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Ofício 05/2018 - FNS 

Brasília, 17 de abril de 2018. 
 

 

Ao Exmo. Senhor Eunício Oliveira 

MD Presidente do Senado Federal 

Senado Federal Anexo 1, 17º Pavimento 

Esplanada dos Ministérios 

Brasília/DF 

 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

O Fórum Nacional Sucroenergético – FNS congrega as entidades de classe do 

setor produtor industrial da cana-de-açúcar, de açúcar, etanol e bioeletricidade, 

representando nacionalmente os interesses da indústria sucroenergética, atuando na 

defesa dos mercados dos produtos deste setor, bem como buscando as políticas 

adequadas para o seu crescimento sustentável. Neste contexto, tomamos conhecimento 

de estar em tramitação no Senado Federal o PLS 390/2014, que acrescenta dispositivos 

à Lei nº 8.723/93, para deixar de tornar obrigatória a adição de álcool anidro na gasolina 

automotiva utilizada no País, tornando esta mistura facultativa, justificando esta 

alteração por conta de que tal fato encareceria a gasolina distribuída ao consumo.    

 

Sobre o assunto, vimos apresentar a posição do FNS contrária à aprovação do 

referido PLS, uma vez que a adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina pode 

ocorrer dentro de uma faixa definida entre 18% e 27,5% em volume, conforme 

estabelecido pela Lei 13.033/2014. A faixa de mistura foi estabelecida em amplos 

estudos conduzidos pela indústria automobilística e instituições técnicas para atender a 

qualidade do combustível requerida pelos motores à gasolina comercializados no País, 

mistura esta atualmente especificada em 27% de adição de etanol anidro na gasolina 

“A”, assim definida a gasolina produzida no País, que após a mistura recebe a 

qualificação de gasolina “C”. 
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Tal determinação se deve, no conceito técnico, além de redução de emissões 

veiculares, ao fato de que a adição de etanol à gasolina “A” é necessária para a elevação 

da octanagem da gasolina produzida no País para o nível técnico requerido pelos 

motores a combustão utilizados no País, quer seja pela indústria automotiva de duas e 

quatro rodas, embarcações, geradores, moto-bombas e outros. É importante lembrar que 

a alternativa de adição de etanol à gasolina surgiu também por conta da necessidade de 

substituição da adição do chumbo tetra-etila à gasolina, produto de custo mais elevado, 

cancerígeno, e de elevada toxidez já banido de utilização em todo o mundo.  

 

Além disso, a proposta redução do teor de álcool anidro à gasolina em níveis 

inferiores a 18% como proposto no referido PLS 390/2014, não tornaria possível a 

utilização deste combustível para os milhões de motores já existentes no País que 

utilizam a gasolina tipo “C”, que foram projetados, fabricados e calibrados para 

utilização de níveis de mistura superiores. A utilização de gasolina pura ou com baixo 

teor de adição de álcool etílico anidro afetaria negativamente o desempenho desses 

motores e resultaria em prejuízos para o consumidor devido à baixa eficiência do seu  

funcionamento, além do risco de danificar componentes fundamentais desses motores, 

dentre os quais se poderia destacar a perfuração de pistões, formação de depósitos na 

câmara de combustão, válvulas e velas, queima irregular do combustível, perda de 

potência e torque, elevação do consumo, e enorme aumento da emissão de poluentes 

que poderão ultrapassar os limites de emissões estabelecidos, bem como provocar a 

degradação da qualidade do ar, resultando em total desconformidade com a legislação 

ambiental vigente. Neste contexto, é importante destacar que a redução de mistura 

proposta pelo PLS 390/2014 provocará grande aumento da emissão de gás carbônico 

decorrente da utilização deste combustível, na contramão das necessidades de redução 

das emissões deste gás para a melhoria das mudanças climáticas. O álcool etílico evita 

ao longo do seu ciclo de vida – desde a produção da cana-de-açúcar até o uso final – a 

emissão de até 90% de gás carbônico, em comparação com a gasolina pura. Portanto, a 

utilização da gasolina “C” com elevado índice de mistura de álcool anidro é uma 

alternativa ambientalmente sustentável, e recomendada para que o Brasil possa cumprir 

os compromissos assumidos na Conferência do Clima realizada em Paris em 2015 

(COP 21), pois representa uma grande vantagem competitiva para o País, em 

comparação com outras opções para a redução de emissão de gás carbônico, mais 

complexas e de maior custo. Finalizando, observamos que além do Brasil, os EUA, 

Canadá, China, Índia, Tailândia, Filipinas, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia e 

diversos Países da União Europeia vem adotando a mistura de álcool etílico na gasolina  
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como mecanismo melhorador da octanagem e dos seus importantes benefícios 

ambientais.                    

 

Isto posto, contamos com a compreensão desse Senado pelos motivos 

apresentados, para a não aprovação do referido PLS 390/2014. 

 

Agradecemos a atenção, e colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários.       

 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

André Luiz Baptista Lins Rocha 

Presidente do Fórum Nacional Sucroenergético 

 

 

Entidades participantes do Fórum Nacional Sucroenergético: 

Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná – ALCOPAR  

Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul – BIOSUL  

Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais – SIAMIG  

Sind. da Indústria de Álcool dos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí – SONAL     

Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás – SIFAEG  

Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool no Estado da Paraíba – SINDÁLCOOL/PB   

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas – SINDAÇÚCAR/AL   

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado da Bahia  

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco – SINDAÇÚCAR/PE 

Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso – SINDÁLCOOL/MT  

Sindicato dos Prod. de Açúcar, de Álcool e de Cana de União e Região – SINDAÇÚCAR/PI  

Sindicato da Indústria Sucroenergética do estado do Rio de Janeiro – SISERJ  

Sind. da Indúst. de Produtos Químicos P/ Fins Industriais do Estado do E.S. SINDQUÍMICOS  
Sind. de Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Maranhão e do Pará - SINDICANÁLCOOL   
União da Indústria de Cana-de-Açúcar – UNICA  
União dos Produtores de Bioenergia – UDOP  
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