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Em Alagoas, técnica vem sendo aplicada pela usina Cateé com resultados positivos
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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

1,1825

1,3291

Bruto

   1,2005

1,34930,6868

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)

16.425.980 1.384.565 405.944 133,892020/21

Safra

15/MAR/21

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2021/22 15/ MAR/ 22 17.679.845 1.370.088 426.631 126,14

7,63% 5,10% - 5,79%Variação %

Mês: MARÇO - 2022

-1,05%

Como o uso de novas 
tecnologias faz parte do 
dia a dia do campo, uma 
técnica do plantio de cana 
– mais empregada na 
região Centro/Sul do país 
– começa a ser aplicada 
em Alagoas. Nela, o uso 
de um espaçamento de 
1,50 metro (m) por 1,50 
m,  resu l ta  em  uma 
produção que ultrapassa 
três dígitos de toneladas 
de cana, por hectare.

Na usina Caeté, onde 
a técnica foi inicialmente 

testada em Alagoas, em 
uma área de 600 hecta-
res, foi registrado um 
ganho de 15 toneladas a 
mais em comparação ao 
plantio tradicional.

De acordo com a 
empresa, no plantio 
tradicional, enquanto o 
espaçamento de um 
metro é utilizado nas 
áreas de encostas, nas 
regiões de tabuleiro é 
realizado o plantio de 
0,50 cm por 1,50 m. “É 
um sistema que a usina 

Caeté está apostando, 
estamos incentivando 
nossos fornecedores a 
fazer isso também. É 
uma das coisas que a 
gente vem orientando. É 
uma condição futura, que 
a questão da mão de obra 
vai ser de escassez no 
futuro. A mecanização, 
ela vem a passos largos e 
vai  ser  difícil  você 
concorrer”, destacou o 
s u p e r i n t e n d e n t e 
Agroindustrial da Caeté, 
Mário Sérgio Matias.

Plantio com espaçamento de 
1,50 m amplia produtividade
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