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Moagem teve início em agosto do ano passado com 15 usinas em operação
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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)

14.566.782 1.226.116 356.989 133,802020/21

Safra

15/FEV/21

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2021/22 15/ FEV/ 22 15.754.255 1.222.839 376.981 126,34

8,15% 5,60% - 5,58%Variação %

Mês: FEVEREIRO - 2022

-0,27%

A safra 21/22 segue a 
pleno vapor em Alagoas. 
Até o fim da primeira 
quinzena de fevereiro 
foram processadas pelas 
usinas do Estado mais de 
15,7 milhões de toneladas 
de cana.

D e  a c o r d o  c o m  o 
boletim quinzenal de nº 11, 
divulgado pelo Sindaçúcar-
AL, face ao mesmo período 
da safra passada, quando a 
produção acumulada era de 
14,5 milhões de toneladas 
de cana, houve um cresci-
mento de 8,1%. 

A safra 21/22, que teve 
início na segunda quinzena 

de agosto passado, já foi 
finalizada pela usina Leão, 
que processou mais de 862 
mil toneladas de cana com 
um crescimento de quase 
20% em comparação ao 
ciclo passado.

D a s  1 5  u n i d a d e s 
industriais, apenas quatro 
moeram - até o dia 15 de 
fevereiro - uma quantidade 
de cana menor  que a 
regis t rada  no  mesmo 
período de 2021. Neste 
cenário,  as oscilações 
variaram entre - 0,2% e - 
6%.

Segundo informou o 
boletim técnico, até o dia 15 

de fevereiro, haviam sido 
produzidas 1,2 milhão de 
toneladas de açúcar. O 
volume representa, pratica-
mente, a mesma produção 
de fevereiro de 2021, 
registrando uma redução de 
apenas 0,2%.

No que se refere a 
produção de etanol, o 
percentual de crescimento 
segue em alta com um 
crescimento superior a 
5,6%. Enquanto na primei-
ra quinzena de fevereiro de 
2021 o acumulado era de 
356.989 metros cúbicos 
(m3), este ano, a produção 
foi de 376.981 m3.

Usinas processaram mais 15,7 
milhões de toneladas de cana
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