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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

1,1924

1,0420

Bruto

1,2106

1,05790,6868

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: JULHO - 2021

7,56%

A Rede Interuniversitária 
pa ra  o  Desenvo lv imen to 
Sucroenergét ico  (Ridesa) 
liberou, na quarta-feira passada, 
28, mais 21 novas variedades de 
cana-de-açúcar desenvolvidas 
em várias regiões produtoras do 
Brasil por meio de melhoramen-
to genético, durante evento 
virtual transmitido no canal da 
Ridesa, no YouTube. 

As novas cultivares são 
adaptadas para as regiões de 
cultivo que possuem característi-
cas climáticas, solos, tecnologia 
de manejo e outros fatores que 
influenciam no seu desempenho 
agrícola. Destas, seis novas 
variedades foram desenvolvidas 
em Alagoas, pela Ufal. São eles: 
RB0442, RB07818, RB08791, 
R B 0 1 1 5 4 9 ,  R B 0 1 4 9 4  e 
Rb961003.

“Esses cultivares foram 

obtidos por uma equipe compe-
tente e compromissada. Em 
Alagoas, no ano de 1990, a área 
cultivada da variedade RB era de 
6% e hoje chega a 73% do 
canavial do Estado“, afirmou 
Geraldo Verissimo, coordenador 
do PMGCA/CECA/Ridesa/Ufal.

Com as 21 novas variedades, 
a Ridesa terá liberado 114 
qualidades de cana-de-açúcar RB 
desenvolvidas em 50 anos de 
pesquisa pelo setor público.  No 
evento, também foi lançado três 
livros sobre a temática: “50 anos 
de variedades RB de cana-de-
açúcar; 30 anos de Ridesa” e 
“Liberação nacional de varieda-
des RB de cana-de-açúcar”.

A Ridesa é o principal núcleo 
de pesquisa canavieira no âmbito 
d o  G o v e r n o  F e d e r a l .  A s 
variedades da sigla RB são 
cultivadas em mais de 65% da 

área com cana-de-açúcar no país, 
uma contribuição de cerca de 
12,3% na matriz energética do 
Brasil. 

As variedades RB mais 
cul t ivadas  no  país  são  a 
RB867515, desenvolvida na 
Universidade Federal de Viçosa, 
segu ida  pe la  RB966928 , 
desenvolvida na Universidade 
Federal do Paraná.  O lançamen-
to contou com palestrantes de 
sete das dez universidades 
federais que integram o convênio 
de cooperação técnica da Ridesa: 
Universidade Federal do Paraná, 
Universidade Federal de São 
Carlos, Universidade Federal de 
Viçosa, Universidade Federal de 
Goiás , Universidade Federal de 
Alagoas, Universidade Federal 
R u r a l  d e  P e r n a m b u c o  e 
Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro. 

Ridesa libera mais 21 
variedades de cana RB

Dos novos cultivares liberados, seis foram desenvolvidos em Alagoas
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