


Governo reduz de 25% para 20% a mistura de álcool anidro à gasolina
comercializada no país. Medida vai mexer com o bolso do consumidor

USINAS DE
AÇÚCAR
e álcool do
centro-sul do
país vão moer
523 milhões de
toneladas de cana
nesta safra

s altos preços do eta-
nol registrados em todo
o Brasil entre o final de

2009 e o início de 2010 motiva-
ram o governo federal a redu-
zir de 25% para 20% a quantida-
de de álcool anidro adicionada à
gasolina comercializada no país.
A medida entrou em vigor em 1a

de fevereiro e vai durar três me-
ses, retornando ao nível de 25%
em maio. A adição do anidro à
gasolina serve para reduzir a
emissão de monóxido de carbo-
no na atmosfera.

A redução do percentual de
álcool ocorreu em função das
contínuas e intensas chuvas re-
gistradas nas regiões produto-
ras, que atrapalharam a colhei-
ta da cana-de-açúcar e com-
prometeram o abastecimento
de álcool no país. Com a medi-
da, serão economizados cerca

de 100 milhões de litros de eta-
nol por mês. O volume eqüiva-
le a 7% da demanda mensal pelo
combustível, atualmente em 1,4
bilhão de litros.

Em 2009, o consumo de eta-
nol no mercado interno alcançou
patamares recordes, devido ao
crescimento das vendas de car-
ros flex, subindo 24,3% quando
comparado ao desempenho de
2008, Já a demanda por gasoli-
na cresceu apenas 0,04%. Tal si-
tuação coloca o consumo bra-
sileiro de álcool em maior vo-
lume que o da gasolina. A soma
das compras de hidratado e ani-
dro já atinge 22,39 bilhões de li-
tros, enquanto a gasolina está
em 18,38 bilhões de litros.

Na avaliação do diretor-téc-
nico da União da Agroindústria
da Cana-de-Açúcar (Única),
Antônio de Pádua Rodrigues, a
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redução de 100 milhões de li-
tros eqüivale a apenas dois ou
três dias de consumo e pouco
impacto provocará na oferta ou
nos preços do produto.

"As razões pelas quais o go-
verno decidiu pela redução são
aceitáveis, pois a intenção é ali-
viar o mercado e evitar novas al-
tas de preços, mas é preciso res-
peitar o prazo de 90 dias para
voltar ao patamar atual", diz Pá-
dua, De acordo com a Única, a úl-
tima redução da mistura ocor-
reu em março de 2006, quando
caiu de 25% para 20%. Em no-
vembro deste mesmo ano, hou-
ve aumento de 20% para 23% e,
em julho de 2007, subiu nova-
mente para 25%.

A tendência para os próximos
meses é que, em função do au-
mento do consumo de gasolina
(de pelo menos 100 milhões de
litros), o preço desse combustí-
vel suba na bomba de 6 a 8 cen-

tavos de real por litro. Diante de
tal cenário, a decisão dos pro-
prietários de carro flex - os úni-
cos do mundo que podem esco-
lher na bomba qual combustível
colocarão em seu veículo - terá
grande peso. O consumidor que
optar pela gasolina poderá con-
tribuir para uma alta de preços
superior a 8 centavos.

lá aquele que continuar
usando etanol ajudará a man-
ter a pressão sobre os preços
desse combustível, mas polui-
rá menos o meio ambiente. Para
saber qual combustível é mais
viável financeiramente, bas-
ta multiplicar o preço da gasoli-
na por 0,7.0 preço do álcool de-
ve ser inferior ao resultado para
ser mais compensador,

Os ambientalistas defendem,
entretanto, que o consumidor
tenha consciência sobre qual
será o impacto que a escolha te-
rá no futuro, pois o uso do etanol

combustível pelos proprietários
de carros flex evitou a emissão
de 80 milhões de toneladas de
gás carbônico (C02) na atmos-
fera entre 2003 e 2009. Usinei-
ros, por outro lado, afirmam que
os preços do etanol só baixarão
quando o consumo cair.

Importação polêmica
Em outubro de 2009, a Única solicitou à Câmara de

Comércio Exterior a eliminação da tarifa de importa-

ção de etanol, atualmente em 20%. A notícia rapida-

mente se espalhou pelo país, e, em um momento de

preços do etanol em altos patamares e chuvas cons-

tantes, que impediram a colheita de 50 milhões de to-

neladas de cana-de-açúcar, foi dado como certo que

o Brasil iria importar etanol dos Estados Unidos. A so-

licitação da Única, entretanto, visa defender o livre

comércio e não tem ligação com eventuais importa-

ções a curto prazo. Além do mais, a importação não é

novidade. O Brasil já comprou etanol de diversos paí-

ses em inúmeras ocasiões.



Texto Luciana Franco

Desde o início de janei-
ro, o diesel comercia-
lizado no Brasil deve,

obrigatoriamente, conter adi-
ção de 5% de biodiesel, o cha-
mado B5.0 aumento na mis-
tura foi anunciado, ainda em
2009, pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que an-
tecipou em três anos a me-
ta do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.

A expectativa do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) é que,
com o aumento no percen-
tual de mistura, o consumo
de biodiesel chegue a 2,4 bi-
lhões de litros em 2010. Além
disso, a tendência é que ha-
ja grande impacto no con-
sumo de óleo de soja no pa-
ís. "De fato, a medida estimu-
la as indústrias a processar
a soja no mercado interno,
o que deve dar suporte aos
preços do óleo neste ano", diz
Flávio França Júnior, da em-
presa de consultoria Safras &
Mercado. Como 80% da ma-
téria-prima usada na produ-
ção de biodiesel se refere ao
óleo de soja, esse sem dúvi-
da será o produto que sofre-
rá mais impacto.

Segundo cálculos da Sa-
fras & Mercado, o consumo

de biodiesel está projetado
entre 2 bilhões e 2,2 bilhões
de litros de biodiesel em 2010,
o que deve colocar a deman-
da por óleo de soja para esse
segmento entre 1,6 milhão e 1,8
milhão de toneladas. Em 2009,
o mercado movimentou 1,4 bi-
lhão de litros, a partir da mis-
tura de 2% (B2), que vigorou no
primeiro semestre do ano, e de
3% (B3) no segundo semestre.
Isso consumiu 1,2 milhão de
toneladas de óleo de soja.

A previsão neste ano é
que sejam processados no
Brasil 32 milhões de tonela-
das de soja - foram 29,5 mi-
lhões de toneladas duran-
te o ano passado. A obriga-
toriedade da nova mistura
também vai gerar economia
de divisas da ordem de até
US$ 1,5 bilhão por ano, de-
vido à redução das impor-
tações de óleo diesel.

Segundo um estudo rea-
lizado pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP), cada litro
da nova mistura diminui em
3% a emissão de CCh. Além da
soja, também existe tecnolo-
gia para produzir o biodiesel
a partir de sebo bovino, ma-
mona, girassol, canola, palma,
e pinhão-manso.

Text Box
Fonte: Globo Rural, São Paulo, ano 25, n. 292, p. 67-70, fev. 2010.




