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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: 2021/2022

Líquido

1.3777

1.3636

Bruto

1.3987

1.38440,6868

Média Mês

Média Acumulada

Var. % = safra 21/22 sobre 20/21

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO
COMPARATIVO DE SAFRAS - 2020/21 X 2021/22

Açúcar Total
(t)

Álcool Total
3(m )

Recuperação
 industrial 

(Kg ART/ Ton Cana)

7.607.447 629.325 182.134 130,762020/21

Safra

30/NOV/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2021/22 8.535.000 6 653.220 197.220 123,40

12,19% 8,28% - 5,63%Variação %

Mês: Dezembro - 2021

3,80%

Com 11,4 milhões de 

toneladas, a safra de cana-

de-açúcar em Alagoas teve 

uma variação positiva de 

7,65%, com relação ao 

mesmo período da safra 

anterior. Os números foram 

apresentados no boletim nº 

8, com informações refe-

rentes até o dia 31 de dezem-

bro de 2021.
O levantamento técni-

co, realizado junto das 

unidades industriais em 

operação na safra de cana-

de-açúcar  2021/2022, 

apontou que quatro usinas 

r e g i s t r a r a m  m o a g e m 

inferior, considerando o 

mesmo período da safra 

passada. 
A produção de açúcar 

teve um leve recuo de 

1,04%, passando de 901,7 

mil toneladas para 892,35 

mil toneladas. Já a produção 

de etanol teve um pequeno 

crescimento, variando 

posit ivamente 4,52%, 

passando de 261,1 mil 

toneladas para 272,9 mil 

toneladas. Ambos os dados 

de produções foram compa-

rados ao mesmo período do 

ano anterior.
A  e x p e c t a t i v a  d o 

Sindaçúcar, até o final da 

safra 2021/2022, é atingir a 

produção de 18,9 milhões 

de toneladas de cana-de-

açúcar. A estimativa do 

sindicato considera alguns 

fatores, como o comporta-

mento do clima na região da 

Safra acumulada de cana-de-açúcar 2021/2022
chega a 11,4 milhões de toneladas

30/NOV/21

Zona da Mata canavieira, 

que contou com chuvas 

desde o mês de outubro de 

2021. 
Quanto à estimativa de 

produção, o presidente do 

Sindaçúcar, Pedro Robério 

Nogueira, pontuou que “é, 

também, uma demonstra-

ção do esforço empresarial 

que, juntamente com o 

clima, nos proporcionará 

esse aumento na produção 

de  cana-de-açúcar”.
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