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AGORA

O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Safra registra crescimento de 36% com
1,9 mi de toneladas de cana processadas

Comercializações do VHP para o mercado mundial levaram a alta do ATR

Iniciada na segunda
quinzena de agosto e com a
expectativa de processar
mais de 18 milhões de
toneladas de cana, a safra
21/22 já apresenta bons
resultados. De acordo com o
boletim quinzenal nº 02,
com os dados da produção
acumulados até o dia 30 de
setembro, foram beneficiadas mais de 1,9 milhão de
toneladas de cana.
Segundo o boletim,
divulgado pelo departamento Técnico do SindaçúcarAL, em comparação ao
mesmo período da safra
passada, quando a posição

acumulada era de pouco
mais de 1,4 milhão de
toneladas de cana moídas,
foi registrada uma variação
positiva de 36%.
Das 15 unidades da
agroindústria canavieira em
operação neste ciclo em
Alagoas, até o momento, a
que apresentou maior
percentual de crescimento
foi a Coruripe com variação
de 182,4% em comparação
ao mesmo período da safra
20/21.
Produtos
O levantamento aponta
ainda que já foram produzidas 129.500 toneladas de

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

CONSECANA-AL

COMPARATIVO DE SAFRAS - 2019/20 X 2020/21
Safra

2019/20
2020/21
Variação

Posição Cana Moída Açúcar Total Álcool 3Total Recuperação
industrial
(t)
(t)
(m ) (Kg ART/
Ton Cana)
Acum. em

15/MAI/20
15/MAI/21

%

16.972.205

1.331.281

17.039.012 1.431.979

0,39%

7,56%

açúcar pelas 15 unidades
industriais. Ante a moagem
passada, quando a produção
era de 92.739 toneladas,
houve um crescimento de
39,6%.
O mesmo cenário
positivo de crescimento,
segundo dados do boletim,
foi observado na produção
de etanol. Até o fim de
setembro, o acumulado era
de 36,6 milhões de litros do
biocombustível. O volume
divulgado representa um
aumento de 16,3% ante ao
ciclo passado, quando a
posição era de 31,5 milhões
de litros.

505.412
422.022

133,59
- 2,83%

SAFRA: 2020/2021

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

137,48

- 16,50%

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: SETEMBRO - 2021

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
1,2950
1,2950

Líquido
1,2756
1,2756

* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Var. % = safra 20/21 sobre 19/20
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