
 

Dúvidas sobre o assunto, enviar e-mail para consultoria@haidar.com.br 

ou ligue: 011 3346.6911  -  Depto de Consultoria 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Venda total do etanol avança 11,66% em novembro; mercado interno 

cresce 11,46% 

O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em 

novembro somou 2,617 bilhões de litros, em comparação com 2,344 bilhões de litros em igual período de 

2017, avanço de 11,66%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado 

chegou a 20,436 bilhões de litros nos oito meses da safra 2018/2019, iniciada em 1º abril, alta de 15,58% 

ante os 17,682 bilhões de litros de igual período de 2017/2018. 

O volume total de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul 

atingiu 2,513 bilhões de litros em novembro e acumula 19,319 bilhões de litros na safra 2018/2019. Os 

volumes representam altas de 11,46% em relação ao total de 2,254 bilhões de litros vendido em igual mês 

de 2017 e de 17,06% sobre o volume acumulado comercializado até igual período da safra 2017/2018 no 

mercado interno, de 16,504 bilhões de litros, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). 

As vendas totais de etanol hidratado combustível avançaram 25,69% no mês passado sobre novembro de 

2017, de 1,501 bilhão para 1,802 bilhão de litros. Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra 
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têm alta de 35,66% entre os períodos, para 14,230 bilhões de litros. As vendas totais de anidro recuaram 

11,57% se comparadas os mesmos meses de 2017 e 2018, para 745,25 milhões de litros e caem 13,7% no 

acumulado da safra, para 6,206 bilhões de litros. 

A exportação total de etanol foi de 104,53 milhões de litros em novembro, alta de 16,2% ante os 89,95 

milhões de litros enviados ao exterior em igual período do ano passado. No acumulado da safra 2018/2019, 

as exportações totais de etanol recuam 5,2%, para 1,117 bilhão de litros, ante 1,178 bilhão de litros em 

igual período de 2017/2018. 
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