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Indicadores Mensais Alagoas - Metodologia 

Apresentação 
 
Os Indicadores de Preço de Etanol Carburante para o Estado de Alagoas calculados pela equipe 
Cepea/Esalq/USP resultam de um trabalho de levantamento sistemático diário de preços negociados, 
divulgado em base mensal desde dezembro/1999, como resultado de um convênio firmado entre o 
Cepea e Sindicato da Indústria de Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas. 
 
 
Metodologia 
 
A exemplo do levantamento realizado no Estado de São Paulo, as informações coletadas para os 
Indicadores dos Estado de Pernambuco e de Alagoas referem-se aos preços praticados e aos volumes 
equivalentes às transações. A apuração é feita junto a uma amostra representativa de usinas, 
destilarias, distribuidoras e intermediários de vendas. Os dados que compõem o sistema de 
informações referem-se a negócios efetivos, tendo como origem o Estado de Pernambuco ou de 
Alagoas – cada um para seu respectivo indicador. O padrão do produto, objeto da pesquisa, segue as 
especificações da Agência Nacional de Petróleo - ANP. Os preços coletados referem-se a negócios 
realizados no mercado físico, na condição Posto Veículo Usina (PVU), ou Posto Veículo Destilaria 
(PVD), equivalentes ao valor à vista e expressos em reais. Transações baseadas em contratos entre 
usinas e clientes com preços fixados para o ano-safra não são incluídas no cômputo da média. 
Incluem-se, porém, os negócios em que os contratos estabelecem apenas o volume a ser entregue ao 
cliente, com preço a ser fixado por ocasião do faturamento.  
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