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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Produção de açúcar
ultrapassa 805 mil toneladas
Por meio do boletim
semanal nº 18, o SindaçúcarAL divulgou os dados
acumulados da produção de
açúcar da safra 18/19 até o dia
30 de dezembro com uma
produção acumulada superior
a 805 mil toneladas.
De acordo com o
levantamento, em comparação ao mesmo período do
ciclo 17/18, quando a
produção era de pouco mais
de 625 mil toneladas, houve
um acrescimento de quase
180 mil toneladas de açúcar.
Do total produzido até o
fim de 2018, quase 590 mil
toneladas foram do tipo VHP,
que é exportado para os
mercados mundial e o
americano, e 215 mil
toneladas do cristal, que é
comercializado com o
mercado interno.
Segundo a planilha, na
última semana de dezembro,
as usinas alagoanas produziram pouco mais de 49 mil
toneladas de açúcar, sendo
35.743 de VHP e 14.107 do
cristal.
O boletim informa que as
unidades industriais não
produziram açúcar refinado
assim como melaço neste

Moagem acumula180 mil toneladas de cana a mais que no mesmo período do ciclo passado

ciclo da cana que teve início
na segunda quinzena de
agosto e que conta com 15
usinas em operação, apresentando uma expectativa de
moer mais de 16 milhões de
toneladas de cana.
CANA
Quanto a quantidade de
cana processada, o departamento técnico do SindaçúcarAL informa, por meio do
boletim quinzenal nº 08, que
foram beneficiadas, até o dia
31 de dezembro, mais de 10,8
milhões de toneladas.

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

CONSECANA-AL

COMPARATIVO DE SAFRAS - 2017/18 X 2018/19
Safra

2017/18
2018/19
Variação

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

15/DEZ/17

6.839.000

539.613

Segundo o levantamento,
ante ao mesmo período do
ciclo passado, quando o
acumulado era de apenas 8,4
milhões de toneladas, houve
uma variação positiva de
29,1%.
Das 15 unidades industriais que estão em operação
neste ciclo apenas a Santa
Maria, localizada no município de Porto Calvo, está com
a quantidade de cana
esmagada 10% menor que a
registrada no mesmo período
da moagem passada.

142.424
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719.431

282.671

135,47

%

38,24%

33,32%

98,47%

11,50%

SAFRA: 2018/2019

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

121,50

15/DEZ/18

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: DEZEMBRO - 2018

Média Mês
Média Acumulada

Bruto
0,6417
0,6603

Líquido
0,6321
0,6504

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

Var. % = safra 18/19 sobre 17/18
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