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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

1,1274

1,0185

Bruto

1,1446

1,03400,6868

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)

16.359.168 1.309.049 485.440 139,062019/20

Safra

15/MAR/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ MAR/ 21 16.425.980 1.384.565 405.944 133,89

0,41% - 16,38% - 3,72%Variação %

Mês: ABRIL - 2021

5,77%

L e v a n t a m e n t o  d a 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
aponta que Alagoas segue 
firme no ranking como 
maior Estado produtor de 
cana do Nordeste. Na safra 
20/21, foram processadas 
mais de 17 milhões de 
toneladas de cana em uma 
moagem que perdurou por 
quase oito meses.

O levantamento destaca 
que a segunda posição no 
ranking é ocupada por 
Pernambuco com 11,8 
milhões de toneladas de 
cana processadas. Já a 

terceira colocação fica com 
a Paraíba com 6,2 milhões 
de  toneladas  de  cana 
moídas.

No geral,  a  região 
Nordeste processou, no 
ciclo 20/21, mais de 48,8 
milhões de toneladas de 
cana. Segundo o boletim, 
dos nove estados nordesti-
nos, apenas o Ceará não 
teve registrou de moagem.

De acordo com o estudo 
técnico, do total de cana 
processada em Alagoas, 
mais de 11,4 milhões de 
toneladas foram destinadas 
a produção de açúcar, 

resultando em produção 
final de 1,4 milhão de 
toneladas dos tipos cristal e 
VHP e caracterizando mais 
uma safra açúcareira no 
Estado. No Nordeste, o 
total de cana destinada a 
produção de açúcar foi de 
23,8 milhões de toneladas 
com uma produção final de 
2,9 milhões de toneladas de 
açúcar.

Quanto a produção de 
etanol, Alagoas produziu 
mais de 422 milhões de 
l i t r o s ,  e n q u a n t o  n o 
Nordeste a produção total 
foi de 1,9 bilhão de litros.

AL mantém liderança na 
produção de cana no NE

Moagem foi iniciada em agosto do ano passado, sendo finalizada no último mês de abril 
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