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Safra em AL: Copervales aposta em moagem
com produção superior a 93 mil t de açúcar

Copervales (antiga usina Uruba), deve moer mais de 842 mil toneladas de cana neste ciclo, se clima ajudar, unidade deve registrar crescimento

Com uma perspectiva
de produzir mais de 93 mil
toneladas de açúcar, a usina
d a C o p e r v a l e s
Agroindustrial Cooperativa Agrícola do
Vale do Satuba, localizada
no município de Atalaia,
aposta no clima favorável
para que possa chegar a um
crescimento de até 3%
nesta safra 20/21.
“Nossa expectativa é
que pelo menos possamos
repetir os números da
moagem passada, quando
foram processadas 842 mil
toneladas de cana. Mas, a
depender das condições
climáticas, poderemos ter

um crescimento em comparação ao ciclo passado.
Afinal, a chuva diminuiu
bastante na região nos
últimos meses”, afirmou
Túlio Tenório, presidente
da Copervales.
De acordo com o
presidente da empresa, a
estimativa é que 60 mil
toneladas da cana, que
deverão ser beneficiadas
pela unidade industrial,
sejam procedentes de
fornecedores e mais 60 mil
toneladas de cana própria,
sendo o restante oriundo de
cooperados da empresa.
Quase toda a cana
processada pela Copervales

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO
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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

30/NOV/19 8.580.697

627.060

240.713

629.325

181.880

130,70

- 11,34%

0,36%

- 24,44%

1,19%

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: OUTUBRO - 2020

SAFRA: 2020/2021

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

129,16

30/NOV/20 7.607.447

%

vai para a produção de
açúcar. Com isso, das 93
mil toneladas que deverão
ser produzidas, dez mil
serão de cristal, que tem
como destino o mercado
interno, e o restante do tipo
VHP para exportação.
Ta m b é m d e v e r ã o s e r
produzidas 42 mil toneladas de melaço.
“Temos mais de 90% da
produção voltada para
açúcar exportação. O
câmbio favorável ajudou
muito nesta safra com
preços em alta”, reforçou
Tenório, lembrando que a
Copervales está presente
em 12 municípios.

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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