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Ponto de Vista 1

CENÁRIOS DE OFERTA DE
ETANOL E DEMANDA DO CICLO OTTO: 

UMA VISÃO ATÉ 2030

O Brasil se destaca mundialmente pela liderança 
na produção e uso de biocombustíveis. A elevada 
participação das fontes renováveis na matriz 

energética nacional é, em boa medida, resultado de ações 
do Governo em conjunto com os agentes privados do setor 
e com a sociedade civil. Assim, para estimular o mercado 
de biocombustíveis no país, o Governo tem lançado mão 
de políticas públicas, mandatos de adição obrigatória aos 
derivados de petróleo (como por exemplo: 27% de etanol 
anidro na gasolina automotiva atualmente comercializada e 
10% de biodiesel no óleo diesel B), diferenciação tributária 
entre combustíveis renováveis e fósseis, além de instrumen-
tos econômicos.

Recentemente, com a aprovação da Política Nacional de 
Biocombustíveis (também conhecida como RenovaBio), 
vislumbram-se grandes oportunidades para a expansão 
do setor de biocombustíveis no Brasil. O RenovaBio tem 
como objetivos: i) contribuir para o atendimento aos com-
promissos do país no âmbito do Acordo de Paris; ii) contri-

redução de emissões de gases causadores de efeito estufa na 
produção, na comercialização e no uso de biocombustíveis; 
iii) promover a adequada expansão da produção e do uso 

de biocombustíveis na matriz energética nacional; iv) con-
tribuir com previsibilidade para a participação competitiva 
dos diversos biocombustíveis no mercado nacional de com-
bustíveis.

Nesse contexto, a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) 
publicou recentemente o estudo denominado “Cenários de 
Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo Otto 2018 - 2030”. 
Este documento tem como objetivo principal contribuir para 

-
mento nacional dos veículos leves de ciclo Otto (etanol e 
gasolina automotiva).

O estudo apresenta três cenários de oferta de etanol, de-
nominados de “Crescimento Alto, Médio e Baixo”, que se 
distinguem quanto ao grau de atratividade econômica da 
produção do etanol e de competitividade do hidratado frente 
à gasolina C. É importante ressaltar que, a efetividade do 
RenovaBio e as consequentes receitas advindas da comer-
cialização dos Créditos de Descarbonização (CBIO) contri-
buirão, em maior ou menor grau, na indução dos investimen-
tos e, dessa forma, na expansão da oferta do biocombustível. 
Outros pontos também importantes referem-se à amplitude 
das ações governamentais, como a diferenciação tributária 

As premissas comuns dos três cenários consideram a im-
plantação de duas novas unidades no curto prazo (próximos 
três anos) e a expansão, em todo o período do estudo (2018 
a 2030), da capacidade de moagem das usinas existen-
tes em 32 milhões de toneladas de cana (Mtc). Também 
como premissa comum aos três cenários, admite-se que as 
unidades de etanol de segunda geração (E2G) serão integra-
das as de 1ª geração e produzirão 2,0 bilhões de litros em 
2030. Além disso, as exportações brasileiras de etanol al-

e a demanda para uso não carburante será de 1,4 bilhão de 
-

mento da cana-de-açúcar será de 139 kg ATR/tc.
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gasolina A para atender esta demanda de combustíveis do 
ciclo Otto, bem como o marketshare do etanol hidratado 

são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Demanda do ciclo Otto em 2030

Nota 1: Para determinar o balanço nacional de gasolina 
A, considerou-se que a produção de gasolina é igual à 

média dos últimos cinco anos (28,8 bilhões de litros)

Em relação à bioeletricidade proveniente da cana-de-açú-
car, exportada para o SIN (Sistema Interligado Nacional), 
com base em indicadores históricos do setor sucroenergéti-
co, estima-se que esta será em 2030 de 5,0 GWm, 4,7 GWm e 
4,3 GWm, respectivamente, para os cenários de crescimento 
alto, médio e baixo. Considerando-se o potencial técnico, 
com base em indicadores das usinas vencedoras dos leilões 
de energia, esses valores alcançam 7,7 GWm, 7,2 GWm e 
6,6 GWm. 

potencial para a produção de 8,3 MMNm³, 7,7 MMNm³ e 6,8 
MMNm³ de biogás em 2030, para os cenários alto, médio e 
baixo, respectivamente. 

carburantes e pela oferta de bioeletricidade podem variar 
entre 65 MtCO2 e 72 MtCO2

Desta forma, as perspectivas de crescimento do setor 
de biocombustíveis no Brasil são bastante promissoras 
com a aprovação da Política Nacional de Biocombustíveis 
(RenovaBio), sinalizando um aumento da oferta de etanol, 
bem como da demanda de etanol carburante. Além disso, 
projeta-se também o aumento da participação da bioeletrici-
dade na matriz energética nacional, bem como maior apro-
veitamento do potencial do biogás e do biometano e redução 
das emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE). O 
Brasil precisa e merece!
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cenários, para o ano de 2030, são detalhadas na Tabela 1.

oferta de etanol

Além dessas, cada cenário considerou distintas reati-
vações e fechamentos de usinas existentes. Nota 2: A 
variação da capacidade nominal instalada é em relação 
ao valor de dezembro de 2017 (744 Mtc) e inclui expansões

Os valores de área colhida, produtividade, cana processa-
da e ATR total para o ano de 2030, obtidos com bases nas 
premissas detalhadas anteriormente, são apresentados na 
Tabela 2.

Tabela 2: Resultados, em 2030, por cenário de oferta de 
etanol

Para cada cenário foi estimado o total de investimentos 
necessários. Considerando as expansões de unidades su-
croenergéticas existentes ( ), as novas unidades 
( ) de etanol de cana-de-açúcar convencional, 

o CAPEX calculado é da ordem de R$ 33 bilhões no 
cenário de crescimento baixo, R$ 54 bilhões no médio e 
R$ 86 bilhões no alto.

Para a projeção da demanda do ciclo Otto (etanol hidratado 
e gasolina C), considera-se um cenário econômico (cres-
cimento médio do PIB de 2,9% no período considerado) e 
que a trajetória de licenciamento de veículos leves resulta 
em um aumento da frota nacional circulante, atingindo 
54,4 milhões de unidades em 2030. Com isso, a demanda 
de combustíveis do ciclo Otto alcança 69,1 bilhões de litros 

referentes ao etanol carburante (anidro e hidratado) e de 

Cenário de 
Oferta de 
Etanol

Novas 
Unidades1

D Capacidade 
de Moagem 

(Mtc)2

Área de Cana-
Energia      
(mil ha)

Produção de 
Etanol de Milho 
(Bilhões litros)

Produção de 
Açúcar (Mton)

Crescimento 
Baixo

10 80 260 1,5 45,8

Crescimento 
Médio

19 151 260 2,3 45,8

Crescimento 
Alto

25 224 500 3,4 48,8

Cenário de 
Oferta de 
Etanol

Área Colhida 
(Mha)

Produ�vidade 
(tc/ha)

Cana 
Processada 

(Mtc)

ATR Total 
(Mton)

Oferta de 
Etanol (Bilhão 

litros)

Crescimento 
Baixo

9,7 83,8 812 113 42,8

Crescimento 
Médio

10,1 87,2 880 122 49,4

Crescimento 
Alto

10,4 90,6 945 132 54

Cenário de 
Oferta de 
Etanol

Etanol    Carburante 
(Bilhões de litros)

Gasolina A 
(Bilhões de 

litros)

Market Share 
do Etanol 

Hidratado (%)

Balanço de Gasolina 
A (Bilhões de litros)1

Crescimento 
Baixo

38,7 38,1 33 -9,3

Crescimento 
Médio

45,3 33,7 43 -4,9

Crescimento 
Alto

50 30,6 50 -1,8


