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  Assunto: Litro de álcool pode chegar a R$ 2 no Carnaval 

 

 

Litro do álcool pode chegar a R$ 2 no Carnaval, diz  Sincopetro  

 
DE RIBEIRÃO PRETO -  O preço do litro do álcool, hoje encontrado a até R$ 1,799 em postos de Ribeirão, 
pode alcançar durante o Carnaval a inédita marca de R$ 2 na cidade. 
 
É o que estima o Sincopetro, sindicato que representa os postos, baseado nos valores atuais 
comercializados entre as distribuidoras e os postos de combustíveis. 
 
De acordo com o diretor regional do Sincopetro, Oswaldo Manaia, os donos de postos estão adquirindo o 
combustível a um preço médio de R$ 1,70. 
 
"É possível chegar aos R$ 2 e vai chegar. Hoje o álcool custa R$ 1,70 ao posto. Se preciso da margem de 
30%, chegará a R$ 1,99", disse Manaia. 
 
O álcool hidratado que sai das usinas chegou a R$ 1,3405 o litro, alta de 7,74% sobre a semana anterior, 
segundo o indicador Cepea/Esalq. 
 
A Folha  consultou ontem postos em Ribeirão Preto com bandeiras como BR e Ipiranga. O preço praticado 
pelos estabelecimentos variava entre R$ 1,74 e R$ 1,79. 
 
O valor médio para o álcool praticado é de R$ 1,759 o litro, de acordo com o cálculo de preços da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 
 
Com o preço da gasolina variando entre R$ 2,36 e R$ 2,599, o etanol atualmente já não está mais 
competitivo. 
 
Isso porque o álcool rende 70% da gasolina, e, se tiver valor acima desse percentual, passa a não ser 
vantajoso. 
 
Pelo o que vale hoje a gasolina, somente compensa para o motorista de Ribeirão abastecer com o álcool 
combustível se ele estiver a no máximo R$ 1,74 o litro, baseando-se no preço médio da ANP. 


