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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

0,9244

0,9251

Bruto

0,9385

0,93920,6868

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)

3.739.313 238.989 96.895 114,872019/20

Safra

15/OUT/19

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ OUT/ 20 2.865.710 208.759 62.948 117,40

- 23,36% - 35,03% 2,21%Variação %

Mês: OUTUBRO - 2020

- 12,65%

A primeira usina a 
iniciar a safra 20/21 em 
Alagoas, a Pindorama 
traçou como meta atingir 
ou até ultrapassar um 
milhão de toneladas de 
cana processadas neste 
ciclo, que teve início na 
segunda  quinzena  de 
a g o s t o  p e l a  u n i d a d e 
industrial.

“Nos dois primeiros 
meses de moagem, já 
havíamos processado mais 
de 350 mil toneladas de 
cana. Acreditamos que a 
ampliação da safra vai 
depender muito do resto do 
ano. Se tivermos trovoadas 
interessantes, esse número 

deve  ser  a lcançado”, 
afirmou o presidente da 
Cooperativa Pindorama, 
Klécio Santos.

De acordo com ele, a 
expectativa de crescimento 
mínimo esperado para a 
safra atual é de 5% em 
comparação a moagem 
anterior que chegou a quase 
900 mil toneladas de cana 
beneficiadas.

Para Santos, a cana 
passa por um bom momen-
to. “O produto final está 
bem, principalmente o de 
exportação que é o açúcar 
VHP. O álcool, tanto o 
anidro quanto o hidratado, 
tem se mantido de certa 

forma estável. Sendo um 
momento positivo para os 
derivados da cana, então o 
produtor de cana também 
passa por um bom momen-
to”, destacou.

Segundo ele, a medida 
que cresce o preço do 
produto na ponta, aumenta 
também o preço da matéria-
prima que é a cana. 

“Isso oferta um equilí-
brio. O produtor não é 
explorado com a indústria 
ganhando  mais  e  e le 
menos. O preço é feito 
exatamente em função do 
preço final do mix que a 
cana produz que é o açúcar 
e o álcool”, finalizou.

Safra em AL: Usina Pindorama deve 
beneficiar um milhão de ton de cana 

Unidade industrial foi a primeira a entrar em funcionamento no ciclo atual que conta com 15 usinas em operação
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