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CONSECANA-AL

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

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

Preço da Cana-de-Açúcar*

SAFRA: 2020/2021

Líquido

1,0271

0,9801

Bruto

1,0427

0,99500,6868

Média Mês

Média Acumulada

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

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO
COMPARATIVO DE SAFRAS - 2019/20 X 2020/21

Açúcar Total
(t)

Álcool Total
3(m )

Recuperação
 industrial 

(Kg ART/ Ton Cana)

12.992.848 1.018.923 377.006 136,992019/20

Safra

15/JAN/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ JAN/ 21 11.973.472 1.013.906 293.729 134,50

- 7,85% - 22,09% - 1,82%Variação %

Mês: JANEIRO - 2021

- 0,49%

C o m  u m a  s a f r a 
considerada boa, a usina 
Impacto informou que a 
unidade industrial deve 
finalizar a moagem, 
p r o v a v e l m e n t e ,  n a 
primeira  semana de 
março com uma produ-
ção na ordem de um 
milhão de toneladas de 
cana processadas.

“Essa produção é 
fruto do crescimento dos 
nossos fornecedores, mas 
também de uma coopera-
ção operacional que nós 
estabelecemos com a 
usina Coruripe. A nossa 
avaliação é de uma safra 
boa para a Impacto e 
estamos muito otimistas 
com este ciclo” afirmou o 
dire tor  da  unidade, 
Manoel Carnaúba.

De acordo com ele, os 
números da safra 20/21 
“mostram a recuperação 
do nosso volume expres-
sivo de cana. Como todas 
as demais usinas, foi uma 
moagem muito mais 

açucareira do que foi a 
safra anterior”, destacou.

Carnaúba destacou 
ainda a boa relação 
existente com os fornece-
dores de cana. “O fruto 
disso é que nós temos na 
região um volume de 
cana plantado, nesta 
safra, estimado em três 
mil hectares, sendo uma 
parte de renovação e 
outra de cana nova que 
não vinha sendo cultiva-

da”, afirmou.
Até a primeira quinze-

na de janeiro, a unidade 
industrial já havia benefi-
ciado mais de 741 mil 
toneladas de cana, o que 
representou um aumento 
de quase 20% em compa-
ração ao mesmo período 
da moagem passada, 
quando o acumulado de 
cana processada era 
super ior  a  622  mi l 
toneladas.  

Impacto deve moer um 
milhão de toneladas de cana

Unidade industrial foi a que apresentou maior crescimento até janeiro
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