
QUINTA EDIÇÃO DA ANÁLISE DE CONJUNTURA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

A EPE apresenta, em seu site, sua quinta Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis, 

com os fatos mais relevantes ocorridos no ano de 2013. 

Os principais temas abordados são: a oferta e demanda de etanol e sua infraestrutura 

de produção e transporte, a comercialização de bioeletricidade nos leilões de energia, 

o mercado internacional, os leilões de biodiesel, além de um texto, em anexo, sobre 

as perspectivas dos custos de produção de etanol para os próximos anos. 

Nessa edição, demonstra-se que a produção brasileira de etanol apresentou uma 

considerável recuperação na safra 2013/14. Os principais motivos foram a liberação 

de recursos públicos para o setor sucroenergético, o aumento do percentual de anidro 

na gasolina C, a desoneração tributária do etanol, o baixo preço internacional do 

açúcar e o aumento da produtividade agrícola da cana. 

Ressalte-se, contudo, que os investimentos no campo realizados em 2012 e 2013 não 

chegaram a proporcionar a plena recuperação da produtividade agrícola na safra 

2013/14, já que a redução dos investimentos em reforma do canavial e em tratos 

culturais, juntamente com os problemas climáticos, foram bastante significativos entre 

2009 e 2011. 

A publicação apresenta, também, detalhes sobre a demanda de etanol e alguns 

aspectos, tais como o índice de inadimplência, relacionados ao licenciamento de 

veículos em 2013 e à composição da frota nacional. Na análise do mercado nacional 

de etanol, discute-se o quanto o aumento na oferta de etanol hidratado, pelo segundo 

ano consecutivo, contribuiu para reduzir a volatilidade dos preços deste 

biocombustível. Neste contexto, e considerando-se a importância dos veículos flex 

fuel, o aumento da demanda de gasolina (combustível substituto) e a necessidade de 

importação deste combustível também são abordados. 

Além disso, expõe-se o panorama da bioeletricidade em 2013. O cenário não divergiu 

do observado em 2012: a energia advinda das usinas de biomassa de cana continuou 

com baixa participação nos leilões de energia. Por outro lado, as usinas 

sucroenergéticas aumentaram em 30% a quantidade de energia injetada na rede em 

2013, quando comparado com o verificado em 2012. 



Em relação ao biodiesel, a nova Análise de Conjuntura mostra que houve crescimento 

do consumo em 2013, devido ao aumento na demanda do óleo diesel convencional. No 

ano passado, foram realizados seis leilões para a compra de biodiesel pelas 

distribuidoras de combustível. Nos dois últimos certames, os preços médios de venda 

apresentaram alta, revertendo a tendência de queda que ocorria desde meados de 

2012. O óleo de soja continua sendo a matéria-prima predominante na cesta de 

insumos, embora esta oleaginosa tenha apresentado queda de sua participação em 

2013. Destaca-se que o percentual obrigatório de biodiesel, que era de 5% desde 

2010, foi alterado para 6% e 7% a partir de 1° de julho e 1° de novembro de 2014, 

respectivamente, mediante Medida Provisória 647, de 28/05/2014. 

No item mercado internacional, informa-se que os volumes transacionados de 

biocombustíveis permaneceram modestos, sendo, em parte, resultado da gradual 

diminuição dos incentivos para estes produtos. Os principais atores no comércio 

internacional destes produtos foram Brasil, Estados Unidos e União Europeia. 

Por fim, a Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis encerra esta quinta edição com 

um texto que discute os principais custos de produção do etanol e os diversos fatores 

endógenos e exógenos que afetam diretamente os mesmos, assim como a 

produtividade da cana e a competitividade do etanol frente à gasolina. A formação do 

canavial, a qualidade da cana, a expansão da área plantada, o custo do 

arrendamento, o zoneamento agroecológico, a mecanização, o custo de capital, a 

bioeletricidade, o preço ao consumidor final da gasolina e a rentabilidade do açúcar 

estão entre os fatores abordados. A partir de sua análise, são traçados alguns 

prognósticos para o setor. 


