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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

1,0491

0,9897

Bruto

1,0651

1,00480,6868

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: FEVEREIRO - 2021

5,77%

Com 16,4 milhões de 
toneladas de cana processa-
das até o dia 15 deste mês 
de março, a safra 20/21 
registra um crescimento 
discreto de 0,41% em 
comparação ao mesmo 
período do ciclo 19/20. A 
expectativa do setor é moer 
17 milhões de toneladas de 
cana.

Os dados apresentados 
no 13º boletim quinzenal – 
e l a b o r a d o  p e l o 
Departamento Técnico do 
Sindaçúcar-AL, aponta que 
dez  das  15  unidades 
industriais - que entraram 

em operação nesta safra - já 
finalizaram a moagem até a 
primeira quinzena deste 
mês. Entre elas, apenas três 
usinas registraram um 
crescimento menor na 
quantidade de cana esma-
gada  ante  a  moagem 
passada, que osculou de 
13% até 49%.

De acordo o boletim 
quinzenal do Sindacúçar-
AL, encontravam-se em 
operação até o dia 15 de 
março as usinas Marituba, 
C a m a r a g i b e ,  S a n t o 
An ton io ,  Coru r ipe  e 
Sumaúma.

Quanto a produção de 
açúcar das 15 unidades 
industriais, o acumulado 
até os primeiros 15 dias de 
março foi de 1,3 milhão de 
toneladas, o que representa 
uma variação positiva de 
5,7% ante a produção de 
2020. Por outro lado, a 
produção de etanol que 
quase 406 milhões de litros 
do biocombustível, resul-
tou em uma variação 
negativa de 16,5% em 
comparação ao acumulado 
no mesmo período da safra 
passada que era superior a 
485 milhões de litros.

Safra tem crescimento e chega a 
16,4 mi de toneladas de cana moídas

Expectativa do setor é finalizar a moagem com 17 milhões de toneladas de cana beneficiadas nas próximas semanas
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