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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Usinas ultrapassam a moagem
de 16 mi de toneladas de cana

Pedro Robério e Renato Cunha foram escolhidos pelos representantes da associação para comandar a entidade

Prestes a ser finalizada, a
safra da cana 18/19 em
Alagoas já ultrapassou a
segunda previsão de moagem
das unidades industriais, tendo
sido beneficiada - até o dia 31
de março - mais de 16,1
milhões de toneladas de cana.
De acordo com os dados
repassados pelo departamento
técnico do Sindaçúcar-AL, por
meio do boletim quinzenal nº
14, os números refletem a
moagem final de 13 unidades
industriais que participaram do
ciclo.
Atualmente, segundo o
levantamento, apenas a usina

Coruripe, localizada no litoral
sul de Alagoas, ainda não
encerrou a safra. A previsão, é
que a moagem seja concluída
na próxima semana. Contudo,
a unidade industrial já
beneficiou mais de três milhões
de toneladas de cana.
O boletim informa ainda
que, em comparação ao
mesmo período da moagem
passada, quando a produção
acumulada das unidades
industriais era de 13,6 milhões
de toneladas, houve uma
variação positiva de 18,3%.
Das 14 usinas que
participaram da safra, apenas a

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

31/FMAR/18 13.683.356 1.064.816 326.902
31/MAR/19 16.193.927 1.188.193 489.882

%

18,35%

11,59%

Santa Maria e a Santa Clotilde
tiveram uma variação negativa
de crescimento de 23,1% e
4,5%, respectivamente. Já a
variação positiva de crescimento nas demais unidades
variou de 17,9% (Caeté) até
60,5% (Serra Grande).
O levantamento aponta
ainda que em comparação a
safra 17/18 duas usinas não
participaram do ciclo 18/19. A
primeira foi a Cachoeira, que
no ciclo passado chegou a
processar quase 500 toneladas
de cana, e a segunda foi a
Penedo, com uma moagem de
quase 200 mil toneladas.

49,86%

SAFRA: 2018/2019

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

125,69
133,04

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: MARÇO - 2019

Média Mês
Média Acumulada

Bruto
0,7236
0,6670

Líquido
0,7127
0,6570

5,84%
* 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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