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Primeiro ATR da safra 21/22 registra alta
O primeiro ATR da safra
21/22 neste mês de setembro
registrou um aumento
substancial quando comparado com os da safra passada.
Este fato ocorreu em virtude,
principalmente do aumento
nos preços dos produtos
comercializados, que incide
diretamente no cálculo do
AT R . O C o n s e l h o d e
Produtores de Cana-de-açúcar
e Etanol dos Estados de
Alagoas e Sergipe (Consecana-AL/SE), informou que o
valor líquido do ATR em
setembro foi de R$ 1,2756.
O valor do ATR é calculado de acordo com os preços de
comercialização dos produtos
que formam o mix da cana em
Alagoas, podendo haver
variações positivas e negativas a depender das oscilações
de mercado. Em setembro por
exemplo, todos os produtos
tiveram aumentos de preços
quando comparado com a
safra passada.
Segundo o Consecana –
com base nos dados de
comercialização dos produtos, levantados semanalmente
no Estado de Alagoas pelo
Centro de Estudos Avançados
e m
E c o n o m i a
Aplicada/Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz/
Universidade de São Paulo
(CEPEA/ESALQ/USP) – a

Comercializações do VHP para o mercado mundial levaram a alta do ATR

maior alta de preço aconteceu
no açúcar VHP, exportado
tanto para o Mercado Mundial
como para o Preferencial
Americano, atingindo valores
de R$ 100,41 e R$ 207,71 a
saca de 50 kg respectivamente. O levantamento aponta
ainda que o açúcar cristal
obteve também aumento
substancial, atingindo o valor
médio de R$ 129,00/Saca.
Já no etanol, o metro
cúbico do anidro atingiu o
valor de R$ 4.072,36 e de R$
3.461,59 para o hidratado,
demonstrando uma excelente
recuperação quando comparados a safra passada.
Em setembro, os produtos
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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

15/MAI/20
15/MAI/21

%

16.972.205

1.331.281

17.039.012 1.431.979

0,39%

7,56%

que fazem parte do mix do
ATR em Alagoas, proporcionaram aumentos substanciais
no valor do kg de ATR,
atingindo o valor bruto de R$
2,1583/kg de ATR. Segundo o
levantamento do Consecana,
o valor líquido da cana
padrão, que corresponde a
114,09 kg de ATR/Tonelada
de Cana, em setembro, foi de
R$ 145,5332/Tonelada de
Cana.
Esse modelo do
Consecana de Alagoas reflete
com exatidão e transparência
o valor exato da receita
industrial auferida a ser
partilhado com os fornecedores de cana.

505.412
422.022

133,59
- 2,83%

SAFRA: 2020/2021

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

137,48

- 16,50%

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: SETEMBRO - 2021

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
1,2950
1,2950

Líquido
1,2756
1,2756

* 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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