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ANÁLISE CONJUNTURAL
ANÁLISE CEPEA
O volume de etanol hidratado negociado no estado de São Paulo e
captado pelo Cepea em abril deste ano – o primeiro mês oficial da
moagem da safra 2021/22 no Centro-Sul – ficou 20,5% superior ao de
março/21, mas 8,2% abaixo do de abril/20.
Apesar de distribuidoras terem retornado com mais força às compras
em abril frente ao mês anterior, a queda no volume comercializado em
relação ao verificado há um ano evidencia que esses demandantes
ainda adquiriram o biocombustível com cautela, tendo em vista a
pandemia de covid-19 e o consequente cenário econômico brasileiro.
Do lado da oferta, a maior parte das usinas do Centro-Sul iniciou a
moagem em meados de abril. No geral, agentes ainda estiveram
apreensivos quanto à produtividade dos canaviais desta temporada,
devido ao clima.
Quanto aos preços, a média do Indicador CEPEA/ESALQ do etanol
hidratado em abril (considerando-se as semanas cheias do mês) foi de
R$ 2,5732/litro, queda de 2,4% na comparação com a das semanas
cheias de março. Porém, para o Indicador CEPEA/ESALQ do anidro,
considerando-se somente o mercado spot, houve alta de 1,25%, com a
média a R$ 2,8914/litro em abril.
No mercado varejista, o abastecimento dos carros flex com etanol
hidratado se manteve vantajoso frente à gasolina C em abril nos postos
dos estados de Mato Grosso (66,6%), Minas Gerais (68,1%), São Paulo
(69,1%) e Goiás (69,8%), segundo dados da ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Em São Paulo, o preço médio
da gasolina C em abril foi de R$ 5,221/litro, contra R$ 3,607/litro do
etanol hidratado. Em Mato Grosso do Sul e no Paraná, a relação entre
os combustíveis foi superior a 70%.
NORDESTE – Em abril, os preços dos etanóis caíram no mercado spot

dos principais estados produtores do Nordeste, apesar do período de
entressafra, seguindo o comportamento das cotações no Centro-Sul.
Com a oferta restrita no Norte e no Nordeste do Brasil, o fluxo do
biocombustível produzido em outros estados para essas regiões
aumentou em abril. O estado de Mato Grosso, onde há grande
produção de etanol de milho nas unidades full e flex, realizou várias
operações durante o mês para bases nos estados do Norte e do
Nordeste. Apesar dos custos logísticos e do tempo de envio elevados, a
escassez de etanol tornou esses negócios atrativos às distribuidoras,
diferentemente do observado em anos-safra anteriores. Além disso,
essas regiões também foram abastecidas com etanol importado no
período.
Em Pernambuco, o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado
fechou em R$ 2,8633/litro em abril, queda de 2,99% na comparação
com o de março. Para o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do anidro,
houve valorização de 6,05%, a R$ 2,9596/litro em abril.
O Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado de Alagoas fechou em
R$ 2,7108/litro em abril, baixa de 5,73% frente a março. Para o anidro, a
desvalorização foi de 8,98% na mesma comparação, para R$
2,8720/litro no último mês.
Na Paraíba, o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado caiu 2,92%
frente ao de março, fechando em R$ 2,8679/litro em abril. O Indicador
mensal do anidro fechou em R$ 2,8926/litro, baixa de 7,43% no mesmo
comparativo.

SÉRIE ESTATÍSTICA
Mês

Relações de preços entre Etanol Anidro Combustível e Gasolina C
Participação do etanol
Preço da Gasolina C varejo (ESP) - R$/l
anidro no preço da gasolina C* (%)

Março

5,215

16,11

Abril

5,221

15,02

Fonte: ANP (De acordo com as alterações no levantamento realizado pela a ANP, os preços referem-se à média na capital dos estados).
Elaboração: Cepea/Esalq.
*A proporção de etanol anidro na gasolina C passou para 27% desde 16 de março de 2015.
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