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TABELA 1 - PARANÁ- ESTIMATIVA SAFRA 2020/21
(BASE MARÇO/2020)

A valorização do Real tirou de certa

Safra 2020/21

Δ%

486 130

Estável

Cana-de-açúcar (t)

33 542 896

(2)

Açúcar bruto (t)

1 971 348

(1,9)

Etanol de cana total (m3)

1 584 905

1,71

142,55

Estável

56,9 e 43,1

Estável

112 773

Estável

Indicador

forma a atratividade das vendas externas no

Área em colheita (ha)

tocante aos produtos agrícolas, em 2019 em
relação a 2018. Dentre os principais produtos
presentes no mercado externo apenas a
carne suína com elevação de 8,2% e de
aves

com

0,1%,

graças

a

ATR/ T Cana (Kg)

China

Mix Etanol e Açúcar( %)

principalmente, seguido dos EUA e da EU
(zona do Euro), como principais e sempre

Etanol de milho total (m3)
FONTE: SEAB/DERAL, 2019

potenciais compradores.
TABELA 2 – PARANÁ - PREÇOS MÉDIOS SAFRA
2020/21(BASE MAIO/2020)

O panorama previsível do segmento
sucroalcooleiro no Paraná no que se refere a

seguir, base primeiro trimestre do ano, bem
como o preço médio dos principais produtos
com base no mês de maio, segundo os
agentes de comercialização, em nível interno
e internacional.

Paraná

Δ%

Cana-de-açúcar (R$/t)

71,88

9

Açúcar (R$/sc e US$/sc)

74,50 e 12,6

(1,9)

Etanol Hidratado (R$/m3
e US$/m3)
Etanol Anidro R$/m3 e
US$/m3)

1,38 e 0,243

4,18

1,53 e 0,269

0,72

FONTE: USINAS, EMPRESAS, COOPERATIVAS, SEAB/DERAL, ASSOCIAÇÕES
E

O

Safra 2020/21

Indicador

safra em estudo é apresentado nas tabelas a

apresenta

ORGANIZAÇÕES DE GOVERNO

uma

performance diversa de outros estados, a
qual se volta à produção de grãos, soja e
milho, por apresentarem um fluxo financeiro
mais ágil, bem como atento ao desempenho
do setor de criação animal e a eventual
amplitude de áreas de pastagem, além de
matas e florestas plantadas.
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