
Os dados mais recentes sobre os estoques

de etanol, até o fim da primeira quinzena de

novembro, apontam para uma redução, ainda

que marginal, para os volumes armazenados

no Centro-Sul em função do mês imediatamente

anterior que contrasta com um posicionamento

ainda 20% acima do que era observado no

mesmo momento do ano passado. Ainda

assim, a SAFRAS & Mercado alerta para a

possibilidade de forte redução dos estoques

nas próximas quinzenas. Além da demanda

extra de final de ano, as frustrações com as expectativas de

preços futuros podem levar as usinas ao desmonte do forte

volume estocado, diante dos custos de carregamento destes

volumes.

No momento de formação dos volumes atuais as

expectativas de preços futuros para o primeiro trimestre de

2019 oscilavam entre R$ 2,19 a R$ 2,35 o litro, entre janeiro e

março de 2019. Porém, os dados mais recentes apontam

expectativas de preços futuros na faixa de R$ 2,10 para o final

de dezembro, R$ 2,16 para o final de janeiro, R$ 2,17 para fim

de fevereiro de 2019 e R$ 2,16 para o final de março do ano

que vem e R$ 2,04 para o fim de abril, para o hidratado com

base em Ribeirão Preto, com impostos.
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Com isto, os dados mais recentes indicam que estoques

acumulados até o fim da primeira quinzena de novembro aptos

para a comercialização no Centro-Sul do país se encontram

em 9,72 bilhões de litros, um volume 20,16% superior aos

8,09 bilhões de litros que podiam ser encontrados no mesmo

momento da safra anterior. Na margem podemos observar

uma baixa na faixa de 0,59% em comparação com os 9,78

bilhões de litros estocados durante a segunda metade de

outubro. Deste montante 6,21 bilhões de litros são de hidratado,

que representam 63,88% do total de etanol estocado na região.

Este volume é 51,81% superior aos 4,09 bilhões de litros

acumulados durante o mesmo momento da safra passada.

Na margem houve uma baixa de 0,36% frente ao volume de



No 623 | 06/dezembro/2018

6,23 bilhões de litros estocados durante a segunda metade de

outubro.

A quantidade restante [36,12%] refere-se ao volume

armazenado de etanol anidro, também disponível para

comercialização, que atinge o montante de 3,51 bilhões de

litros no Centro-Sul do Brasil. Este volume é 12,20% inferior

aos 4,00 bilhões de litros acumulados até o mesmo momento

da safra anterior. Na margem houve um recuo de 0,99%

no volume de etanol anidro estocado frente ao montante

de 3,54 bilhões de litros acumulados até a segunda

metade de outubro.

Já na reg ião norte do país os estoques

acumulados até o f inal da pr imeira quinzena de

novembro, d isponíveis para comerc ialização se

encontram em 79 milhões de litros, um volume

34,04% inferior aos 114 milhões de litros que podiam

ser encontrados no mesmo momento  da safra

anterior. Na margem ouve uma alta de 9,41% em

comparação com os 72 milhões de litros estocados durante

a segunda metade de outubro.

Deste montante 17 milhões de litros são de hidratado [ou

21,32% do total], um volume 21,17% inferior aos 21 milhões

de litros acumulados durante o mesmo momento da safra

passada. Na margem houve uma alta de 49,05% frente ao

volume de 11 milhões de litros estocados durante a segunda

metade de outubro.

O volume restante [78,68%] é complementado

pelo etanol anidro que atinge o montante de 62

milhões de litros disponíveis para a

comercialização. Este volume é 32,11% inferior aos

92 milhões de litros acumulados até o mesmo

momento da safra anterior.

Na margem houve uma alta de 2,05% no

volume de etanol anidro estocado, frente ao
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montante de 61 milhões de litros acumulados até a

segunda metade de outubro.

Por sua vez na região nordeste do país,

podemos encontrar estoques acumulados até o

f inal da pr imeira qu inzena de novembro,

disponíveis para comercialização, ao redor de 192

milhões de litros.

Este é um volume 10,52% superior aos 173

milhões litros que podiam ser encontrados no

mesmo momento da safra anterior. Na margem houve um

avanço de 19,07% em comparação com os 161 milhões litros

estocados durante a segunda metade de outubro.

Deste montante 75,82% são de hidratado, o  que

corresponde a um volume de 1457 milhões de litros. Este

volume é 59,79% superior aos 91 milhões de lit ros

acumulados durante o mesmo momento da safra passada.

Na margem houve uma alta de 15,77% frente ao volume de

125 milhões de litros estocados durante a segunda metade

de outubro. Pelo lado do etanol anidro é possível encontrar o

montante de 46 milhões de litros, ou 24,18% do total,

disponíveis para a comercialização. Este volume é 43,82%

inferior aos 82 milhões de litros acumulados até o mesmo

momento da safra anterior. Na margem houve um avanço de

30,76% diante dos estoques de 35 milhão de lit ros

acumulados até a segunda metade de outubro.
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