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ASCANA É 
DESTAQUE PELAS 
BOAS PRÁTICAS 

AGRÍCOLAS
Por Conceição Carpanezi 

Evolução tecnológica é 
uma das marcas da Asca-
na (Associação dos Plan-
tadores de Cana do Mé-
dio Tietê). Fundada em 

1959, a Associação é destaque 
no Brasil pelo comprometimento 
de seus 500 associados com as 
boas práticas agrícolas que me-
lhora a produtividade e, conse-
quentemente, a renda para os 
produtores, e também preserva 
o meio ambiente. 

O trabalho desenvolvido pelos 
produtores nos canaviais fez com 
que a Ascana conquistasse o selo 
Etanol Verde, programa do Estado 
de São Paulo que incentiva e mo-
nitora as boas práticas agrícolas 
empregadas no cultivo de cana-de-
-açúcar, e que parte dos associados 
já tenha a certificação Bonsucro 

(certificado europeu de sustentabi-
lidade socioambiental).

Outra importante ação am-
biental foi a participação no 
Programa Água Brasil que reúne 
quatro importantes instituições 
em defesa da água e do meio 
ambiente: Banco do Brasil, WW-
F-Brasil, Fundação Banco do Bra-
sil e Agência Nacional de Águas. 
A Ascana e a Zilor participaram 
do programa entre os anos de 
2010 e 2015. São mais de 460 
mil árvores plantadas em pouco 
mais de 300 hectares de áreas 
restauradas na microbacia do 
Rio Lençóis, que pertence a Ba-
cia Tietê-Jacaré.

Para o diretor de Relações 
Institucionais da Ascana, Pedro 
Luís Lorenzetti, o Programa Água 
Brasil foi muito importante em 
três aspectos: preservação de 
mananciais, ratificação das boas 

práticas agrícolas e visibilidade 
para o trabalho realizado pelos 
associados da Ascana. Nas áreas 
de preservação ele diz que o 
ganho para os produtores foi um 
avanço em tecnologia e conheci-
mento sobre o que plantar, onde 
e como plantar, inclusive com 
custos. 

“A preservação do solo e da 
água é uma prática desenvolvi-
da há vários anos no plantio da 
cana na nossa região. Escolhe-
mos três destas boas práticas - 
plantio profundo, escoamento 
difuso e a palha- para integrar 
o programa para que pudés-
semos ter uma análise acadê-
mica, por isso a presença das 
universidades no trabalho que 
estamos fazendo. O resultado 
foi muito bom e o nosso traba-
lho está aprovado”, finaliza o 
diretor da Ascana.
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Ascana stands out by 
its good agricultural 
practices

Technological evolution is a hallmark 
ofAscana - Associação dos Plantadores 
de Cana do MédioTietê (Association of 
the Middle Tiete Sugar Cane Growers). 
Founded in 1959, the Association is 
featured in Brazil by the commitment of 
its 500 members with good agricultural 
practices that improve productivity and 
hence income for producers, and also 
preserves the environment.
The work of the producers in the sugar 
plantations made Ascana conquer the 
sealEtanol Verde (Green Ethanol), São 
Paulo state program that encourages 
and monitors the good agricultural 
practices employed in sugarcane 
cultivation, and that part of the members 
already have the Bonsucro certification 
(European certificate of environmental 
sustainability).

Outra importante ação ambiental foi 
a participação no Programa Água 
Brasil que reúne quatro importantes 
instituições em defesa da água e do meio 
ambiente: Banco do Brasil, WWF-Brasil, 
Fundação Banco do Brasil e Agência 
Nacional de Águas. A Ascana e a Zilor 
participaram do programa entre os anos 
de 2010 e 2015. São mais de 460 mil 
árvores plantadas em pouco mais de 
300 hectares de áreas restauradas na 
microbacia do Rio Lençóis, que pertence 
a Bacia Tietê-Jacaré.
Another important environmental 
action was the participation in 
theProgramaÁguaBrasil(Water Brazil 
Program) that meets four important 
institutions in defense of water and the 
environment: Banco do Brasil, WWF-
Brazil, FundaçãoBanco do Brasiland 
theAgênciaNacional de Águas. The 
Ascana and the Zilorcompany have 
participated in the program between 
2010 and 2015. More than 460,000 trees 
planted in little more than 300 hectares 

of restored areas in the watershed of the 
Rio Lençóis, which belongs to the Basin 
Tietê-Jacaré.
For the Directorof Institutional Relations 
of Ascana, Pedro Luis Lorenzetti, the 
ProgramaÁguaBrasil was very important in 
three aspects: preservation of water sources, 
ratification of good agricultural practices and 
visibility to the work done by the members 
of Ascana. In the areas of preservation 
he says that the gain to producers was a 
breakthrough in technology and knowledge 
about what to plant, where and how to plant, 
including costs.
“The preservation of soil and water is 
a practice developed for several years 
in planting sugarcane in our region. 
We have chosen three of these good 
practices - planting deep, diffuse flow 
and the straw - to integrate the program 
so we could have an academic analysis, 
so the presence of universities in the 
work that we are doing. The result was 
very good and our work is approved, 
“concludes the director of Ascana.
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