
SEXTA EDIÇÃO DA ANÁLISE DE CONJUNTURA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

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

com os fatos mais relevantes ocorridos no ano de 2014. 

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

de produção e transporte, a análise econômica, a comercialização de bioeletricidade 

nos leilões de energia, o mercado internacional, a oferta de biodiesel e um texto em 

anexo, sobre as perspectivas da bioeletricidade oriunda do bagaço de cana. 

Essa edição mostra que, apesar da ocorrência de uma seca severa no início de 2014, 

a produção brasileira de etanol apresentou uma alta de 4% em relação a 2013, 

atingindo o recorde histórico de 28,6 bilhões de litros. Os principais motivos foram o 

baixo preço internacional do açúcar, a liberação de recursos públicos para o setor 

sucroenergético e as expectativas de aumento do percentual de anidro na gasolina C 

e do retorno de tributação sobre a gasolina. Ressalta-se que a ocorrência da seca 

trouxe prejuízos à produtividade do canavial, contudo o mesmo evento climatológico 

favoreceu a concentração de ATR na cana. 

O capítulo dedicado à demanda de etanol detalha a situação do licenciamento de 

veículos leves e motocicletas em queda, confirmando uma tendência iniciada em 

2013. Também é descrito que mesmo com a venda de veículos novos em queda, 

houve aumento de vendas totais (novos + usados) e a demanda de combustíveis do 

Ciclo Otto apresentou crescimento de 6%. São analisados alguns aspectos, tais como 

o índice de inadimplência, relacionados ao licenciamento de veículos em 2014, e à 

composição da frota nacional. Na análise do mercado nacional de etanol, discute-se o 

como o aumento na oferta de etanol, pelo terceiro ano consecutivo, contribuiu para 

reduzir a volatilidade dos preços deste biocombustível. Neste contexto, considerando-

se a importância dos veículos flex fuel, também são abordados o aumento da 

demanda de gasolina (combustível substituto) e a necessidade de importação deste 

combustível. 

A análise econômica mostra as oscilações de preços médios do etanol no território 

brasileiro ao longo do ano, com um mapa indicativo que conjuga competitividade e 

cobrança de menores taxas de ICMS sobre o biocombustível frente à gasolina C nos 

diferentes estados. 



No capítulo destinado à Bioeletricidade constata-se que a quantidade de energia 

injetada na rede por essas usinas em 2014 aumentou em 17% quando comparado 

com 2013. 

Em relação ao biodiesel, o documento mostra que houve crescimento do consumo em 

2014, devido ao aumento na demanda do óleo diesel convencional e à mudança no 

mandatório. No último leilão do ano, a oferta de biodiesel abaixo da demanda causou 

surpresa, o que fez com que a ANP realizasse um leilão suplementar. Destacam-se o 

percentual obrigatório de biodiesel, que era de 5% desde 2010, tendo sido alterado 

para 6% e 7% a partir de 1° de julho e 1° de novembro de 2014, respectivamente, 

pela Lei nº 13.033, de 24 de setembro de 2014 e a exportação crescente de glicerina, 

coproduto do biodiesel. 

Não há modificações significativas no que se refere ao mercado internacional de 

biocombustíveis comparativamente a 2013. Os volumes transacionados 

permaneceram modestos, sendo, em parte, resultado de indefinições quanto às 

políticas de incentivo para estes produtos. Os principais atores no comércio 

internacional continuam sendo Brasil, Estados Unidos e União Europeia. Nos EUA, a 

EPA (Environmental Protection Agency) declarou que a definição dos mandatórios de 

biocombustíveis para 2015, propostos na RFS, só serão divulgados em junho deste 

ano. 

No item Biocombustíveis Celulósicos, relata-se que, enquanto o cenário internacional 

apresenta-se sem perspectivas promissoras em face à conjuntura de preço de 

petróleo baixo, contrariando as previsões otimistas de três anos atrás, o 

desenvolvimento da tecnologia no Brasil ainda apresenta problemas a serem 

solucionados para que o biocombustível esteja disponível ao consumidor final em 

grandes volumes e preços competitivos. 

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

um texto enfatizando a bioeletricidade oriunda das usinas do setor sucroenergético. O 

texto analisa a oportunidade de complementariedade em relação às hidrelétricas, 

principalmente pela possibilidade de geração sazonal. Além disso, aponta que a 

integração dos ativos, fabricação de etanol e açúcar e geração de energia, é um 

movimento ainda tímido, que poderá crescer no médio prazo. A exportação de energia 

para o Sistema Interligado Nacional – SIN implica basicamente em investimentos em 
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equipamentos para eficientização das usinas do setor e a ramificação das linhas de 

transmissão. A exemplo do que ocorreu no ano de 2013, a venda de energia superou 

as expectativas de preço do mercado de energia livre mostrando a viabilidade dessa 

modalidade de negócio. 


