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CIRCULAR Nº 02/10 
DATA: 30 de abril de 2010 

 
A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da 
Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de ABRIL de 2010.  O preço 

médio do kg de ATR para o mês de ABRIL, referente à Safra 2010/2011, é de 
R$ 0,3888. 

 
O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços 

do etanol anidro e hidratado, destinados aos mercados interno e externo, 
levantados pela ESALQ/CEPEA, no mês de ABRIL, são apresentados a seguir: 
       
Mês ABMI  ABME  AVHP EAC EHC  EAI EHI EAE EHE 

Abril 64,16  40,18 908,40 799,70 926,20 803,70 921,85 873,51 

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, enquanto 
que os preços do açúcar de mercado externo (ABME e AVHP) e do etanol 

anidro e hidratado, carburante (EAC e EHC), destinados à industria (EAI e EHI) 
e ao mercado externo (EAE e EHE), são líquidos (PVU/PVD).    

 
Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos no 
mês de ABRIL, calculados com base nas informações contidas na Circular 

01/10, são os seguintes: 
 

Mês ABMI  ABME  AVHP EAC EHC EAI EHI EAE EHE 

Abril 0,5974  0,4664 0,3196 0,2936 0,3259 0,2951 0,3243 0,3207 

 

Tendo em vista que não houve informação do Açúcar Branco destinado ao 
Mercado Externo (ABME), o Mix de Comercialização recalculado para o mês de 

abril foi o seguinte: ABMI = 12,66; AVHP = 29,97; EAC = 12,91; EHC = 
37,45; EAI = 0,87; EHI = 1,84; EAE = 2,79 e EHE = 1,51. A partir do mês de 
maio volta a ser adotado o mix de comercialização divulgado na Circular 

01/10. 
  

Média do mês de abril = R$ 0,3888/kg de ATR 
 

 

Atenciosamente 

 

        
 

_______________________________      ____________________________ 
        Luiz Roberto Kaysel Cruz                                  Hermínio Jacon 
                  Presidente                                            Vice-Presidente 

 

 
 


