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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

1,1895

1,0389

Bruto

1,2076

1,05470,6868

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: JUNHO - 2021

7,56%

Levantamento técnico 
realizado pelo Sindaçúcar-
AL aponta que, no período 
de janeiro a junho deste 
ano, foram registrados na 
zona canavieira do Estado 
mais de 1.196 milímetros 
(mm) de chuva, o que 
representa uma variação 
positiva de quase 12,9% em 
comparação  à  média 
histórica para o período que 
é de 1.041,95 mm.

O levantamento esclare-
ce ainda que apenas o mês 
de fevereiro teve o menor 
acumulado do período com 

o registro de 26,44 mm, 
enquanto a média histórica 
é de 76,6 mm.

N o  d e m a i s  m e s e s 
analisados, a precipitação 
pluviométrica ficou acima 
da média histórica com 
exceção de junho quando o 
acumulado foi de 239,01 
mm. O mês com maior 
volume de chuva foi abril 
com 339,93 mm. 

Safra 20/21
Quanto aos índices 

pluviométricos na safra 
20/21, que soma o acumu-
lado registrado de setembro 

do ano passado até maio 
deste ano, foram totaliza-
dos 1.134,0 mm. Apesar da 
escassez de chuva em 
alguns meses de 2020, o 
acumulado  a inda  fo i 
superior à média histórica 
das safras que é de 986,4 
mm. 

Os meses de setembro e 
outubro tiveram precipita-
ções pluviométricas abaixo 
da média com acumulado 
de 77,8 mm e 7,8 mm, 
enquanto a média histórica 
é de 97,8 mm e 64,3 mm, 
respectivamente.

Índice pluviométrico tem crescimento 
de 12,9% no primeiro semestre de 2021

Período contou com 1.196 milímetro de chuva, sendo abril o mês com maior acumulado superando 339,93 mm
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