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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%

No ano em que se comemo-
ra 50 anos de pesquisa da 
variedade de cana República do 
B r a s i l  ( R B ) ,  a  R e d e 
Interuniversitária  para  o 
Desenvolvimento do Setor 
Sucroenergético (Ridesa), que 
t ambém  comemora  t r ê s 
décadas de criação, fará a 
liberação nacional de 21 novas 
variedades RB, no próximo doa 
28, a partir das 16h, pelo canal 
Ridesa - Brasil, no youtube.

Por conta da pandemia da 
covid – 19, o evento ocorre de 
forma ‘on line’, reunindo 
pesquisadores, técnicos e 
industriais do setor sucroener-
gético alagoano e nacional. Na 
oportunidade, também será 
lançado um livro que conta a 

h is tór ia  das  décadas  de 
pesquisa da variedade RB e da 
Ridesa.

Difundida em todo o país, 
atualmente, as variedades RB 
são cultivadas em mais de 65% 
da área com cana-de-açúcar 
existentes no Brasil, o que 
representa uma contribuição de 
cerca de 12,3% na matriz 
energética nacional.

“Com isso ,  a  Ridesa 
continua desenvolvendo com 
competência a sua pesquisa e as 
suas ofertas de inovação e 
tecnologia para o setor sucroe-
nergético”, declarou o presiden-
te do Sindicato da Indústria do 
Açúcar e do Álcool no Estado 
de Alagoas (Sindaçúcar-AL), 
Pedro Robério Nogueira.

A Rede Interuniversitária 
para o Desenvolvimento do 
Sucroenergético, foi formada 
por um convênio de coopera-
ção técnica entre dez universi-
dades federais, incluindo a 
Universidade Federal  de 
Alagoas (Ufal). A Rede atua em 
nível nacional e, hoje, é o 
principal núcleo de pesquisa 
canavieira no âmbito do 
Governo Federal.

A Ridesa conta com dois 
bancos de germoplasma, são 
eles: a Estação de Floração e 
Cruzamento Serra do Ouro, 
localizado no município 
alagoano de Murici, e a Estação 
de Floração e Cruzamento de 
Devaneio, em Amaraji, no 
Estado de Pernambuco.

Ridesa libera 21 novas 
variedades de cana RB

Além da liberação de novas variedades, evento contará com lançamento de livro sobre os 50 anos de pesquisa da RB e 30 anos da Ridesa
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