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Mistura de etanol à gasolina poderá chegar a 25% 
 

 
Produtores de álcool aguardam o sinal verde da presidente Dilma Rousseff para 

aumentar a mistura de etanol na gasolina dos atuais 20% para 25%. Todos os estudos 

técnicos já foram encerrados pelos ministérios envolvidos, segundo fontes de vários 

deles, e até a portaria que determina a volta da fatia maior de álcool já está pronta. 

 
Essas fontes acreditam que o Planalto anunciará a medida junto com o inevitável 
aumento da gasolina. Assim, o impacto da alta aos consumidores seria, em parte, 
atenuado por uma redução de preço do biocombustível. 
 
O ministério mais empenhado no retorno dos 25% é o da Agricultura. Desde outubro 
do ano passado, a Pasta já tinha apreciado possíveis obstáculos para que o aumento 
ocorresse logo. 
 
Ainda que na ocasião já se soubesse que a ampliação do mix fosse ocorrer apenas 
quando a safra de cana-de-açúcar estivesse a todo o vapor, em junho deste ano, a 
intenção de alta pelo governo já seria um sinal positivo para que as usinas investissem 
mais nos canaviais e se preparassem para o crescimento da demanda. A ideia era deixar 
a possibilidade de antecipação da entrada em vigor do novo porcentual conforme o 
andamento do cultivo. 
 
O Brasil diminuiu a quantidade de etanol na gasolina, de 25% para 20%, em outubro de 
2011. No ano passado não houve espaço para a volta do porcentual maior porque, com 
a quebra de safra de cana na Índia, os usineiros brasileiros direcionaram a produção 
para o açúcar e voltaram-se para as exportações em um momento de baixa oferta 
mundial. Com isso, os preços internos seguiram pressionados. 
 
Além de um cenário maior de previsibilidade para os produtores, outro ponto positivo 
para o governo com a volta dos 25% é o menor impacto das importações de 
combustíveis sobre a balança comercial, que iniciou o ano com déficit de US$ 100 
milhões. Ainda que a necessidade de compra externa não acabe com mais etanol na 
gasolina, qualquer redução é vista como ajuda. Participantes do Conselho 
Interministerial do Açúcar e do Álcool (Cima) já deram o aval técnico para o Planalto 
mexer na mistura. 
 
Na quinta-feira, 10, a União da Indústria da Cana-de-açúcar (Unica) informou que as 
usinas do Centro-Sul venderam 4,05% mais etanol de abril até 31 de dezembro de 
2012, na comparação com igual período de 2011. O volume chegou a 16,84 bilhões de 
litros, sendo 2,88 bilhões de litros para exportação e 13,95 bilhões de litros para o 
mercado interno. 
 
Fonte: Agência Estado 


