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Usina Santa Clotilde é homenageada no
Simpósio da Cana como destaque em
inovação e produtividade
O XXXVII Simpósio da
Agroindústria da Cana-de-açúcar
de Alagoas - realizado por meio da
parceria firmada entre a
Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) e a Sociedade dos Técnicos
Açucareiros e Alcooleiros do Brasil
Regional Leste – STAB Leste prestou uma homenagem a usina
Santa Clotilde, localizada no
município de Rio Largo, como
destaque do setor sucroenergético
alagoano diante dos resultados
conquistados em inovação e
produtividade.
A homenagem - Prêmio
Excelência Regional no Uso de
Variedades de Cana-de-Açúcar em
2021 -, que foi uma ação surpresa
dentro da programação do evento,
concedido pelo Programa Cana do
Instituto Agronômico de Campinas
(ICA), foi entregue pelo presidente
da Stab Leste, Candido Carnaúba, e
pelo coordenador do Programa de
Melhoramento Genético da Canade-açúcar do Centro de Ciências
Agrárias da Ufal, Geraldo
Veríssimo, aos diretores da unidade
industrial.
“Essa homenagem vem do
trabalho feito na renovação do
canavial e no uso de variedades de
cana mais produtivas. São frutos do
empenho de toda a nossa equipe
agrícola. A gente conseguiu que
todos os nossos investimentos
retornassem em forma de produtividade. Então, realmente, foi uma
grata surpresa saber que nosso

trabalho foi reconhecido. É uma
conquista muito significativa para
todos nós. Saímos de um processo de
recuperação judicial, onde a gente
precisou focar em produtividade e
em resultados. Agora, estamos
colhendo os frutos desse trabalho”,
declarou Daniel Berard, diretor da
usina.
20/21
Com investimentos em
inovação tecnológica, a exemplo da
adubação do canavial com o uso de
vinhaça enriquecida, a usina Santa
Clotilde finalizou o ciclo 21/22 com
um crescimento de safra de 10%.
Foram processadas, aproximadamente, um milhão de toneladas de
cana com aumento de 25% de cana
própria.
Simpósio
O Simpósio daAgroindústria da

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

CONSECANA-AL

COMPARATIVO DE SAFRAS - 2020/21 X 2021/22
Safra

2020/21
2021/22
Variação

Posição Cana Moída Açúcar Total Álcool 3Total Recuperação
industrial
(t)
(t)
(m ) (Kg ART/
Ton Cana)
Acum. em
15/MAR/21 16.425.980 1.384.565 405.944

15/MAR/22 17.679.845 1.370.088 426.631

%

7,63%

-1,05%

5,10%

Cana-de-açúcar de Alagoas,
realizado no decorrer dessa semana,
no Centro de Convenções de Maceió
e que conta com o apoio do
Sindaçúcar-AL, reuniu cerca de 500
congressistas entre pesquisadores,
técnicos, empresários, administradores, políticos, estudantes, demais
p r o f i s s i o n a i s d e i n s t i t u ições/empresas que desenvolvem
suas atividades voltadas para o setor
sucroenergéticoregional.
A exemplo de edições
anteriores, o simpósio será dividido
em três áreas: comum, agrícola e
industrial. Na comum, serão
realizadas cinco palestras e o prêmio
Excelência no Uso de Variedade de
Cana-de-açúcar 2021. Na agrícola,
estão programadas 22 palestras. Já
na industrial estão previstas 20
palestras.

SAFRA: 2021/2022

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

133,89
126,14

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: Junho - 2022

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
1.3005
1.3460

Líquido
1.2810
1.3258

- 5,79%
* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Var. % = safra 21/22 sobre 20/21
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