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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

1,2544

1,3534

Bruto

   1,2735

1,37400,6868

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: FEVEREIRO - 2022

-1,05%

Com a presença de empresários 
do setor da agroindústria canavieira, 
o Sindaçúcar-AL promoveu, na 
quinta-feira, 24, um debate sobre o 
futuro do biocombustível da cana-
de-açúcar, durante o seminário 
técnico que teve como tema 
“Veicular sustentável e o etanol”.

Realizado na Casa da Indústria, 
em Maceió, o encontro contou com a 
presença de lideranças do setor 
sucroenergético nacional, a exemplo 
de Mário Campos, presidente do 
Fórum Nacional Sucroenergético 
(FNS) e do ex-ministro da Economia 
e atual diretor do Banco Safra, 
Joaquim Levy, além do presidente da 
Rede Interuniversitária para o 
D e s e n v o l v i m e n t o  d o  S e t o r 
Sucroenergético (Ridesa) e reitor da 
Ufal, Josealdo Tonholo. 

Representando os fornecedores 
de cana de Alagoas, o presidente da 
Asplana, Edgar Filho, também 
participou do evento misto - 
realizado de forma presencial e 
virtual. A deputada estadual Jó 
Pereira e o presidente da Federação 
das Indústrias de Alagoas, José 
Carlos Lira, também marcaram 
presença ao evento do setor 
sucroenergético.

Coordenado pelo presidente do 
Sindaçúcar-AL, Pedro Robério 
Nogueira, o seminário contou 
palestras que trataram da mobilidade 
veicular, abordando a discursão entre 
o uso do biocombustível e dos 
motores elétricos. 

A primeira palestra foi realizada 
pelo presidente da Consultoria 
DATAGRO, Plínio Nastari, que 
abordou o tema “Visão do consórcio 
sobre mobilidade sustentável e o 
etanol do futuro”. 

“Estamos vivendo um momento 
de transição energética com uma 
discussão de modelo tecnológico 

para a mobilidade do futuro. Neste 
contexto, a bioenergia, os biocom-
bustíveis, o etanol e o metano, em 
particular, precisam ser entendidos 
como energia solar que é capturada, 
armazenada e distribuída de forma 
econômica, eficiente e segura. 
Tecnologias e motorizações, que 
utilizam etanol e biometano, 
precisam ser entendidas como 
tecnologia modernas que usam esse 
hidrogênio verde de forma eficiente e 
acessível para o consumidor, 
utilizando uma estrutura existente, 
permitindo que as montadoras 
possam obedecer a atingir os limites 
de emissão mais rigorosos do 
mundo”, afirmou Nastari.

De forma virtual, já que cumpria 
agenda na Alemanha, o presidente 
Executivo para América Latina da 
Volkswagen, Pablo Di Si, apresentou 
uma palestra sobre a ”Visão da 
indústria automobilística”. “Temos 
que pensar no etanol para atender as 
demandas de mercado. O mundo 
pede motores mais eficientes. Não 

tem biocombustível na Europa. Por 
isso, os investimentos nos motores 
elétricos. O Brasil está muito bem no 
cenário mundial, tendo muita gente 
boa trabalhando”, afirmou Di Si, 
destacando os  investimentos 
bilionários das montadoras.

“Tivemos neste encontro a 
oportunidade de trazer diretamente 
ao produtor alagoano o que se passa 
no Brasil e no mundo no que diz 
respeito a vertente da mobilidade 
veicular com a discursão entre 
biocombustível e a eletrificação da 
mobilidade. A continuidade do uso 
do biocombustível, no Brasil, como 
elemento de mobilidade veicular, é 
muito relevante. Foi um encontro 
muito produtivo para o setor”, 
destacou Pedro Robério Nogueira, 
lembrando que Alagoas é o maior 
produtor de etanol da região 
Nordeste.

A programação foi encerrada 
com um almoço entre os participan-
tes do evento, palestrantes e 
convidados.

Sindaçúcar-AL debate o futuro 
do etanol em seminário técnico
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