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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

0,9267

0,9267

Bruto

0,9408

0,94080,6868

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)

2.135.113 127.630 51.570 109,562019/20

Safra

30/SET/19

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 30/ SET/ 20 1.445.422 92.739 31.501 107,94

- 32,30% - 38,92% -1,36%Variação %

Mês: SETEMBRO - 2020

- 27,34%

O presidente do Sindaçúcar-
AL, Pedro Robério Nogueira, 
participou, na manhã desta 
quinta-feira, 29, de um dos 
painéis da 20ª Conferência 
Internacional DATAGRO sobre 
Açúcar e Etanol. O evento, que 
reúne as principais personalida-
des do mundo do setor sucroe-
nergético, este ano, ocorreu no 
formato,  exclusivamente, 
digital.

N a  o p o r t u n i d a d e ,  o 
dirigente da agroindústria 
canavieira de Alagoas, tratou de 
temas atuais do setor, a exemplo 
da necessidade de políticas 
púb l i c a s  pe rmanen t e s  e 
duradouras, “que sejam voltadas 
para um Programa de Irrigação 
para a Zona da Mata Canavieira 

do Nordeste com vistas ao 
aumento  da  produção de 
bicombustíveis,  energia e 
biogás”, informou.

A conferência, que é um dos 
principais eventos do calendário 
mundial do açúcar e etanol, 
contou ainda nesta edição com 
Feira Virtual, realizada no 
período de 26 a 30 de outubro, 
além de palestras concentradas 
na Arenas de Conteúdo.

DATAGRO 
A Datagro é uma consultoria 

agrícola independente com mais 
de 35 anos de atuação e que 
produz  anál ises  e  dados 
primários sobre as principais 
commodities agrícolas. Por 
meio de análises inovadoras e 

diferenciadas, fornece ferra-
mentas  para  uma melhor 
compreensão do mercado, 
agregando valor ao posiciona-
mento estratégico e comercial 
de seus clientes.

A Datagro assessora o setor 
pr ivado  em  ques tões  de 
mercado, e o setor público em 
iniciativas relacionadas a 
planejamento energético (em 
etanol,  gasolina e  outros 
biocombustíveis), desregula-
mentação, integração e disputas 
comerciais no US-ITC e na 
OMC. Além disso, a Datagro 
trabalha continuamente para a 
diversificação da indústria 
agroenergética e o desenvolvi-
mento dos biocombustíveis em 
diferentes países do mundo.

Presidente do Sindaçúcar-AL participa 
de conferência internacional Datagro

Evento, realizado no formato virtual, reúne as principais personalidades do setor secroenergético internacional
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