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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

1,0491

0,9897

Bruto

1,0651

1,00480,6868

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)

15.360.269 1.224.703 453.913 138,742019/20

Safra

15/JFEV/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ FEV/ 21 14.567.532 1.226.116 356.989 133,79

- 5,16% - 21,35% - 3,59%Variação %

Mês: FEVEREIRO - 2021

0,12%

Com a safra 20/21 já 
finalizada, a usina Santa 
Maria contou com uma 
produção total superior a 19 
mil toneladas de açúcar o 
que representa um percentu-
al  de crescimentos de 
16,14% em comparação ao 
ciclo passado, quando o 
acumulado foi de 16.370 
toneladas.

Localizada no município 
de Porto Calvo, na região do 
litoral norte de Alagoas, a 
unidade industrial proces-
sou, nesta safra, 317.049 
toneladas de cana, além de 
ter produzido mais de 11 
milhões de litros do etanol.

“Neste ciclo, a Santa 
Maria  acabou moendo 
menos 13% de cana em 
comparação a safra passada 
em função, basicamente, da 
redução na disponibilidade 
de mão de obra para o corte 
de cana no período de 
setembro  até  f inal  de 
novembro. Entre os motivos 
que geraram essa redução 
no início do corte,  se 
des taca ram  o  aux í l io 
emergencial pago pelo 
Governo Federal, além do 
período eleitoral que se 
estendeu até novembro. 
Com isso, nossa janela de 

s a f r a  não  ap rove i tou 
totalmente o potencial dos 
fornecedores devido a esse 
início tardio no corte da 
cana”, afirmou o diretor da 
usina, Leonardo Oiticica.

Mas, de acordo com o 
industrial, apesar de uma 
moagem com uma quantida-
de menor de cana beneficia-
da, “a usina Santa Maria 
produziu mais açúcar em 
comparação ao ano passado. 
Este cenário, demonstrou a 
tendência do mercado de ter 
sido um ano com o mix mais 

açucareiro”, destacou.
Safra
A safra 20/21 teve início 

na segunda quinzena de 
agosto do ano passado, 
contando com 15 unidades 
industriais em operação. 
Nesta moagem, segundo 
l e v a n t a m e n t o  d o 
Sindaçúcar-AL, com base 
nas informações repassadas 
pelas unidades industriais, o 
ciclo deve contar com uma 
produção  f inal  de  17 
milhões de toneladas de 
cana processadas.

Safra em AL: Santa Maria encerra moagem 
com crescimento na produção de açúcar

Unidade industrial beneficiou, neste ciclo, mais de 317 mil toneladas de cana
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