Agosto/2021

ANÁLISE CONJUNTURAL
ANÁLISE CEPEA
O mês de agosto se encerrou com os preços dos etanóis hidratado e
anidro em alta em toda a região Centro-Sul do País. O impulso aos
valores veio especialmente da baixa oferta de biocombustível. Além
disso, no dia 12, a gasolina A foi reajustada positivamente em 3,3% nas
refinarias pela Petrobras, aumentando as cotações do etanol por
consequência.
Em São Paulo, a média do Indicador CEPEA/ESALQ semanal do
hidratado (das quatro semanas cheias) foi de R$ 3,1346/litro em
agosto, elevação de 6,58% na comparação com a das semanas de
julho. No mesmo comparativo, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol
anidro foi de R$ 3,6455, considerando somente o mercado spot, forte
avanço de 7,62%.
Agentes de mercado seguem atentos ao comportamento do clima
nesta safra. Muitos estão incertos quanto ao volume a ser ofertado no
período de entressafra, que deve ser mais prolongado neste ano.
Segundo levantamento do Cepea junto às usinas do estado de São
Paulo, algumas poucas devem encerrar a moagem da safra 2021/22 já
na segunda metade de setembro, período bastante antecipado
relativamente ao da temporada anterior. Além disso, as condições
climáticas atuais podem refletir também na disponibilidade de canade-açúcar da próxima temporada (2022/23).

4,217/litro para o etanol – levantamento mensal da ANP (Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Nos outros estados produtores da região Centro-Sul, a relação entre os
dois combustíveis seguiu desfavorável para o etanol. No último mês,
em Goiás, o percentual foi de 73,2%; em Minas Gerais, de 73,6%; em
Mato Grosso, de 72,2%; no Paraná, de 80,2%, e em Mato Grosso do
Sul, de 77,9%, segundo dados da ANP.
NORDESTE – Em agosto, as chuvas nos estados de Pernambuco e
Alagoas atrasaram a moagem para algumas usinas que tinham previsão
de início das atividades no mês. Com isso, a oferta de etanol na região
seguiu bastante limitada.
Na Paraíba, por outro lado, praticamente todas as usinas ativas do
estado já começaram os trabalhos de moagem e a comercialização de
etanol da safra 21/22. O Indicador mensal do hidratado CEPEA/ESALQ
subiu 1,52% frente a julho, fechando em R$ 3,3526/litro em agosto.
Para o anidro, o Indicador mensal fechou em R$ 3,9922/litro, elevação
de 6,07% frente ao mês anterior. Os Indicadores deste estado podem
incluir
informações
de
vendas
no
mercado
spot,
contratos/compromissos, etanol de outros estados com destino à
Paraíba e produto importado.

No mercado varejista em São Paulo, de 1º a 27 de agosto, a paridade
entre os preços do etanol hidratado e da gasolina C nas bombas foi de
75,6%. As médias foram de R$ 5,575/litro para a gasolina C e de R$

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* (%)

Julho

5,474

17,06

Agosto

5,575

17,74

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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