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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)

8.580.697 627.060 240.713 129,162019/20

Safra

30/NOV/19

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 30/ NOV/ 20 7.607.447 629.325 181.880 130,70

- 11,34% - 24,44% 1,19%Variação %

Mês: OUTUBRO - 2020

0,36%

A usina Leão, locali-
zada no município de 
Rio Largo, foi a primeira 
unidade industrial do 
setor sucroeenergético 
alagoano a finalizar a 
safra 20/21 no Estado. 
De acordo com dados 
r e p a s s a d o s  a o 
Departamento Técnico 
do Sindaçúcar-AL, a 
Leão processou, neste 
ciclo da cana, mais de 
767.449 toneladas de 
cana que foram benefici-
adas até o último dia 09 
de janeiro.

Em comparação a 
m o a g e m  p a s s a d a , 
quando foram esmaga-
das mais de 834.291 
toneladas de cana, houve 
uma redução de 66.842 
toneladas entre os dois 
ciclos da cana no Estado.

Nesta safra, foram 
produzidas pela unidade 
industrial 59.771 tonela-
das de açúcar, além de 
17.674 milhões de litros 
de etanol. Já no ciclo 

anterior, a produção de 
açúcar foi de 31.038 
toneladas de açúcar e 
38.754 milhões de litros 
do biocombustível.

A safra 20/21 foi 
iniciada na segunda 
quinzena de agosto do 
ano passado, contando 
com a participação de 15 
unidades em operação no 
Estado. A expectativa 
inicial é que fosse pro-
cessadas 18 milhões de 
toneladas de cana.

No boletim quinzenal 

de número 09, com a 
posição acumulada da 
moagem até o dia 15 de 
janeiro, haviam sido 
esmagadas quase 12 
milhões de toneladas de 
cana. 

Em comparação ao 
mesmo  pe r íodo  da 
m o a g e m  p a s s a d a , 
quando o acumulado era 
de quase 13 milhões de 
toneladas de cana pro-
cessadas, houve uma 
variação negativa de 
7,8%.

Safra em AL: Leão é a primeira 
usina a finalizar a moagem 20/21

Usina processou mais de 767 mil toneladas de cana no ciclo atual 
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