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1 RESUMO 

Este trabalho traz uma revisão teórica sobre o potencial enérgico mundial dos combustíveis 

fósseis, o percentual desse potencial derivado do petróleo, gás natural e seus derivados e sobre a 

possibilidade econômico-financeira da utilização de biocombustível etanol no Brasil sob o ponto de 

vista das usinas produtoras, face à necessidade de redução de emissão de CO2 em veículos. Busca-

se analisar o mercado de etanol hidratado, identificando as variáveis que determinam sua 

precificação e o retorno sobre o investimento mínimo necessário para manutenção da atividade das 

usinas inseridas na cadeia produtiva desse produto, bem como, num segundo momento, mapear 

quais os problemas recorrentes, vividos por essas usinas que atuam nesse mercado. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Mais de 80% do potencial enérgico mundial provém de combustíveis fósseis, segundo dados 

publicados pela Agência Internacional de Energia (IEA, 2014).  Desse percentual, 32% são oriundos 

do petróleo, 21% do gás natural e 29% do carvão mineral.  Essa informação confirma os dados 

publicados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), que, já em 2008, publicaram que o petróleo, gás natural e seus 

derivados eram responsáveis por 55% do consumo mundial de energia, permitindo a existência de 

meios de transporte rápidos e eficientes, além de marcarem presença em boa parte das atividades 

industriais (Bioetanol, 2008).  

Porém, os combustíveis fósseis poluem o meio ambiente e são responsáveis por problemas de 

saúde em nível local, regional e global. E, embora se tenham observado progressos no 

desenvolvimento de tecnologias de energia limpa nos últimos anos, a demanda crescente por 

combustíveis fósseis tem superado a implantação dessas tecnologias. O carvão atendeu 47% da 

demanda global de eletricidade nova desde a virada do século, ofuscando os esforços de energia limpa 

realizados no mesmo período de tempo. Esses esforços incluem implementação de medidas de 

eficiência energética e crescimento rápido no uso de fontes de energia renováveis (IEA, 2017). 

Outra questão com relação aos combustíveis fósseis é que suas reservas são limitadas. Por 

conta disto, é preciso encontrar substitutos e, se possível, que sejam produzidos com base em matéria 

orgânica renovável para que não ocorra a mesma limitação e possíveis problemas ambientais como as 

mudanças climáticas (Bioetanol, 2008).  

O Brasil foi pioneiro no desenvolvimento do biocombustível etanol como substituto do petróleo. 

O etanol já vinha sendo usado como combustível no Brasil desde 1920, mas foi o Proálcool, em 1975, 

que permitiu que o setor privado investisse no aumento de produção. O Proálcool foi um programa 

governamental que objetivou, na época, diminuir o peso da conta petróleo na balança de pagamentos 

do país que importava mais de 80% do petróleo que consumia (LEITE; LEAL, 2007). 

A cana é a principal matéria prima do biocombustível brasileiro, sendo cultivada em várias 

regiões do Brasil. De acordo com dados publicados em 2008 pelo BNDES (BNDES, 2008), a cana era 

o terceiro principal produto agrícola brasileiro, depois da soja e do milho, sendo responsável por 13,5% 

da matriz energética brasileira, apesar de representar apenas 9% do uso da terra agrícola brasileira.  

No Brasil, são produzidos dois tipos de etanol combustível, o hidratado, que possui 92% em massa, 



para ser utilizado diretamente em veículos, e o anidro, que deve ser misturado à gasolina. Também 

ocorre a obtenção de etanol celulósico a partir da celulose retirada do bagaço da cana (PROÁLCOOL, 

2016). 

Segundo a União da Indústria da Cana de Açúcar (ÚNICA), os números comprovam o sucesso 

da tecnologia. Em 2003, quando foi lançado o primeiro Flex, as vendas desses veículos atingiram 4% 

do total das vendas de veículos leves no país. Em 2012, a sua participação no mercado atingiu o 

recorde de 87%. Com o surgimento dos motores flex e maior competitividade entre o setor de 

combustível, o consumidor passou a optar pela melhor opção para ele com base na relação 

preço/eficiência. Atualmente, o consumo do etanol só se torna viável desde que seu preço represente 

menos do que 70% do preço da Gasolina C, pago nos postos de combustíveis, já que esse percentual 

representa a eficiência do etanol, em termos médios, em relação à gasolina (ÚNICA, 2013). 

O preço de realização do produtor representa a base na formação de preço de toda cadeia, na 

comercialização do etanol. Deste modo será estudado como se calcula e o que está envolvido na 

precificação do produtor. 

 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo principal analisar o mercado de etanol hidratado buscando 

identificar as variáveis que determinam sua precificação e o retorno sobre o investimento mínimo 

necessário para manutenção da atividade das usinas inseridas na cadeia produtiva desse produto. O 

objetivo secundário é mapear quais os problemas recorrentes, vividos por essas usinas que atuam 

nesse mercado. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se em levantamento bibliográfico e documental, com 

coleta de dados de origem primária e secundária. 

 
5 DESENVOLVIMENTO 

A etapa inicial deste trabalho consistiu numa revisão da literatura sobre o potencial energético 

mundial, a influência dos biocombustíveis fósseis no consumo mundial de energia e sua substituição 

por energias renováveis, menos prejudiciais ao meio ambiente. Também relatou, de forma resumida, 

como se iniciou o Proálcool no Brasil. Já, com relação aos preços praticados nos postos de 

combustíveis, foi evidenciada a relação preço/eficiência utilizada pelo consumidor final no momento em 

que ele abastece seu veículo. A próxima etapa deste trabalho buscará identificar as variáveis que 

determinam a precificação do etanol hidratado para se chegar no percentual mínimo exigido pelas 

usinas para que elas se mantenham competitivas e com lucratividade suficiente para a continuidade do 

negócio e investimentos no setor. 

 
6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O preço do etanol no Brasil tem sido determinado pelo preço da gasolina, estabelecendo um 

teto a ser respeitado pelos produtores que querem proteger seu mercado consumidor. Esse mercado 



consumidor, por sua vez, caso possua veículo flex, tem a opção de migrar para a gasolina sempre que 

o preço do etanol por litro ultrapasse cerca de 70% do preço da gasolina (BIOETANOL, 2008).  

Para a formação do preço do etanol, o preço da cana de açúcar, como variável explicativa na 

formação de preço de etanol, é significativo, pois corresponde a cerca de 65% do custo da produção 

do etanol. Consequentemente, alterações no preço da cana de açúcar refletem no preço do etanol 

(CONSECANA, 2010). Outros fatores que influenciam no preço para o produtor são o ciclo na cultura 

da cana de açúcar e a sazonalidade. Os demais custos na produção estão ligados aos tributos, fretes, 

frota, armazenagem, preços pagos ao produtor de açúcar e como é feito o manuseio da mesma (grau 

de eficiência), podendo variar entre as usinas.  

A etapa inicial deste trabalho consistiu no entendimento do mercado de combustíveis. A 

proposta é identificar qual a melhor relação preço/eficiência para que o etanol seja mais rentável para 

o produtor. 
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