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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Safra em AL: Santo Antônio
investe em renovação do canavial
No cenário de otimismo, investimentos vêm
assegurando a retomada
consistes da cana em
Alagoas. Na usina Santo
Antônio, por exemplo,
áreas que estavam com
baixa produtividade
passam por um processo de
renovação.
“Com isso, colocamos
variedades de cana mais
promissoras. Este ano,
vamos plantar 5.500
hectares que correspondem
a 18% da nossa área. Nossa
meta é atingir, todo ano,
uma área de 20% do plantio
tanto de inverno, quanto de
verão. O ideal para nós é
fazer a renovação a cada
seis anos de corte”, destacou o diretor Agrícola da
usina, Marcos Maranhão.
De acordo com ele, a
medida oferece uma
garantia de que haverá uma
média de produtividade
positiva, se o clima também ajudar. “Quando se
tem um ano mais seco, a
cana mais nova tem um
potencial de recuperação
maior. Quando o canavial é

A cada safra, usina estima uma renovação de 20% do canavial

mais antigo, ele não
consegue se recuperar”,
esclareceu.
Segundo Maranhão, se
os índices pluviométricos
permaneceram com a
mesma média, a estimativa
é que o próximo ciclo possa
ser favorecido de forma
positiva.
“Com isso, podemos
considerar que poderemos
ter uma boa moagem.
Neste ciclo atual, já estamos tendo uma moagem

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

CONSECANA-AL

COMPARATIVO DE SAFRAS - 2019/20 X 2020/21
Safra

2019/20
2020/21
Variação

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

30/NOV/19 8.580.697

627.060

240.713

629.325

181.880

130,70

- 11,34%

0,36%

- 24,44%

1,19%

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: NOVEMBRO - 2020

SAFRA: 2020/2021

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

129,16

30/NOV/20 7.607.447

%

melhor que a da safra
anterior. De setembro de
2019 até janeiro passado,
foi o terceiro pior período
de chuva que tivemos nos
últimos 45 anos. Isso
contribuiu para a cana desta
safra ser ruim e termos uma
produtividade mais baixa.
Esse verão está bem
melhor com chuvas na
média e até acima. Com
isso, deveremos ter um
ciclo 21/22 bem melhor”,
finalizou.

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
0,9830
0,9644

Líquido
0,9683
0,9499

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

Var. % = safra 20/21 sobre 19/20
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