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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Safra em AL: Usina Coruripe amplia iniciativas
sustentáveis para preservação da biodiversidade

Além de possuir sólida política de sustentabilidade, a Coruripe tem aliado o desenvolvimento de seus negócios à manutenção dos recursos naturais

A sustentabilidade é um
dos principais legados que a
Usina Coruripe, uma das
maiores do setor sucroenergético do país, quer transmitir
para a sociedade. Nesse
sentido, os investimentos da
empresa na área de preservação são constantes: além de
possuir sólida política de
sustentabilidade, tem aliado o
desenvolvimento de seus
negócios à manutenção dos
recursos naturais.
Entre as ações da
Coruripe se destaca a
intensificação do monitoramento de seus 17 mil hectares
de área preservada. Em
Alagoas, as reservas RPPN
Pereira, RPPN Lula Lobo
(Feliz Deserto) e RPPN

Riacho Seco (Coruripe),
junto com o Sítio do Paubrasil (Coruripe), conservam
a biodiversidade da Mata
Atlântica, sendo este último
reconhecido pela Unesco
como Posto Avançado da
Reserva da Biosfera Mata
Atlântica (RBMA). Somente
no estado, 10 hectares do
bioma foram reflorestados.
Além da reintrodução de
espécies na natureza, as
RPPNs da Coruripe exercem
a função de preservação da
fauna existente.
Já na flora, um dos
destaques é o viveiro para
produção de árvores nativas
da Mata Atlântica, que
produziu cerca de 45 mil
mudas em Alagoas.A
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COMPARATIVO DE SAFRAS - 2019/20 X 2020/21
Safra

2019/20
2020/21
Variação

Posição Cana Moída Açúcar Total Álcool 3Total Recuperação
industrial
(t)
(t)
(m ) (Kg ART/
Ton Cana)
Acum. em

15/NOV/19

7.015.453

15/NOV/20 6.156.974

%

- 12,24%

490.685

empresa também atua
ambientalmente no monitoramento do rio Coruripe; no
repovoamento do rio com
espécies nativas da região; na
utilização de água no processo industrial, em circuito
fechado; no tratamento de
efluentes líquidos da indústria e da manutenção automotiva; e no gerenciamento e
monitoramento dos resíduos
sólidos.
“Um dos nossos principais valores é a sustentabilidade. A preservação da natureza
e o cuidado com o ser
humano são prioridades na
empresa”, destaca o gerente
de Sustentabilidade da Usina
Coruripe, Bertholdino
Apolônio Teixeira Junior.

191.637
146.811

128,98

1,47%

- 23,39%

3,20%

SAFRA: 2020/2021

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

124,98

497.904

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: OUTUBRO - 2020

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
0,9385
0,9392

Líquido
0,9244
0,9251

* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Var. % = safra 20/21 sobre 19/20
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