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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Reunião do Consecana avalia
resultados da safra 20/21
Representantes do
Conselho de Produtores de
Cana-de-açúcar e Etanol
dos Estados de Alagoas e
S e rg i p e ( C o n s e c a n a AL/SE) estiveram reunidos, nesta sexta-feira, 03,
para a apresentação do
tradicional fechamento dos
preços da ATR de agosto,
reforçando que o modelo
adotado pelo colegiado tem
uma sistemática de cálculos
segura e confiável.
O encontro, realizado
no auditório da Asplana,
contou com a presença
também de fornecedores de
cana e das usinas alagoanas. “Mostramos todos os
números da safra no que diz
respeito a qualidade e
pagamento de cana pelo
teor de sacarose. Foi uma
safra positiva em termos de
preço. Ela foi superior ao
ciclo passado em torno de
20% a 30%”, afirmou o
assessor Técnico do
Sindaçúcar-AL, Cândido
Carnaúba, responsável pela
palestra na reunião.
ATR
O ATR que finalizou a

Encontro contou com a presença de fornecedores de cana e representantes da indústria

safra 20/21 fechou o ciclo
da cana em Alagoas com
variação de - 1,8% registrada no mês de agosto. Entre
os produtos que fazem parte
do mix da cana em Alagoas,
o VHP destinado ao
mercado americano teve
queda de preço. De acordo
com dados do Consecana, o
saco passou de R$ 212,15
em julho para R$ 207,71
em agosto. Já o VHP
comercializado com o
mercado mundial manteve
o preço praticado em julho,
ficando em R$ 94,47.
Por outro lado, correndo
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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%

no sentido contrário, o
açúcar cristal, que tem
como destino o mercado
interno, teve variação
positiva. O saco subiu de
R$ 123,24 para R$ 125,82.
De acordo com o
levantamento técnico
realizado pelo
C E P E A / E S A L Q / U S P,
tanto o etanol anidro,
quanto o hidratado repetiram os preços praticados
em julho. Segundo a
planilha, o metro cúbico do
etanol anidro permaneceu a
R$ 3.341,56, enquanto o do
hidratado a R$ 3.229,19.

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: AGOSTO - 2021

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
1,1879
1,0467

Líquido
1,1701
1,0310

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

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

Av. Dr. Antônio Gouveia, 61 - Salas 304 a 307 - Pajuçara, Maceió/AL
Edf.: Ocean Tower - CEP: 57030-170 - www.sindacucar-al.com.br

