
 

 

Unidades da Tereos recebem selo UDOP de Boas  

Práticas Ambientais 

  
Premiação tem por objetivo reconhecer ações sustentáveis, que conciliam atividades 

produtivas e proteção ambiental 

  

Olímpia, 7 de dezembro de 2022 - A unidade Cruz Alta da Tereos, uma das empresas líderes 

na produção de açúcar, etanol e energia no país, e a Usina Vertente, sócia dos grupos Tereos 

Brasil e Humus, foram premiadas com o Selo UDOP de Boas Práticas Ambientais, conferido 

pela União Nacional da Bioenergia (UDOP). 

  

A entrega foi realizada durante o 5º Seminário UDOP de Inovações e contemplou as usinas 

associadas que inscreveram projetos no 2º Prêmio UDOP/Embrapa de Boas Práticas. Paulo 

Gutierrez, especialista de desenvolvimento técnico e experimentação agrícola da Tereos, 

representou a unidade Cruz Alta, que foi contemplada na categoria “Uso Sustentável de 

fertilizantes”. A Usina Vertente foi representada por Flávio Montanheiro, gestor de extração e 

geração de vapor. 

O objetivo do selo é reconhecer associados que desenvolvem boas práticas ambientais, 

sociais e de governança e valorizar o trabalho voltado para o pilar de sustentabilidade 

praticado em áreas agrícolas e industriais. O selo integra o Prêmio UDOP/Embrapa de Boas 

Práticas Ambientais, criado em 2021, em parceria com a Embrapa Meio Ambiente, visando 

reconhecer e premiar, anualmente, as iniciativas de Boas Práticas Ambientais que mais se 

destacam dentre suas associadas em prol do desenvolvimento sustentável e que conciliam 

as atividades produtivas com a proteção ambiental. 

  

Sobre a Tereos 
Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de 
produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol 
e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com 
a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo 
cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de 
beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e 
o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, 
com uma oferta ampla de produtos. Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 bilhões. 
  
Tereos no Brasil 
A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil 
e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil 
concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes 
Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de 
produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui 
escritórios em diversos países. 
  
Mais informações para a imprensa: 



Comunic Comunicação Estratégica 
Elaine Madalhano (elaine@comunic.com.br) | Telefone (17) 99745-2797 
Andrea Inocente (andrea@comunic.com.br) | Telefone (17) 999154-5532 
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