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Cooperativa Pindorama
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Cooperativa produz energia 
própria com resíduo da produção 
de açúcar e álcool combustível
Com investimentos de R$ 2 milhões, Pindorama criou um sistema que utiliza o bagaço 
da cana descartado na usina para a produção de 5 MW, sufi cientes para a manutenção 
de todo o processo industrial e de parte da irrigação

A Cooperativa Pindorama, loca-
lizada no município de Coru-
ripe, em Alagoas, é a maior 
cooperativa agroindustrial 

da Região Nordeste. Com cerca de 2 
mil associados, cultiva, em uma área 
própria de 32 mil hectares, cana-de-
açúcar e frutas – matérias-primas para 
o funcionamento de uma usina de ál-
cool combustível e açúcar e de uma in-
dústria de sucos e derivados de coco. 
Todos os cooperados, além de fornece-
rem os insumos, são sócios do negócio 
e participam na divisão dos lucros.

Fundada em 1953, a Pindorama 
iniciou, há quatro anos, um empreen-
dimento inovador para geração própria 
de energia. Com investimentos de R$ 2 
milhões, criou um sistema que utiliza o 
bagaço da cana descartado na usina de 
álcool e açúcar para a produção de 5 
MW, sufi cientes para a manutenção de 
todo o processo industrial e de parte 
da irrigação. “Hoje, somos praticamen-
te auto-sufi cientes em energia, que é a 
mola propulsora da indústria”, destaca 
o presidente da Pindorama, Klécio José 
dos Santos.

A produção própria de energia, 
conta Santos, traz diversos benefícios 
à cooperativa. “Antigamente, gastáva-
mos cerca de R$ 200 mil por mês com 
energia. Atualmente, esse custo caiu 
para, no máximo, R$ 20 mil”, afi rma. 
Outra vantagem é o reaproveitamento 
do bagaço da cana, que anteriormente 
se acumulava, ocupava espaço e poluía 

Santos: “Hoje, somos praticamente auto-sufi cientes em energia, que é a mola 
propulsora da indústria”

o ambiente. Hoje, 70% do bagaço são 
usados para gerar energia e o restante, 
para produção de papel, de peças de 
artesanato e de adubo orgânico, que 
está sendo usado nas plantações em 
substituição aos agroquímicos. 

A meta da Pindorama é, até o fi m 
de 2010, dobrar a produção atual, che-
gando a 10 MW. A energia extra será 
usada na irrigação e também vendida 
no mercado. “No futuro, será mais uma 
fonte de receita para a cooperativa”, 
conta Santos. Segundo ele, a coopera-
tiva estuda projetos para construir usi-
nas de produção de energia em outros 
estados do Nordeste. “É uma iniciativa 

muito importante que gostaríamos de 
estender a outros locais. Para nós, 
os resultados têm sido excelentes e 
recomendamos que outras cooperati-
vas realizem projetos semelhantes”, 
completa.

Em 2007, a Pindorama benefi ciou 
cerca de 700 mil toneladas de cana-de-
açúcar, utilizadas na produção de 38,5 
milhões de litros de álcool combustível 
e 700 mil sacos de 50 quilos de açúcar, 
nas variedades cristal e VHP. A coope-
rativa também produziu 400 mil caixas 
de suco (acerola, maracujá, abacaxi, 
caju, uva, manga e goiaba), com 24 
unidades de 500 mililitros cada, e 150 
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A meta da Pindorama é, até o fi m de 2010, dobrar a produção atual, chegando a 10 
MW. A energia extra será usada na irrigação e também vendida no mercado

Coruripe, Penedo e Feliz Deserto. A Pin-
dorama também desenvolve projetos 
sociais para jovens e mulheres, como 
uma horta comunitária e grupos de 
costureiras e de fabricação de doces 
e de vinagre, e mantém uma escola de 
1º grau e cursos profi ssionalizantes, 
como culinária, corte e costura e arte-
sanato, entre outros. 

“Somos um modelo diferente de 
usina e indústria, sem foco capitalista e 

sem pertencer a grandes grupos. Aqui, 
a preocupação é com o coletivo e to-
dos somos donos do próprio negócio”, 
destaca Santos. “Nosso trabalho tem 
como objetivo melhorar a vida da co-
munidade. Hoje, 30 mil pessoas são be-
nefi ciadas pela cooperativa”, informa. 
Para ele, a Pindorama está começando 
a introduzir, na produção, práticas de 
agroecologia, com o objetivo de fazer a 
transmissão para o cultivo orgânico.

Um importante parceiro no traba-
lho realizado pela Pindorama é o Se-
brae. “É uma instituição que sempre nos 
ajudou, auxiliando no desenvolvimento 
de projetos e na qualifi cação e cons-
cientização dos nossos colaboradores”, 
informa. “Uma ação importante que re-
alizamos em parceria com o Sebrae foi 

o Programa Qualidade Total Rural (QT 
Rural), que teve como objetivo ca-
pacitar os pequenos produtores para 
entenderem e praticarem os princípios 
e fundamentos da qualidade no geren-
ciamento dos negócios”, completa. 

Faturamento: R$ 61,8 milhões 
em 2007
Empregos: 600 a 1.500
Exportação: R$ 9,97 milhões em 
2007 (açúcar VHP)

Contato
www.cooperativapindorama.com.br
(82) 3216-5900

mil caixas de leite de coco. Os princi-
pais mercados são os Estados da Bahia, 
Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Ja-
neiro e São Paulo. O açúcar e o álcool 
também são vendidos para outros paí-
ses, como Rússia e Japão.

A cooperativa gera cerca de 1.800 
empregos no campo e 300 na indústria, 
garantindo, de forma auto-sustentável, 
ocupação e renda para centenas de fa-
mílias de três municípios alagoanos – 

“Antigamente, 
gastávamos cerca 
de R$ 200 mil por 
mês com energia. 

Atualmente, 
esse custo caiu para, 

no máximo, 
R$ 20 mil”

Klécio José dos Santos
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 42-43, abr. 2008.




