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Marca histórica foi festejada pela usina com comemoração na chegada do caminhão do milhão
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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

1,4005

1,3720

Bruto

   1,4218

1,39290,6868

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)

11.973.472 1.013.906 293.729 134,502020/21

Safra

15/JAN/21

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2021/22 15/ JAN/ 22 12.852.486 995.697 306.360 125,71

7,34% 4,30% - 6,53%Variação %

Mês: FEVEREIRO - 2022

-1,80%

Em sua terceira safra, a 
I m p a c t o  B i o e n e r g i a 
Alagoas ultrapassou, nesta 
sexta-feira, 18, a marca 
histórica de um milhão de 
toneladas de cana processa-
das. A chegada do cami-
nhão - carregado com a 
carga de cana que alcançou 
a moagem histórica –, na 
área industrial da usina, foi 
comemorada por diretores 
e funcionários em clima de 
festa. 

A Impacto Bioenergia 
Alagoas, que assumiu os 
ativos industriais e parte 
dos ativos agrícolas da 
usina Seresta, em junho de 
2019, é formada por um 
grupo de investidores 
alagoanos e paulistas. 

A previsão da indústria, 
localizada no município de 
Teotônio Vilela, é moer - 
até o fim do atual ciclo da 
cana no Estado - mais de 
1,1 milhão toneladas, além 
de produzir 76 mil tonela-
das de açúcar, 36.000 
metros cúbicos (m³) de 
etanol e 12.000 m³ de CJM 
(xarope especial  para 
produção de alimentos).

No  c ic lo  20 /21 ,  a 

unidade industrial benefici-
ou 987 mil toneladas de 
cana e produziu 71.761 
toneladas de açúcar, 26.667 
m3 de etanol, além de 
12.000m³ de CJM.

Já no ciclo 19/20, a 
I m p a c t o  B i o e n e r g i a 
processou 632 mil tonela-
das de cana, 33.200 tonela-
das de açúcar e 24.593 m³ 
de etanol.

Impacto Bioenergia bate a marca de um 
milhão de toneladas de cana processadas
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