
Os dados mais recentes do MAPA indicam que estoques

acumulados até o fim da segunda quinzena de fevereiro,

aptos para a comercialização no Centro-Sul do país se

encontram em 2,89 bilhões de litros, um volume 19,04%

superior aos 2,43 bilhões de litros que podiam ser

encontrados no mesmo momento da safra anterior. Na

margem ouve uma queda intensa, na faixa de 14,46% em

comparação com os 3,38 bilhões de litros estocados durante

a primeira metade de fevereiro de 2017. Deste montante

1,43 bilhões de litros são de hidratado, o que representa

49,56% do total de etanol estocado na região. Este volume

é 68,52% superior aos 851 milhões de litros acumulados

durante o mesmo momento da safra passada. Na margem

houve uma redução de 13,45% frente ao volume de 1,65

bilhões de litros estocados durante a primeira metade de

fevereiro de 2017.
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A quantidade restante [50,44%] refere-se ao volume

armazenado de etanol anidro, também disponível para

comercialização, que atinge o montante de 1,46 bilhões de

litros no Centro-Sul do Brasil. Este montante é 7,61% inferior

aos 1,58 bilhões de litros acumulados até o mesmo momento

da safra anterior. Na margem houve um recuo de 15,43%

no volume de etanol anidro estocado frente ao montante de

1,72 bilhões de litros acumulados até a primeira quinzena

de fevereiro. Já na região norte do país os estoques

acumulados até o final da segunda quinzena de fevereiro,

disponíveis para comercialização se encontram em 46,33

milhões de litros, um volume 21,18% abaixo dos 58,78

milhões de litros que podiam ser encontrados no mesmo

momento da safra anterior. Na margem ouve uma redução

de 10,27% em comparação com os 51,63 milhões de litros

estocados durante a primeira metade de fevereiro.
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 Deste montante 4,55 milhões de litros são de hidratado,

ou 9,84%. Este volume é 14,24% inferior aos 5,31 milhões

de litros acumulados durante o mesmo momento da safra

passada. Na margem houve uma queda de 25,03% frente ao

volume de 6,08 milhões de litros estocados durante a primeira

metade de fevereiro. c O restante do volume [90,16%] é

complementado pelo etanol anidro que atinge o montante de

41,77 milhões de litros disponíveis para a comercialização.

Este montante é 21,87% inferior aos 53,47 milhões de litros

acumulados até o mesmo momento da safra anterior. Na

margem houve o recuo de 8,30% no volume de etanol anidro

estocado frente ao montante de 45,55 milhões de litros

acumulados na primeira quinzena de fevereiro.

 Por sua vez na região nordeste do país, podemos

encontrar estoques acumulados até o final da segunda

quinzena de fevereiro, disponíveis para comercialização,

ao redor de 199,24 milhões de litros.

Este é um volume 13,58% superior aos 175,42 milhões

de litros que podiam ser encontrados no mesmo momento da

safra anterior.  Na margem também ouve um recuo na faixa
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de 7,68% em comparação com os 215,81 milhões de litros

estocados durante a primeira metade de fevereiro.Deste

montante 47,09% são de hidratado, o que corresponde a um

volume de 93,81 milhões de litros. Este volume é 16,35%

superior aos 80,63 milhões de litros acumulados durante o

mesmo momento da safra passada. Na margem houve uma

queda de 5,60% frente ao volume de 99,37 milhões de litros

estocados durante a primeira metade de fevereiro.

Pelo lado do etanol anidro é possível encontrar o

montante de 105,42 milhões de litros, ou 52,91% do total,

disponíveis para a comercialização. Este montante é 11,22%

superior aos 94,79 milhões de litros acumulados até o mesmo

momento da safra anterior. Na margem houve um recuo de

9,46% no volume de etanol anidro estocado frente ao

montante de 116,43 milhões de litros acumulados na primeira

quinzena de fevereiro.
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