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ANÁLISE CONJUNTURAL
ANÁLISE CEPEA
Os preços dos etanóis hidratado e anidro caíram com força em março. O cenário de
incertezas ao longo do mês – devido ao avanço da pandemia de coronavírus e das
consequentes medidas adotadas pelo governo de restrição na mobilidade – diminuiu a
demanda por etanol. Além disso, o início da moagem da nova safra 2020/21 em algumas
usinas do Centro-Sul e as quedas nos preços do petróleo em boa parte do mês também
influenciaram as baixas em março.
Com isso, a média dos valores das semanas cheias de março do Indicador CEPEA/ESALQ
do etanol hidratado foi de R$ 1,8093/litro, 14,8% menor que a das semanas de
fevereiro. Para o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol anidro, o Cepea também registrou
queda no mercado spot, de 8,5%, com média de R$ 2,0811/litro.
Segundo dados da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), até o dia 16 de março,
a região Centro-Sul já contava com 43 usinas em produção, sendo 32 processando a
cana-de-açúcar e 11, o milho.
A demanda pelo biocombustível enfraquecida influenciou o volume de negócios captado
pelo Cepea junto às usinas. Em março, a quantidade de etanol comercializado ficou
62,8% inferior à de fevereiro.
Na última quinzena do mês, especificamente, o destaque foi o aumento das vendas de
etanóis para outros fins, para a produção de álcool em gel por algumas indústrias de São
Paulo e de outros estados. Inclusive, entidades representantes de usinas doaram
volumes para a produção de álcool em gel e álcool 70% para o sistema público de saúde.
FECHAMENTO DA SAFRA 19/20 – A forte baixa nos preços em março, inclusive, limitou a
valorização dos etanóis no acumulado da safra 2019/20 (de abril/19 a março/20). O
Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou o ano-safra 2019/20 com média de
R$ 1,8917/litro, alta de 6,1% na comparação com o anterior (2018/19), em termos reais
– os Indicadores mensais foram deflacionados pelo IGP-M de março/20. No caso do
etanol anidro, a média foi de R$ 2,0745/litro, aumento de 5,1% no mesmo comparativo.
Quanto ao volume total de etanol hidratado comercializado na safra 2019/20, segundo
levantamento do Cepea, seguia em curva ascendente até janeiro deste ano, superando
em 7% o de igual período da safra anterior. Neste caso, o bom desempenho das vendas
de etanol hidratado nas bombas vinha dando suporte ao preço ao produtor até aquele
período. No entanto, nos dois últimos meses da temporada (fevereiro e março/20), o
volume comercializado diminuiu com tanta força que fez com que, no acumulado da
safra, houvesse diminuição de 3,7%, comparativamente ao ano safra anterior, segundo
levantamento do Cepea.

NORDESTE – Assim como ocorreu no Centro-Sul, as contínuas quedas nas cotações do
petróleo, a consequente baixa nos valores da gasolina nas refinarias anunciadas pela
Petrobrás e a redução do fluxo de veículos em função da pandemia do coronavírus
diminuíram a comercialização do biocombustível no Nordeste em março.
Poucas usinas seguiram produzindo etanol carburante, reduzindo, assim, a oferta do
produto na região. Algumas destas focaram na produção, na comercialização e até
mesmo na doação de etanol outros fins. Quanto aos estoques, segundo colaboradores,
serão bem reduzidos para o período da entressafra. Além disso, o estado de Goiás,
principalmente, começou a enviar etanol para o Nordeste do Brasil, pressionando as
cotações na região.
Em Pernambuco, o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado fechou em R$
2,0940/litro em março, alta de 1,57% frente a fevereiro. No caso do anidro, o número de
informações levantado não foi suficiente para gerar uma média. Em Alagoas, o Indicador
mensal CEPEA/ESALQ do hidratado fechou em R$ 2,0563/litro em março, queda de
0,39% frente a fevereiro. Para o anidro, o Indicador foi de R$ 2,2506/litro, recuo de
2,26%. Na Paraíba, o Indicador mensal hidratado CEPEA/ESALQ fechou em R$
1,9684/litro em março, baixa de 0,58% frente a fevereiro. O anidro fechou em R$
2,2876/litro, desvalorização de 3,81%.
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES – Na safra 2019/20, foram enviados ao exterior 1,94
bilhão de litros de etanol, superando em 9,19% o volume exportado na temporada
anterior (1,78 bilhão de litros). Em março, especificamente, foram exportados pelo Brasil
75,1 milhões de litros, com receita de US$ 47,90 milhões (R$ 233,94 milhões), segundo a
Secex.
No fechamento da safra 2019/20, as importações de etanol somaram 1,67 bilhão de
litros, 18,61% maior que o total da temporada anterior (1,41 bilhão de litros). Em março,
foram importados 276,24 milhões de litros de etanol, principalmente dos Estados
Unidos. A maior parte do volume (76,18%) foi destinada aos portos dos estados do
Centro-Sul do País, como São Paulo, Goiás e Paraná, ainda de acordo com a Secex.
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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* (%)

Fevereiro

4,374

14,97

Março

4,283

14,28

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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