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ANÁLISE CONJUNTURAL
ANÁLISE CEPEA
Mesmo com as fortes altas registradas neste início de ano, especialmente
em fevereiro, o preço médio dos etanóis anidro e hidratado nesta parcial
da safra 2020/21 ainda está 1,5% menor na comparação com o mesmo
período da temporada anterior (2019/20). Os números consideram as
médias dos Indicadores CEPEA/ESALQ mensais dos etanóis anidro e
hidratado de abril/20 a fevereiro/21, em termos reais (os valores foram
deflacionados pelo IGP-M de fevereiro/21).

Neste início de ano, a volta gradual da demanda, mesmo num cenário de
pandemia, e o período de entressafra com estoques menores têm elevado
os preços, segundo agentes consultados pelo Cepea. Em janeiro e
fevereiro, as cotações do etanol hidratado subiram em todas as semanas.
Em fevereiro, a média das semanas cheias do Indicador CEPEA/ESALQ do
etanol hidratado foi de R$ 2,4041/litro, avanço de 14,9% na comparação
com as semanas de janeiro. Para o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol
anidro, considerando-se somente o mercado spot, o aumento foi de 10%,
com média de R$ 2,6553/litro.
Quanto ao volume mensal de hidratado comercializado em fevereiro, o
Cepea registrou volume semelhante ao de janeiro. Porém, no acumulado
da safra (de abril/20 a fevereiro/21), observa-se forte queda de 26%, mais
de 1,3 bilhão de litros a menos.

NORDESTE – Para algumas unidades de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, a
moagem da safra 20/21 já se encerrou. Colaboradores consultados pelo
Cepea citaram baixo estoque de passagem no mercado spot durante a
entressafra – que se estende até o final de julho e o início agosto – visto
que parte do etanol está comprometida com os contratos firmados

anteriormente.
Por mais um mês, as usinas que seguem moendo cana focaram na
produção do açúcar para exportação, que vem remunerando mais que o
etanol, até mesmo pelo dólar em alta. Com isso, a oferta de etanol nos
estados permaneceu ainda mais restrita.
Os preços seguiram firmes no segmento produtor em fevereiro,
influenciados pelos ajustes positivos no preço da gasolina A nas refinarias
e pelo aquecimento da demanda, em função do carnaval. Além disso, o
mercado acompanhou as altas nas cotações do Centro-Sul do Brasil.
Neste cenário, em Pernambuco, o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do
hidratado subiu 15,98% frente a janeiro, fechando a R$ 2,4440/litro em
fevereiro. No caso do anidro, fechou em R$ 2,7908/litro, elevação de
3,67% no mesmo comparativo.
O Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado de Alagoas fechou em R$
2,3554/litro em fevereiro, alta de 13,84% em relação a janeiro. Para o
anidro, a valorização foi de 4,49%, a R$ 2,7634/litro.
Na Paraíba, o Indicador mensal hidratado CEPEA/ESALQ subiu 12,81% em
frente a janeiro, fechando em R$ 2,3975/litro em fevereiro. O Indicador
mensal do anidro fechou em R$ 2,7553/litro, elevação de 0,55%
comparado ao mês anterior.

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* (%)

Janeiro

4,336

15,17

Fevereiro

4,638

15,30

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.
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