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ANÁLISE CONJUNTURAL
ANÁLISE CEPEA
O volume de etanol hidratado comercializado no spot por usinas de
São Paulo em junho deste ano foi o terceiro menor dos últimos 16
meses, perdendo apenas para os observados em março/21 e em
março/20, quando, vale lembrar, o mercado estava em entressafra.
Levantamento do Cepea mostra que, em junho/21, o total vendido
pelas unidades produtoras foi 33% inferior ao maio/21 e 19% menor
do que o de junho/20.
No trimestre (abril, maio e junho de 2021), o volume de etanol
hidratado vendido pelas usinas paulistas somou 736 milhões de
litros, contra 765 milhões de litros no mesmo período de 2020, ou
seja, queda de 3,8% nesse comparativo.
Tal resultado esteve atrelado à atuação pontual e cautelosa das
distribuidoras, que ditaram o ritmo dos negócios ao longo de junho.
Além disso, a entrada do etanol de outros estados, especialmente
de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, resultou em um
mercado mais lento em São Paulo.
Em junho, a média dos Indicadores CEPEA/ESALQ semanais do
preço do etanol hidratado (semanas cheias) foi de R$ 2,9027/litro,
queda de 1,3% na comparação com a média das semanas cheias de
maio. No mesmo comparativo, para o Indicador CEPEA/ESALQ do
etanol anidro, considerando-se somente o mercado spot, houve
recuo de 1,62% entre as médias de maio e junho, a R$ 3,3505/litro
no último mês.
No segmento varejista, a relação média entre os preços do
biocombustível e o combustível fóssil segue superior a 70% em
todos os estados do Centro-Sul do Brasil, segundo dados da ANP

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Em
São Paulo, o preço médio da gasolina C foi de R$ 5,398/litro, contra
R$ 4,160/litro do etanol hidratado em junho, gerando paridade de
77,1%, contra 75,7% do mês anterior.
NORDESTE – O baixo volume de chuva no Nordeste em junho
preocupou produtores de cana-de-açúcar, especialmente os da
região da Zona da Mata Norte, de Pernambuco e da Paraíba. Vale
ressaltar que, nesta época, as chuvas bem distribuídas são
importantes para auxiliar no desenvolvimento da cana para a
próxima safra.
Quanto aos preços, subiram por mais um mês, devido à oferta
bastante restrita. Em Pernambuco, o Indicador mensal
CEPEA/ESALQ do hidratado fechou em R$ 3,2380/litro, alta de 5,1%
na comparação com maio. Para o Indicador mensal CEPEA/ESALQ
do anidro, o número de informações levantado foi insuficiente para
geração da média.
O Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado de Alagoas fechou
em R$ 3,0197/litro em junho, aumento de 3,08% frente a maio.
Para o anidro, também não houve dados suficientes para a
divulgação do Indicador de junho.
Na Paraíba, o Indicador mensal hidratado CEPEA/ESALQ subiu 4,59%
de maio para junho, fechando em R$ 3,3084/litro. O Indicador
mensal do anidro fechou em R$ 3,8775/litro, elevação de 1,77%.

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* (%)

Maio

5,346

16,92

Junho

5,398

17,34

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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