
O AÇÚCAR E O ÁLCOOL 
DESENVOLVENDO ALAGOAS 

INFORMATIVO DO SINDAÇÚCAR-AL Maceió, 05 de agosto de 2022

Ciclo deve ser iniciado na segunda quinzena desse mês de agosto, mas volume de chuvas na região canavieira do Estado pode retardar começo da moagem 

AGORAAGORA
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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

1,3023

1,3254

Bruto

   1,3221

1,34560,6868

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: JULHO - 2022

-1,05%

Prevista para começar na 
segunda quinzena de agosto, a 
safra 22/23 deve beneficiar mais 
de 19,5 milhões de toneladas de 
cana, dando continuidade a curva 
de crescimento que vem sendo 
traçada pelo setor sucroenergéti-
co alagoano nos últimos ciclos de 
moagem do Estado.

A expectativa de produção 
para a nova safra foi elaborada 
pelo Departamento Técnico do 
Sindaçúcar-AL com base nos 
dados fornecidos pelas unidades 
da agroindústria canavieira do 
Estado.

Face ao ciclo 21/22, quando 
foram processadas 18,2 milhões 
de toneladas de cana, é esperada 
para 22/23 uma variação positiva 
de 7,5%. Entre as unidades 

industriais a expectativa de 
crescimento, ante a moagem 
anterior, oscila de 0,3% até 25%, 
tendo um ciclo com duração 
média de seis meses.

O levantamento técnico do 
Sindaçúcar-AL aponta ainda que, 
em agosto, a moagem será 
iniciada por duas unidades 
industriais das 15 que entrarão 
em operação no novo ciclo, são 
elas: Santo Antônio, dia 17, e 
Pindorama, dia 20. As demais 
usinas informaram que começa-
rão a safra apenas em setembro. 

Contudo, de acordo com 
avaliação do Sindaçúcar-AL, o 
início da safra vai depender dos 
índices pluviométricos na região 
canavieira do Estado, que podem 
retardar ou não o começo a safra 

caso o volume de chuvas fique 
acima da média e dificulte o 
escoamento da cana do campo 
até a indústria.

Produção
Quanto  a  produção,  o 

levantamento informa que 
deverão ser produzidas mais de 
1,5 milhão de toneladas de 
açúcar dos tipos cristal e VHP, o 
que corresponde a um cresci-
mento estimado de quase 13% 
em comparação a safra 21/22.

Já para a produção de etanol 
– anidro e hidratado –,  a 
expec ta t iva  é  que  se jam 
fabricados 485.591 milhões de 
litros do biocombustível. Face a 
moagem anterior, o crescimento 
esperado é de 8,6% na safra 
22/23. 

Safra 22/23: moagem é estimada em
 19,5 milhões de toneladas de cana
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