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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

0,9907

0,9646

Bruto

1,0058

0,97930,6868

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)

11.672.547 903.410 335.583 135,212019/20

Safra

31/DEZ/19

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 31/ DEZ/ 20 10.672.065 901.739 261.141 133,81

- 8,57% - 22,18% - 1,03%Variação %

Mês: DEZEMBRO - 2020

- 0,18%

Ao investir de forma 
massiva em plantio e 
renovação dos canaviais, a 
usina Santa Clotilde, 
localizada no município de 
Rio Largo, opera na safra 
atual com a expectativa de 
crescimento e de benefici-
ar 873 mil toneladas de 
cana.

A unidade industrial 
vem acumulando resulta-
dos positivos nos últimos 
ciclos da cana com aumen-
to gradativo da quantidade 
de cana processada a cada 
ano. 

“A Santa Clotilde vem 
de uma safra de 513 mil 
toneladas no ciclo 18/19 e 
de 860 mil toneladas na 
moagem 19/20. Agora, a 
previsão é processarmos 
873 mil toneladas de cana 
em 20/21”, afirmou o 
diretor da usina, Daniel 
Berard.

De acordo com ele, 
diante dos investimentos, a 
usina elevou a produtivida-
de de 40 toneladas de cana 
por hectare para 69 tonela-
das no ciclo atual.

“Depois da seca que 

culminou na safra 18/19, 
nós tivemos uma renova-
ção intensa do nosso 
canavial. No primeiro ano, 
chegamos a 25% e no 
segundo chegamos a 23%. 
Já nesta safra, devemos 
chegar a 20% do total da 
área própria da usina”, 
afirmou Berard.

Segundo ele, diante de 
todo o trabalho realizado, 
“a expectativa é que nos 
próximos anos a unidade 
possa contar com safras 
ainda melhores”, finalizou 
o diretor.

Safra em AL: Santa Clotilde aposta 
em moagem de crescimento

Unidade industrial vem tendo safras crescentes graças a investimentos pesados nos canaviais
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