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A segunda quinzena de março no Centro-Sul do

Brasil deve ser indicada por uma intensa alta no

montante de cana processada junto a semelhante

aumento na produção do açúcar, diante da antecipação

da safra 2017/18 marcada por um clima favorável na

maioria dos dias nas regiões produtoras.

Na segunda quinzena de março ocorreu uma queda

de 64,52% na moagem de cana na região em termos

anuais que, oscilou ao redor de 5 milhões toneladas

contra o montante de pouco mais de 14,09 milhões de toneladas

registradas no mesmo momento da safra anterior.

Na margem deve haver uma alta, na faixa de 53,20% frente

o volume de 3,26 milhões de toneladas processadas na primeira

metade de março.

Estes dados deverão elevar o montante total de cana moída

para a faixa de 604,15 milhões de toneladas, um valor 2,19%

inferior as 617,70 milhões de toneladas acumuladas até o

mesmo momento da safra anterior e 0,83% superior as 599,15

milhões de toneladas acumuladas até a quinzena

imediatamente anterior.

Quanto a produção de açúcar, a expectativa é que sejam

fabricadas 100 mil toneladas da commodity, com uma queda

anual de 78,48%  frente as 464,65 mil toneladas do mesmo

momento da safra anterior. Na margem deve haver uma alta de

37,72% frente ao volume de 72,61 mil toneladas da primeira

metade de março.

Estes dados deverão elevar o montante total de açúcar

fabricado para a faixa de 35,46 milhões de toneladas, um

valor 13,59% superior as 31,22 milhões de toneladas

acumuladas até o mesmo momento da safra anterior e

0,28% superior as 35,36 milhões de toneladas acumuladas

até a quinzena imediatamente anterior. O mix de produção

deve se continuar acentuadamente voltado ao etanol, com

cerca de 30% da cana colhida destinada a fabricação do

açúcar.
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FiLa de navios nos portos

 brasileiros cai 9% no mês

Em  rec ente  re la tó r io  de  L ine -Up,  a  agên c ia  de

fretamento marítimo Williams informou que a atualmente

encontram-se em fila para embarque nos portos brasileiros

cerca de 28 navios, o que representa uma queda

de 9 ,68% fren te os 31 nav ios  no  aguardo da

semana anterior.

Destes, 22 estão em Santos, mesmo numero

da semana passada e 2  estão em Paranaguá,

c on tra  5  d a  se ma n a pa ss a da  [ -6 0%] .  Ne s te

sentido, o porto de Santos concentra 78,57% dos

navios atracados ou em espera para o embarque

de açúcar dos  portos  brasi lei ros .  Na semana

anterior este mesmo porto concentrava 70,97%

das embarcações do setor.

Em comparação com o mesmo momento do mês anterior,

no total dos portos, podemos observar uma alta de 55,56%.

Naquele período haviam 18 navios na fila de embarques.

Analisando em termos anuais, existe, na quinta semana de

março, uma alta também de 55,56%. No mesmo momento do

ano anterior haviam igualmente 18 embarcações

aguardando para exportar açúcar ao longo do da costa

brasileira.

Ao total estão previstos para embarque 1,18 milhões

de toneladas de açúcar. Deste montante 96,76% são

de VHP, ou 985,62 mil toneladas [na semana passada

a concentração era de 92,23%]. O restante está

concentrado em Cristal com 150 Icumsa, com 32,50

mil toneladas, ou 3,19% dos embarques totais [na
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semana passada era cerca de 5,52%]. O volume geral

de embarque agendado atualmente se mostra 2,35%

abaixo ao que estava agendado na semana anterior.

Naquele momento 1,043 milhões de toneladas estavam

programadas. Em comparação com o mês anterior a

alta é de 57,91% quando comparamos com o volume

agendado até então de 645 mil toneladas.

No ano o volume programado até a quinta semana

de março está 80,82% acima do que estava agendado

até o mesmo momento do ano passado, quando os

embarques programados chegavam a 564 mil

toneladas.

Santos representa agora 86,44% dos embarques

[com 880,205 mil toneladas], contra 78,50% da semana

anterior. Paranaguá com seu fluxo agendado de 32,50

mil toneladas representa 3,19%, contra 11,71%, da

semana anterior. Maceió, com 67,42 mil toneladas,

representa 6,62% contra 4,03% da semana anterior.

Rec ife com um volume agendado de 38,00 mil

toneladas representa 3,73% do tonal contra 5,93% da

semana anterior.
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