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SÉRIE ESTATÍSTICA
Relações de preços entre Etanol Anidro Combustível e Gasolina C

Mês Preço da Gasolina C varejo (ESP) - R$/l
Participação do etanol 

anidro no preço da gasolina C* (%)

6,354 16,79

6,327 14,84

jan/22

fev/22

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..

À vista, sem frete, sem impostos - valores nominais
Fonte: Cepea-Esalq/USP.
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Os preços dos etanóis hidratado e anidro comercializados no spot do estado de
São Paulo caíram com força em fevereiro. Considerando-se as semanas cheias
do mês, o preço médio do hidratado foi de R$ 2,8743/litro, recuo de 12,7% na
comparação com o das semanas cheias de janeiro. No mesmo comparativo, o
etanol anidro (considerando-se somente o mercado spot) teve média de R$
3,2679/litro em fevereiro, queda de 14,2% frente à de janeiro.

Ainda assim, no acumulado parcial da safra 2021/22 (de abril/21 a
fevereiro/22), o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado registra média de R$
3,2850/litro, alta de 38% na comparação com os R$ 2,3803/litro de igual
período da temporada anterior, em termos reais (valores deflacionados pelo
IGP-M de fevereiro/22). No caso do etanol anidro, a média do Indicador
CEPEA/ESALQ foi de R$ 3,7304/litro na parcial da safra 2021/22, 42,7% superior
à do mesmo período de 2020/21.

Ao longo de fevereiro, o fechamento de negócios ocorreu de forma pontual, o
que resultou em queda nos preços dos etanóis em São Paulo. A demanda foi se
aquecendo aos poucos durante o mês, mas o mercado seguiu lento. Do lado
vendedor, algumas unidades estiveram mais flexíveis nos valores de
comercialização, em função de estoques formados na safra 2021/22.

Segundo a Unica (União da Indústria da Cana-de-Açúcar), foram
comercializados 917 milhões de litros de etanol hidratado ao mercado interno
em janeiro, forte recuo de 19,5% frente a dezembro – vale ressaltar, porém,
que a entidade observou leve recuperação da demanda na primeira quinzena
de fevereiro na comparação com janeiro.

Nas bombas do estado de São Paulo, a relação entre os preços do etanol
hidratado e da gasolina C segue mais vantajosa para o combustível fóssil, mas
se aproximando dos 70%. Entre 1º e 25 de fevereiro, a relação esteve em
71,3%, contra 76,3% em janeiro. A média de preço do combustível fóssil em

fevereiro foi de R$ 6,327/litro e a do hidratado, de R$ 4,509/litro, de acordo
com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

NORDESTE – Dados do Sindaçúcar-AL indicam que o estado de Alagoas moeu
mais de 14,4 milhões de toneladas de cana na safra 21/22 (até o final de
janeiro), aumento de 8,5% em relação ao mesmo período da temporada
anterior. Para a produção de etanol, o crescimento foi de 6,2% frente ao ano
passado, atingindo 346 milhões de litros do biocombustível.

Quanto aos preços do etanol anidro, recuaram nos estados nordestinos,
mesmo no final do período de safra, visto que as cotações acompanharam a
movimentação dos estados do Centro-Sul. A comercialização de etanol com
origem em Goiás e destinado ao Nordeste foi mais intensa em fevereiro. Ainda,
compradores adquiriram produto importado mais competitivo que chegou pelo
porto de Suape (PE) durante o mês, pressionando os valores nos estados.

Em Pernambuco, o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado fechou em R$
3,0205/litro em fevereiro, alta de 1,98% frente a janeiro. Para o anidro, o
Indicador mensal CEPEA/ESALQ fechou em R$ 3,6135/litro, queda de 5,42% na
comparação com o mês anterior.

No estado de Alagoas, o Indicador mensal CEPEA/ESALQ do hidratado fechou
em R$ 2,9589/litro em fevereiro, baixa de 3,74% frente a janeiro. Para o anidro,
o Indicador mensal CEPEA/ESALQ fechou em R$ 3,5288/litro, recuo de 7,28%
na mesma comparação.

Na Paraíba, o Indicador mensal do hidratado CEPEA/ESALQ apresentou leve
aumento de 0,54% frente a janeiro, fechando em R$ 3,0409/litro em fevereiro.
Para o Indicador mensal do anidro, a média foi de R$ 3,7013/litro, baixa de
4,37% no mesmo comparativo.
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