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O AÇÚCAR E O ÁLCOOL
DESENVOLVENDO ALAGOAS

Usinas se preparam
para a safra 22/23
Arquivo

Após as fortes chuvas
ocorridas em junho, que
levaram a perdas de vidas e
prejuízos em Alagoas,
onde as inundações
causaram danos aos
parques industriais em pelo
menos duas unidades do
setor sucroenergético do
Estado, as usinas se
preparam para a safra
22/23.
Com a entressafra na
L
reta final, as unidades
iniciam o trabalho de
manutenção e de montagem de novos equipamentos na indústria. O novo
ciclo deve contar com 15
unidades industriais em
operação no Estado.
Prevista para começar
pela maioria das unidades
em setembro e com a
expectativa de manter a
curva de crescimento, a
safra 22/23 pode ser
antecipada por algumas
usinas, a exemplo da
Pindorama, que deve
colocar as caldeiras em
funcionamento na segunda
quinzena de agosto.

Trabalho de manutenção dos equipamentos e instalação de novos maquinários começa a ser executado

“Com a redução da
precipitação pluviométrica, o setor fica atento ao
crescimento da safra,
havendo a expectativa de
aumento na quantidade de
cana beneficiada caso as
chuvas ocorram nos
próximos meses de forma
regular e na quantidade
necessária para o desenvolvimento do canavial”,
afirmou o presidente do
Sindaçúcar-AL, Pedro
Robério Nogueira.
Apesar dos prejuízos,

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

CONSECANA-AL

COMPARATIVO DE SAFRAS - 2020/21 X 2021/22
Safra

2020/21
2021/22
Variação

Posição Cana Moída Açúcar Total Álcool 3Total Recuperação
industrial
(t)
(t)
(m ) (Kg ART/
Ton Cana)
Acum. em

15/MAR/21 16.425.980 1.384.565 405.944
15/MAR/22 17.679.845 1.370.088 426.631

%

7,63%

-1,05%

5,10%

as chuvas também foram
responsáveis por uma
melhora do canavial, que,
mais novo e com os
devidos tratos culturais,
pode levar a um possível
aumento na quantidade de
cana moída.
No ciclo passado, as
unidades processaram
mais de 18,2 milhões de
toneladas de cana, além de
terem produzido 1,4
milhão de toneladas de
açúcar e mais de 447
milhões de litros de etanol.

SAFRA: 2021/2022

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

133,89
126,14

Preço da Cana-de-Açúcar*

Mês: JUNHO - 2022

Média Mês
0,6868Média Acumulada

Bruto
1,3005
1,3460

Líquido
1,2810
1,3258

- 5,79%
* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Var. % = safra 21/22 sobre 20/21
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