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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

1,2099

1,0340

Bruto

1,2283

1,04970,6868

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: MAIO - 2021

7,56%

Com índices pluviomé-
tricos dentro da normalidade 
na região canavieira do 
Estado, o presidente do 
Sindaçúcar-AL,  Pedro 
Robério Nogueira, aposta 
em uma safra de crescimento 
para o ciclo 21/22 em 
Alagoas, com uma moagem 
acima das 17 milhões de 
toneladas de cana processa-
das na safra 20/21.

“Terminamos a safra 
passada meio que de uma 
forma frustrada já que não 
atingimos aquilo que a gente 
imaginava no início do ciclo. 
Isso por conta também de 
uma surpresa climática que 
se abateu a partir de novem-
bro na zona da mata canavie-
ira do Estado. Mas, tivemos 
uma moagem ainda maior 
que a do ciclo 19/20 com 
uma execução muito boa no 
ponto de vista de comerciali-
zação”, afirmou Nogueira.

Segundo ele, terminada a 
safra 20/21, a partir do mês 
de abril, houve um retorno 
natural dos índices pluvio-
métricos na região canaviei-
ra. “Com isso, não do que se 
queixar, até o momento, a 
respeito de déficit hídrico do 
ponto de vista de chuvas. O 

comportamento está de bom 
para excelente”, reforçou.

D e  a c o r d o  c o m 
Nogueira, a cana cortada na 
safra passada, está devida-
mente hidratada, tendo 
ocorrido, na maioria das 
usinas, a renovação do 
canavial. O desfecho disso, 
resultará, segundo ele, no 
ponto de vista agronômico e 
pela realidade climática 
atual, em uma safra maior 
que a moagem encerrada no 
primeiro semestre deste ano.

“É com este ambiente 
empresarial que nós estamos 
trabalhando. Não há como 
ser diferente, até pelo fato de 
a gente ter vivido um cenário 
inverso nos últimos três 
anos. Estamos, agora, com 
uma naturalidade das chuvas 
ocorrendo na época do 
plantio e dos tratos culturais. 
Tudo isso assegura que 
tenhamos uma safra maior 
em 21/22”, finalizou  o 
presidente do Sindaçúcar-
AL.

Chuvas renovam esperança de 
safra de crescimento no ciclo 21/22

Regularidade das chuvas ocorre durante período do plantio e dos tratos culturais do canavial
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