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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

1,2756

1,2756

Bruto

   1,2950

1,29500,6868

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: SETEMBRO - 2021

7,56%

Com a apresentação do 
painel  “Planejamento 
energético de longo prazo 
e a rota da mobilidade 
sustentável”, teve início na 
segunda-feira, 25, em São 
Paulo  e  em  formato 
híbrido, a 21ª Conferência 
Internacional DATAGRO 
sobre açúcar e etanol. Com 
tema central “Na Rota da 
Mobilidade Sustentável”, 
a conferência aconteceu 
até o dia 26, no Hotel 
Grand Hyatt, com trans-
missão ao vivo.

A palestra de abertura 
contou com a participação 
do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira e do presidente do 
Sindaçúcar-AL, Pedro 
Robério Nogueira, além do 
ministro de Estado de 
Minas e Energia, Bento 
Albuquerque e Marcelo 
Campos Ometto, presiden-
te do Conselho da UNICA, 
e  vice-presidente  da 
FIESP.

Na oportunidade, Lira 
destacou que o tema da 
conferência é oportuno 
pelo debate atual sobre a 

necessidade de redução do 
uso  de  combust íveis 
fósse is  em  nome  do 
urgente imperativo da 
descarbonização ambien-
tal da atmosfera e pelas 
oportunidades de uso de 
alternativas de mobilidade 
não poluentes.

Ainda na segunda-
feira, Pedro Robério, que 
também presidente do 
Conselho Administrativo 
d a  N o v a b i o  e  v i c e -
presidente do Coagro da 
CNI, participou de um 

debate sobre a agenda 
se tor ia l  com demais 
dirigentes de entidades do 
setor sucroenergético 
nacional.

Na 21ª Conferência 
Internacional de Açúcar e 
Etanol, foram discutidos 
temas relacionados aos 
custos e competitividade, 
desafio do crescimento, 
impactos do clima, valori-
zação do etanol como 
energia para transporte e 
novas fontes de financia-
mento como o FIAGRO.

Conferência Internacional DATAGRO 
debate a mobilidade sustentável

Presidente da Câmara Arthur Lira e o presidente do Sindaçúcar-AL, 
Pedro Robério abriram encontro internacional
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