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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

1,1895

1,0389

Bruto

1,2076

1,05470,6868

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: JUNHO - 2021

7,56%

A  U s i n a  P i n d o r a m a 
antecipará o início da moagem 
2021/2022 para agosto deste ano. 
Assim como ocorrido na safra 
2020/2021, a antecipação tem 
como objetivo, estender o 
período de moagem, com a 
finalidade de ampliar a quantida-
de de toneladas de cana processa-
da, para o consequente aumento 
da produção de açúcar e álcool.

De acordo com o engenheiro 
químico Elielson Queiroz, 
gerente industrial da Usina 
Pindorama, a previsão é de que a 
produção seja iniciada entre os 
dias 15 e 20 de agosto.

“Nossa moagem costumava 
ser iniciada sempre em setembro. 
Excepcionalmente, em 2020, 
começamos a moagem mais 
cedo. Este ano vamos adotar a 
mesma logística, uma vez que, 
quanto mais cedo a moagem é 
iniciada, mais tempo temos para 
produção até o final da safra”, 
explicou o gerente industrial.

Projeções
Na safra passada, a Usina 

Pindorama bateu o seu recorde 
de moagem, com 1,035 milhão 
de toneladas de cana triturada. 
Para este ano, há uma projeção de 
aumento de cerca de 10% em 
relação à safra passada. Segundo 
Queiroz, a estimativa é de que 
sejam moídas aproximadamente 
1,150 toneladas de cana, gerando 
a produção estimada de 50 
milhões de litros de álcool e 1,1 
milhão de sacos de açúcar de 
50kg.

“Isso é apenas uma estimati-
va, uma vez que nossa produção 

depende da análise de mercado. 
O produto que estiver tendo 
maior rentabilidade, com base na 
lei da oferta e da procura, terá 
mais prioridade no momento da 
fabricação”, destacou.

Investimentos
A perspectiva de aumento da 

moagem e da produção se deve 
ao aprimoramento da estrutura da 
usina, por meio de investimentos 
f e i t o s  p e l a  C o o p e r a t i v a 
Pindorama, além da adoção de 
novas tecnologias.

A usina ganhou uma nova 
ca lde i ra ,  uma  pisc ina  de 
decantação, um terno de moenda, 
além da ampliação da mesa de 
recepção de cana.

Para o diretor-presidente da 
Cooperativa, Klécio dos Santos, 
todo investimento que vise o 
aperfeiçoamento da produção e 

gere lucros à indústria é válido. 
“Se pensamos em ampliar a 
oferta de produtos no mercado, 
precisamos passar por incremen-
tos. Isso vai gerar mais dividen-
dos, fazendo com que nossa 
Cooperativa conquiste um maior 
espaço no meio e possa se tornar 
mais lucrativa para nossos 
associados”, avaliou Klécio.

Enquanto a safra não é 
iniciada, a Usina Pindorama está 
passando por um reparo geral, 
pqra garantir uma safra segura e 
lucrativa. 

No período de moagem, 
cerca de 250 novas vagas de 
emprego são geradas, ampliando 
em cerca de 33% o número de 
trabalhadores da usina, incre-
mentando a economia local e 
ampliando as perspectivas de 
rentabilidade dos moradores da 
região.

Pindorama antecipará início da safra

Indústria passa por manutenção e montagem de novos equipamentos
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