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Preço do etanol sobe pela segunda vez em um mês em postos do 
Sul de MG 

Levantamento mostra que combustível está mais caro em postos de 

Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. 
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O segundo aumento do preço do etanol no mês de abril chegou às bombas dos postos de combustíveis do 

Sul de Minas. De acordo com a pesquisa feita pelo Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada 

(Cepea) da Esalq-USP, o preço do etanol subiu 4,66% nas refinarias de São Paulo, de onde vem a maior 

parte do produto consumido no Sul de Minas.  

Os dados foram levantados pela produção da EPTV, afiliada da Rede Globo. Em uma pesquisa nas três 

maiores cidades da região, Pouso Alegre aparece como município com preço mais alto, com a média do litro 

do etanol a R$ 3,42, o que representa um aumento de 5,25%, em relação ao valor anterior.  

Em Varginha, neste início da semana, o preço médio é de R$ 3,32 – na cidade, o aumento foi de 3%. A 

cidade com menor preço entre as três maiores do Sul de Minas foi Poços de Caldas.  

Nos postos de Poços, a média de preço nas bombas é de R$ 3,21. O aumento em relação ao último 

levantamento do mês de abril, no entanto, representa o maior entre as três – subiu 5,65%.  

O motivo, segundo as refinarias, foram as fortes chuvas no estado de São Paulo que atrapalharam a colheita 

de cana de açúcar, reduzindo a produção nas usinas. Outra razão seria o fato da maior parte das 

distribuidoras ter feito a aquisição do produto no início da semana, quando o preço estava mais alto, para 

suprir a demanda do feriado.  
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