
SÉTIMA EDIÇÃO DA ANÁLISE DE CONJUNTURA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS 

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

com os fatos mais relevantes ocorridos no ano de 2015. 

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

de produção e transporte, a participação da bioeletricidade na matriz nacional e nos 

leilões de energia, o mercado de biodiesel e um texto em anexo, sobre as políticas 

públicas de incentivo ao mercado de biocombustíveis no Brasil. 

A edição de 2015 mostra que a combinação de diversos fatores proporcionou o segundo 

recorde sucessivo de produção de etanol, ao atingir a almejada marca de 30 bilhões de 

litros. Essa alta de 6%, com relação a 2014, foi motivada: pela colheita recorde de 660 

milhões de toneladas no ano, pelas medidas governamentais que aumentaram 

atratividade do etanol e pela redução da produção de açúcar, motivada pelos baixos 

preços no mercado internacional. Ressalta-se que a ocorrência de chuvas acima da 

média no Centro-Sul trouxe prejuízos à concentração do ATR na cana, contudo, 

favoreceu a produtividade do canavial. 

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. 

Apesar da primeira redução das vendas totais de veículos (novos + usados), a demanda 

de combustíveis do Ciclo Otto manteve-se no mesmo patamar.  

São analisados alguns aspectos relacionados ao licenciamento de veículos em 2015, tais 

como: o retorno dos valores de IPI aos adotados em 2011, o índice de inadimplência, 

o endividamento das famílias, o crédito destinado à aquisição e as medidas de incentivo 

à compra. A participação da categoria flex fuel na frota nacional de leves representou 

64% em 2015.  

A análise econômica do mercado nacional de etanol em 2015 aponta que diversos 

fatores proporcionaram melhores condições para a retomada do crescimento do setor 

sucroalcooleiro, a saber: elevação do percentual de etanol anidro na gasolina de 25% 

para 27%; retorno da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre 

a gasolina; manutenção da alíquota zero do PIS e COFINS para o etanol e aumento 

para a gasolina; e reajuste dos preços de venda nas refinarias de gasolina A em 6%. 

Além disso, neste capítulo é possível observar 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 contribuição das usinas do 

setor sucroenergético foi relevante, superando em 18,5% a quantidade injetada pelas 



mesmas no SIN em 2014. A energia originária deste segmento contribuiu para que fosse 

evitada a emissão de 2,7 MtCO2 em 2015, 6% superior ao observado no ano anterior. 

Em relação ao biodiesel, o documento mostra que houve crescimento de 15% da 

produção quando comparado a 2014, totalizando 3,9 bilhões de litros. Ressalta-se que 

em 23 de março de 2016, a Presidenta da República Dilma Rousseff sancionou a Lei 

13.263, alterando o percentual mandatório de biodiesel para 8%, 9% e 10% em até 

doze, vinte e quatro e trinta e seis meses após a data de promulgação desta Lei, 

respectivamente. Cabe ainda dar destaque a exportação crescente dos coprodutos do 

biodiesel: glicerina bruta, e glicerol, cujo aumento foi de 16,7% e 93,6%, 

respectivamente. 

No que se refere ao mercado internacional de biocombustíveis não foram identificadas 

alterações significativas comparativamente a 2014. O volume total exportado de etanol 

foi de 1,9 bilhão de litros. 

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

com uma conjuntura de preço de petróleo baixo e em processo de recuperação da 

economia de países desenvolvidos. No Brasil, o desenvolvimento da tecnologia ainda 

apresenta problemas a serem solucionados para que o etanol de segunda geração 

esteja disponível ao consumidor final em grandes volumes e preços competitivos. 

A utilização dos biocombustíveis líquidos contribuiu para que fosse evitada a emissão 

de 69,8 MtCO2 em 2015, 3% superior ao observado em 2014. 

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

um texto enfatizando os incentivos governamentais ao mercado de biocombustíveis no 

Brasil. À luz das políticas públicas adotadas para os biocombustíveis, o Proálcool e o 

PNPB foram precursores para inserção do etanol e do biodiesel no mercado de 

combustíveis brasileiro. O texto identifica outros incentivos financeiros e tributários que 

permitiram o desenvolvimento de novas tecnologias industriais, agrícolas e automotivas, 

com geração de emprego e renda, além do progresso da biotecnologia ligada às culturas 

bases para a produção dos biocombustíveis. Embora o foco inicial das políticas públicas 

estivesse inicialmente voltado para a criação de um combustível alternativo aos 

derivados de petróleo, atualmente, os esforços empregados visam também à 

sustentabilidade. Esta é uma tendência mundial e, portanto, o Brasil ocupa uma posição 

de destaque.  
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