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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

1,2756

1,2756

Bruto

   1,2950

1,29500,6868

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)

16.972.205 1.331.281 505.412 137,482019/20

Safra

15/MAI/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ MAI/ 21 17.039.012 1.431.979 422.022 133,59

0,39% - 16,50% - 2,83%Variação %

Mês: SETEMBRO - 2021

7,56%

Dados  da  Agênc ia 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Bicombustíveis – 
ANP apontam que, no 
primeiro semestre deste 
ano, Alagoas consumiu 
112.254 milhões de litros 
de etanol.  Segundo o 
levantamento, do total do 
biocombustível comerciali-
zado no Estado, 46.691 
milhões foram do tipo 
hidratado.

O consumo do etanol 
hidratado registrado no 
primeiro semestre deste ano 
em comparação ao mesmo 
período de 2020, quando 
teve início a pandemia 
mundial da covid – 19, um 
crescimento superior a 

39%. 
Em 2020,  nos  seis 

primeiros meses do ano, as 
vendas totalizaram 33.553 
milhões de litros. Em 
janeiro, por exemplo, o 
consumo registrado foi 
8.744 milhões de litros. 
Meses depois, após o início 
da pandemia, caiu para 
apenas 2.591 milhões de 
litros em maio. 

Diante de um cenário de 
queda, o Sindaçúcar-AL 
deu início a uma campanha 
de incentivo ao consumo de 
etanol  em Alagoas.  A 
iniciativa também foi 
real izada  por  demais 
entidades ligadas ao setor 
sucroenergético. Com isso, 

em julho, o consumo do 
biocombustível iniciou um 
processo de recuperação e 
finalizou julho com 4.545 
milhões de litros comercia-
lizados.

2021
Nos seis  primeiros 

meses deste ano, a ANP 
observou oscilações na 
comercialização do etanol 
hidratado em alguns meses. 

Enquanto em janeiro o 
volume vendido foi de 
7.484 milhões de litros, 
chegando a alcançar uma 
comercialização de 8.559 
milhões de litros em março, 
em julho, por exemplo, o 
consumo caiu para 4.510 
milhões de litros.

AL: consumo de etanol cresce 39% 

Dados divulgados pela ANP são referentes etanol hidratado consumido no primeiro semestre deste ano
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