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SÃO CARLOS E ARARAQUARA  

Preço do etanol cai nos postos da região com início da safra de 
cana 

Segundo Sincopetro a redução foi, em média, de R$ 0,20, mas não 

deve durar muito tempo. 
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Assista também  

Reveja  

 

Depois de muitas altas, preço do etanol começa a cair nos postos  

Motoristas da região de São Carlos já notam a redução do preço do etanol nos postos de combustível. O 

motivo é o início da safra de cana-de-açúcar.  
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Segundo o Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sincopetro) a redução 

acumulada foi, em média, de R$ 0,20, mas não deve durar muito tempo.  

“Deve ter uma produção menor e com o açúcar mais atrativo, os preços do etanol talvez não irão ficar tão 

atraentes como no ano passado”, afirmou o presidente Miguel Fernando Aiello Fonari.  

Redução veio mais tarde 

 

Preço do etanol tem redução na região de São Carlos. — Foto: Reprodução/EPTV  

A queda dos preços que já era prevista devido à maior oferta do produto no mercado, mas demorou mais 

que o esperado para acontecer. De acordo com especialistas, a redução já deveria ter sido sentida em abril, 

mas houve baixa produção no início da colheita causada pelas condições climáticas.  

“Clima influenciou bastante o início da safra fazendo com que as usinas tivessem alguma dificuldade na 

entrega do produto, mas com a normalização da moagem na segunda etapa do mês as vendas aconteceram 

de forma até um pouco mais rápida, devido à necessidade de venda de algumas unidades produtoras”, 

explicou a pesquisadora Ivelise Bragatto, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-

Esalq/USP).  

Diferença no fim do mês 

Redução de centavos no preço do combustível pode fazer muita diferença no final do mês. — Foto: BBC  

A redução de centavos pode fazer muita diferença no final do mês, principalmente para quem usa muito 

combustível como o vendedor Sebastião Cafasso Rodrigues, que gasta, me média 650 litros de etanol por 

mês viajando pela região.  

Ele fez a diferença entre o valor mais alto que pagou no mês passado com o que pagou nesta quarta-feira (8) 

e a diferença foi de R$ 0,50, o que daria uma economia de R$ 325 ao final do mês.  



                                                                                   

“Muita diferença, dá para pagar várias contas”, comemorou.  

Segundo o Sincopetro, a redução do preço do etanol não deve influenciar o preço da gasolina, mesmo que 

em sua composição ter 27% de álcool anidro.  


