Fevereiro/2020

ANÁLISE CONJUNTURAL
ANÁLISE CEPEA
Os preços médios dos etanóis hidratado e anidro seguiram em alta em fevereiro
– esse movimento tem sido verificado desde outubro/19. A média das semanas
cheias do Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado de fevereiro ficou em R$
2,123/litro, valor 2,76% maior que as semanas de janeiro. No caso do Indicador
CEPEA/ESALQ do etanol anidro, houve aumento de 0,95% na mesma
comparação, com média de R$ 2,2733/litro, considerando-se somente o
mercado spot.
Quase finalizando a safra 2019/20, a média parcial (de abril/19 a fevereiro/20)
do Indicador CEPEA/ESALQ mensal do etanol hidratado está 6,81% maior que a
do mesmo período da temporada anterior (passou de R$ 1,751/litro para R$
1,87/litro). No caso do etanol anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ registra elevação
de 5,63% na mesma comparação, com média de R$ 2,0438//litro, contra R$
1,9503/litro.
Em relação ao volume de etanol hidratado negociado em fevereiro, caiu 30,6%
frente ao de janeiro e ficou abaixo do mesmo período do ano passado, quando,
vale lembrar, foi o maior para um mês de fevereiro, considerando-se toda a
série histórica do Cepea.
Com as altas nos preços no segmento produtor, nos postos, o abastecimento
com etanol hidratado deixou de ser vantajoso em fevereiro em alguns estados,
como em GO (71,6%).
Em MT, a relação entre os preços dos combustíveis foi de 66,6% ainda favorável
ao biocombustível. Já em SP e MG, a paridade média ficou muito próxima a 70%,
sendo considerado indiferente o abastecimento com gasolina C ou com o etanol
hidratado, de 69,8% e 69,9%, respectivamente, segundo a ANP (Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
NORDESTE – O período de moagem chegou ao fim para a maior parte das usinas
nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Poucas unidades seguem
processando a cana e produzindo etanol até meados de março. De acordo com
colaboradores do Cepea, em fevereiro, os estoques de passagem para a
comercialização do etanol no mercado spot estiveram baixos, uma vez que já

estão comprometidos com os contratos firmados anteriormente.
Neste cenário, as cotações dos etanóis seguiram firmes em fevereiro. Em
Pernambuco, houve alta de 3,41% frente a janeiro para o Indicador mensal
CEPEA/ESALQ do hidratado, que fechou em R$ 2,0616/litro. No caso do anidro,
fechou em R$ 2,3416/litro, estável em relação ao mês anterior (+0,07%).
O Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado de Alagoas fechou em R$
2,0645/litro em fevereiro, alta de 1,83% frente a janeiro. Para o anidro, houve
queda de 1% na mesma comparação, fechando o mês a R$ 2,3026/litro.
Para o Indicador mensal hidratado CEPEA/ESALQ, houve aumento de 3,34% em
frente a janeiro, fechando em R$ 1,9798/litro em fevereiro. O Indicador mensal
do anidro fechou em R$ 2,3782/litro, elevação de 1,86% quando comparado ao
mês anterior.
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES – O total de etanol enviado ao exterior já
ultrapassa em 4,96% o volume da safra anterior completa. De abril/19 a
fevereiro/20 foram exportados mais de 1,86 bilhão de litros, contra 1,65 bi no
mesmo período da temporada 18/19 (+13,20%), segundo a Secex. Em fevereiro,
especificamente, foram exportados pelo Brasil 164,2 milhões de litros de etanol,
gerando receita de US$ 94,1 milhões (R$ 408,49 milhões). O volume foi 24,96%
superior quando comparado ao de fevereiro/19.
As importações de etanol somaram 150,40 milhões de litros em fevereiro,
gerando despesas de US$ 62,58 milhões para o País. Boa parte do volume
(66,88%) foi destinado aos estados do Centro-Sul, como São Paulo, Paraná,
Goiás e Rio Grande do Sul. Já o restante (33,12%), foi destinado aos portos da
Bahia, Alagoas, Maranhão e Pernambuco. No acumulado da safra (de abril/19 a
fevereiro/20), foram importados 1,39 bilhão de litros de etanol, 1% a menos do
que no mesmo período da temporada anterior (1,41 bilhão de litros), de acordo
com a Secex.

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

4,390

14,59

Fevereiro

4,374

14,97

Fonte: ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Elaboração: Cepea/Esalq.
Nota: a proporção de etanol anidro na gasolina C passou para 27% desde 16 de março de 2015.
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