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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%

A safra 20/21 encer-
rou o mês de fevereiro 
com 15,5 milhões de 
toneladas de cana proces-
sadas o que representa 
uma variação de apenas - 
2% em comparação ao 
mesmo período do ano 
p a s s a d o ,  q u a n d o  o 
acumulado era de 15,9 
milhões de toneladas.

Mesmo  com  t rês 
unidades já tendo finali-
zado o ciclo de moagem 
cana em Alagoas, entre as 
15 que entraram em 
operação nesta safra, 
houve um aumento na 
quant idade  de  cana 
beneficiada no mês de 
fevereiro em relação aos 
demais meses anteriores, 
reduzindo a diferença 
negativa entre as duas 
safras. 

As três usinas alagoa-
nas que já finalizaram a 
moagem processaram 
uma quantidade de cana 
inferior a safra 19/20, 
com os percentuais que 
oscilaram entre -13,6% 

até 49,6%.
Açúcar
Segundo levantamen-

to realizado pelo departa-
m e n t o  t é c n i c o  d o 
Sindaçúcar-AL, até o dia 
28 de fevereiro, as usinas 
haviam processado mais 
1,3 milhão de toneladas 
de açúcar, enquanto no 
mesmo período de 2020, 
a produção era de 1,2 
milhão. Com isso, a 

variação de crescimento 
foi de 3,7%.

Já a  produção de 
etanol encerrou o mês de 
fevereiro com mais de 
383 milhões de litros 
fabricados pelas unidades 
industriais. Como em 
2020 o acumulado era 
superior a 472 milhões de 
litros, houve uma varia-
ção negativa de 18,9% na 
moagem atual.

Safra 20/21 já ultrapassa 
15,5 mi toneladas de cana 

Moagem teve início em agosto do ano passado com 15 usinas em operação
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