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Moagem segue estimativa traçada inicialmente pelo setor sucroenergético com curva de crescimento
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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%

C o m  m a i s  d e  1 8 , 1 
milhões de toneladas de já 
cana processadas, a safra 
21/22 fechou o mês de março 
com um crescimento de 
7,8% face ao mesmo período 
do ciclo anterior. 

Com isso, a moagem 
atual já supera em mais de 
um milhão de toneladas de 
cana beneficiadas os núme-
ros finais do ciclo 20/21, 
onde foram esmagadas 
pouco mais de 17 milhões de 
toneladas.

Segundo levantamento 
apresentado pelo boletim 
quinzenal de nº 14, com 
dados da produção acumula-
dos até o dia 31 de março, a 
moagem já  havia  sido 
finalizada por 14 das 15 
unidades industriais em 
operação neste ciclo. 

Até o fechamento do 
boletim, a única usina que 
ainda estava em funciona-
mento foi a Sumaúma. A 
unidade industrial, que já 
havia beneficiado mais de 
1,1 milhão de toneladas de 
cana, registrava um cresci-
mento de 22,1% em compa-
ração ao mesmo período da 
safra passada.

De acordo com o bole-

tim, das 15 unidades da 
agroindústria canavieira 
a lagoana ,  apenas  t r ês 
registraram uma variação 
negativa na quantidade de 
cana esmagada ante ao 
mesmo período da moagem 
20/21 e que oscilaram de - 
9,2% a -0,8%.

Produtos
Neste cenário de reta 

final de moagem, as usinas 
produziram, até março, 1,4 

milhão de toneladas de 
açúcar dos tipos VHP e 
cristal, repetindo, pratica-
mente, a mesma quantidade 
acumulada em março de 
2021.

No que  se  refere  a 
produção de etanol, foram 
processados mais de 444.246 
milhões de litros do biocom-
bustível. Segundo o boletim, 
o  v o l u m e  a c u m u l a d o 
representa uma variação de 
crescimento de 6,5%.

Safra 21/22 já ultrapassa 18 
milhões de toneladas de cana
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