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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

1,1701

1,0310

Bruto

   1,1879

1,04670,6868

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: AGOSTO - 2021

7,56%

A safra da cana 21/22 
segue a pleno vapor em 
Alagoas. Iniciado na 
segunda quinzena de 
a g o s t o  p e l a  u s i n a 
Pindorama, o ciclo conta 
agora com as 15 unidades 
industriais - previstas 
para participarem da 
moagem - em operação.

De acordo com dados 
do Sindaçúcar-AL, a 
expectativa de produção, 
divulgada em agosto 
passado pelo departa-
mento Técnico da entida-
de, aponta que deverão 

ser processadas mais de 
18,8 milhões de tonela-
das  de  cana .  Nes te 
cenário, havendo um 
clima chuvoso favorável, 
há uma tendência maior 
de crescimento.

Em comparação a 
safra 20/21, quando a 
quant idade  de  cana 
beneficiada foi superior a 
17 milhões de toneladas 
de cana, é esperado, para 
o ciclo atual, um cresci-
mento superior a 10%.

Neste ciclo, no item 
produção de açúcar, 

deverão ser processadas 
1,5 milhão de toneladas, 
sendo mais de um milhão 
do tipo VHP e pouco 
mais de 460 mil tonela-
das de cristal.

O mesmo cenário de 
crescimento também é 
observado para o etanol 
com  uma  produção 
estimada em mais de 483 
milhões de litros. Deste 
total, pouco mais de 244 
milhões de litros serão do 
tipo anidro e quase 239 
milhões de litros de 
hidratado.

Safra tem todas usinas em operação 

Expectativa de safra aponta para uma moagem com mais de 18 milhões de toneladas de cana processadas
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