	 these	
changes."	
	
For	the	development	of	Plene	Emerald	planter,	together	with	the	mills,	Syngenta	
will	 also	 develop	 the	 ideal	 planter	 for	 the	 Plene	 Emerald.	 He	 said	 that	 an	
agreement	 had	 been	 reached	 with	 an	 English	 company	 that	 produces	 potato	
planters	to	develop	a	project	that	will	be	presented	to	the	mills,	which	is	still	on	
paper.	 Based	 on	 the	 suggestions	 of	 the	 industry	 professionals	 on	 cultivation,	
drilling,	machine	 efficiency	 and	 safety,	 the	 English	 factory	will	 develop	 a	 pilot	
project	which	will	be	used	in	2018.	As	with	maize	farming,	Syngenta	will	advise	
the	soil	moisture	required	for	the	best	germination	of	the	Emerald.	
	
By	 planting	 10	 areas	 in	 different	 environments,	 the	 planter	 will	 be	 tested,	
perfected	 and	will	 reach	 a	 final	 concept,	 which	will	 serve	 as	 the	 basis	 for	 the	
production	 of	 the	 commercial	 planter,	 which	 will	 be	 produced	 by	 a	 Brazilian	
company	that	partners	with	Syngenta.	The	performance	of	the	Emerald	planter,	
says	 Amaral,	 should	 be	 to	 plant	 at	 least	 8	 hectares	 per	 day,	 which	 is	 already	
double	the	current	planting,	but	 in	 larger	plots,	without	breaking,	can	reach	30	
hectares	/	day,	will	depend	of	the	number	of	lines	it	can	carry.	The	current	plan,	
which	uses	 about	20	 tons	of	 cane	per	hectare,	will	 fall	 to	 only	200	kilos,	 since	
artificial	seeds,	weighing	5	to	10	grams,	will	be	placed	equidistant	in	the	furrow,	
two	per	meter.	
	
This	reduction	in	the	amount	of	sugarcane	used	will	positively	impact	the	output	
of	mills	 and	producers,	 as	 the	process	will	 demand	 tractors	with	 lower	power	
and	a	smaller	number	of	equipment.	It	is	estimated,	for	example,	that	the	number	
of	trucks	needed	for	planting	will	drop	from	30	to	just	one.	The	harvesters	will	
be	 removed	 due	 to	 the	 fact	 that	 it	 will	 no	 longer	 be	 necessary	 to	 harvest	
seedlings.	The	planting	of	the	Plene	Emerald	will	be	done	with	fewer	machines	
and	with	only	200	kilos	of	artificial	seeds	per	hectare.		
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PLENARY	EMERALD	IRÁ	-	REDUCE	PLANTING	COSTS		
	

CURRENT	SYSTEM		 	 PLAN	OF	THE	FUTURE	
CAPEX		 	 	 R	$	20m		 	 	 R	$	2m	
OPEX			 	 	 R	$	10m	/	year		 	 R	$	1m	/	year	
Hours	of	work	per	day		 8		 	 	 	 16	
Harvesters		 	 	 4		 	 	 	 0	
Planters		 	 	 9		 	 	 	 4	
Trucks		 	 	 30		 	 	 	 1	
Tractors		 	 	 21		 	 	 	 5	
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