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Nesta edição, são apresentadas informações e dados
atualizados relativos à produção e aos preços dos
biocombustíveis. Como destaque do mês, trazemos:



Análise dos resultados da Resolução ANP nº 67/2011, que
regulamenta as regras de contratação entre o produtor e o
distribuidor de etanol e os estoques mínimos;



Punições
aplicadas
pela
ANP
referentes
descumprimento da Resolução ANP nº 67/2011;



Um ensaio sobre a evolução da tecnologia veicular do
“downsizing”: a redução do tamanho dos motores, sem
prejuízo ao desempenho. A evolução recente dos ciclos
Otto e Diesel é comparada em termos de consumo de
combustível e emissões de CO2.
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D ESTAQUES
Análise dos resultados da Resolução ANP nº 67/2011, que regulamenta as regras de contratação
entre o produtor e o distribuidor de etanol e os estoques mínimos.
A Resolução ANP nº 67/2011 estabelece os critérios para aquisição e formação de estoques de etanol
anidro para o produtor de etanol, a cooperativa de produtores, a empresa comercializadora de etanol e os
distribuidores de combustíveis automotivos.

Do nível de Contratação
É previsto, no artigo 3º da Resolução ANP nº 67/11, que o distribuidor de combustíveis líquidos
automotivos deverá protocolizar na ANP, até 1º de abril, cópia dos extratos de contratos firmados com
fornecedores de etanol correspondentes a, no mínimo, 70% do volume de etanol anidro combustível
compatível com a comercialização de gasolina C no ano civil anterior, considerando o percentual de mistura
obrigatória vigente. O distribuidor que não atender aos volumes e prazos estabelecidos somente poderá
adquirir etanol anidro combustível sob o regime de compra direta com o fornecedor.
Esses mesmos distribuidores terão até 1º de junho do mesmo ano para apresentar novos extratos de
contratos que completem o mínimo de 90% do volume de etanol anidro combustível compatível com a
comercialização de gasolina C no ano civil anterior, para que permaneçam no regime de contrato de
fornecimento.
A agência reguladora ainda avalia as informações da atual safra. Mas, na safra 2015/16, 36% dos
produtores e fornecedores de etanol optaram pelo regime de contratação. O histórico de contratação dos
fornecedores está na tabela 01.
Tabela 01 – Participação dos Produtores que Optaram pelo Regime de Contratação
Total de Agentes
Safra 2015/16
(contratos de 2015,
volume de 2014)
Safra 2014/15
(contratos de 2014,
volume de 2013)
Safra 2013/14
(contratos de 2013,
volume de 2012)

Produtores de Etanol
Agente com 90% Volume do
Contratado

% Mercado

167

60

36%

161

82

51%

165

63

38%

O volume vendido pelos produtores, no regime de contrato, na safra 15/16, superou levemente o esperado
para o período, que correspondente ao volume de 90% do comercializado em 2014. Nas duas edições
anteriores, o volume contratado pelos produtores esteve abaixo do esperado. O fato não traz prejuízo ao
abastecimento. Apenas, demonstra o nível de engajamento dos produtos aos regime de contratação da
Resolução ANP nº 67/11. O restante do volume é comercializado via mercado à vista (spot market). O
histórico do volume contratado pelos produtores é mostrado na tabela 02.
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Tabela 02 – Volume Vendido pelos Produtores nos Termos da Resolução ANP nº 67/11
3

Volume Contratado (mil m )
Safra 2015/16
(contratos de 2015,
volume de 2014)
Safra 2014/15
(contratos de 2014,
volume de 2013)
Safra 2013/14
(contratos de 2013,
volume de 2012)

Produtores de Etanol
(90%) DO ANIDRO EQUIVALENTE
3

(mil m )

% Contratado

11.005

10.897

101%

8.809

9.846

89%

8.627

8.846

98%

Pelo lado dos distribuidores de combustíveis, dos 127 habilitados a comercializar gasolina C na safra
2015/16, 60% optaram pelo regime de contratação. Os demais optaram pelo mercado à vista. O volume
contratado por esses agentes correspondeu a 92% da demanda de 2014. O histórico da contratação e o
volume contratado pelos distribuidores estão nas tabelas 03 e 04.
Tabela 03 – Participação dos Distribuidores na Resolução ANP nº 67/11
Distribuidores de Combustíveis
Agente com 90%
Total de Agentes
Volume do Contratado

% Mercado

Safra 2015/16 (contratos de
2015, volume de 2014)

127

76

60%

Safra 2014/15 (contratos de
2014, volume de 2013)

131

76

58%

Safra 2013/14 (contratos de
2013, volume de 2012)

135

67

50%

Tabela 04 – Volume Contratado pelos Distribuidores nos termos da Resolução ANP nº 67/11
Distribuidores de Combustíveis
(90%) DO ANIDRO
3
Volume Contratado (mil m )
3
EQUIVALENTE (mil m )

% Contratado

Safra 2015/16 (contratos de
2015, volume de 2014)

10.972

10.781

102%

Safra 2014/15 (contratos de
2014, volume de 2013)

9.863

9.317

106%

Safra 2013/14 (contratos de
2013, volume de 2012)

9.188

8.931

103%

Do nível de Estoque
De acordo com o art. 9º da Resolução ANP nº 67/2011, o distribuidor que atingiu o nível mínimo de
contratação deverá comprovar, em 31 de março, estoque equivalente a, no mínimo, 15 dias de sua
comercialização de gasolina C em março do ano anterior.
Caso o distribuidor não atinja o nível de contratação, este deverá possuir em estoque volume de anidro
suficiente para a comercialização do volume de gasolina C do mês subsequente.
Nos termos do art. 10 da Resolução ANP nº 67/2011, o produtor de anidro que atingiu a contratação
mínima de 90% da comercializado no ano anterior deverá, em 31 de março, comprovar estoque mínimo de
8% da sua comercialização do ano civil anterior.
Já o produtor que não que atingir esse nível de contratação deverá, adicionalmente, comprovar estoque
mínimo de 25% da sua comercialização do ano anterior em 31 de janeiro.
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Nas últimas três safras, o estoque de anidro dos produtores na entressafra (31 de março) superou a meta
determinada. Relembrando que, nessa data, todos os produtores deverão comprovar o estoque mínimo de
8% da sua comercialização do ano civil anterior. Ou seja, nessa data tanto os produtores que optaram pelo
regime de mercado à vista (spot market) quanto os que optaram pelo regime de contratação direta
deverão demonstrar o volume estocado. O histórico do volume estocado é mostrado na tabela 05.
Tabela05 – Estoque em 31 de março dos Produtores
Produtores de Etanol
ESTOQUE em 31 de
3
3
Total de Agentes
MARÇO
Meta mil m ( em 31 de março) Volume Estocado mil m
Safra 2015/16
(contratos de 2015,
167
967
971
volume de 2014)
Safra 2014/15
(contratos de 2014,
161
773
1301
volume de 2013)
Safra 2013/14
(contratos de 2013,
165
690
901
volume de 2012)
* Nesta data TODOS os PRODUTORES deverão ter estoque mímimo de 8% da comercialização no ano anteior

%
100%

168%

131%

Em 31 de janeiro, apenas o produtor que optou pelo regime de mercado à vista (spot market) é obrigado a
comprovar os seus estoques. Na safra 2015/16, apenas 43% dos fornecedores que optaram pelo mercado à
vista comprovaram o estoque mínimo. Ou seja, dos 103 produtores obrigados a comprovar os estoques
(103 = 107–4), Tabela 06, apenas 44 tiveram sucesso na safra 2015/16. Os fornecedores obrigados a
comprovar os estoques foram responsáveis por 70% do volume obrigatório.
Os agentes que frustraram a demonstração dos seus estoques foram autuados pela ANP.
Tabela 06 – Agentes que cumpriram as metas em 31 de janeiro de cada ano
Produtores de Etanol
ESTOQUE em 31 de
JANEIRO

Agentes com Estoque
Obrigatório (contratação <90%)

Agentes (desabilitados)

Agentes (que cumpriram a
% dos que Cumpriram
meta em 31 janeiro)
excluindo os desabilitados

Safra 2015/16
(contratos de 2015,
107
4
44
43%
volume de 2014)
Safra 2014/15
(contratos de 2014,
79
1
40
51%
volume de 2013)
Safra 2013/14
(contratos de 2013,
102
6
32
33%
volume de 2012)
* Nesta data, APENAS os que contrataram menos de 90% do seu mercado DEVERÃO ter estoque mímimo de 25% da comercialização no ano
anteior

Tabela 07 – Volume estocado em 31 de janeiro de cada ano
Produtores de Etanol
ESTOQUE em 31 de
JANEIRO

Agentes com Estoque
3
3
Meta mil m ( em 31 de janeiro) Volume Estocado mil m
Obrigatório (contratação <90%)

%

Safra 2015/16
(contratos de 2015,
103
1.480
1.005
68%
volume de 2014)
Safra 2014/15
(contratos de 2014,
78
857
1.008
118%
volume de 2013)
Safra 2013/14
(contratos de 2013,
96
1.141
1.042
91%
volume de 2012)
* Nesta data, APENAS os que contrataram menos de 90% do seu mercado DEVERÃO ter estoque mímimo de 25% da comercialização no ano
anteior
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Em todas as edições, o volume estocado pelos produtores, em 31 de janeiro, superou a meta de 25% da
comercialização do ano anterior, dada aos produtores que optaram pelo mercado à vista (spot market). Ou
seja, os produtores que não estavam obrigados a comprovar o estoque mínimo contribuíram para superar a
meta obrigatória do mercado à vista.
Tabela08 – Volume estocado por todos os produtores do setor em 31 de janeiro de cada ano
ESTOQUE em 31 de
JANEIRO
Safra 2015/16
(contratos de 2015,
volume de 2014)
Safra 2014/15
(contratos de 2014,
volume de 2013)
Safra 2013/14
(contratos de 2013,
volume de 2012)

Produtores de Etanol
Total de Agentes

3

3

Meta mil m ( em 31 de janeiro) Volume Estocado mil m

%

167

1.480

2.798

189%

161

857

1.008

118%

165

1.141

1.042

91%

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (www.anp.gov.br), elaboração
Ministério de Minas e Energia (www.mme.gov.br)

Punições aplicadas pela ANP referentes ao descumprimento da Resolução ANP nº 67/2011.
Segundo dados fornecidos pela ANP publicados pelo site NovaCana.com, entre 2014 e 2015,
89
companhias do setor sucroenergético receberam autos de infração referentes ao descumprimento da
Resolução ANP nº 67/11. Foram 142 infrações que somaram R$ 2,79 milhões no período. Desse total, pelo
menos 41 unidades produtoras descumpriram a norma duas a três vezes, reincidindo na violação.
As empresas e multas apresentadas são apenas aquelas resultantes dos processos administrativos que já
transitaram em julgado, com sentença condenatória. Ou seja, naqueles situações em que a sentença foi
definitiva, não mais passível de recorrer. Assim, a quantidade de empresas que não atenderam à Resolução
pode ser maior que o número de empresas multadas. Essa diferença é ainda mais significativa em 2015, já
que a maior parte das infrações ainda tramitam na ANP. Os processos de 2016 recém foram iniciados e
nenhum finalizado.
Fonte: NovaCana.com (www.novacana.com)

O downsizing nos carros de passeio
O objetivo deste breve ensaio, elaborado pelo DCR, é mostrar os efeitos em consumo e emissões de CO2,
proporcionados pela evolução tecnológica, comparando‐se os ciclos Otto e Diesel, ao longo de mais ou
menos uma década. Não foi e não é nossa pretensão esgotar o assunto, muito menos entrar no detalhe
específico de cada tecnologia. O propósito é tão somente mostrar avanços alcançados pelas principais
montadoras. Em resumo, buscou‐se responder a duas perguntas simples: 1) comparativamente, quais
foram os ganhos de eficiência, no período avaliado, para os ciclos Otto e Diesel?; e 2) a diferença em
termos de eficiência energética entre ambos os ciclos permanece a mesma ou se alterou com as novas
tecnologias?
O proprietário de veículo no Brasil, de modo geral, talvez ainda não possua noção clara do que tem
acontecido nos últimos anos, em termos de tecnologia veicular relacionado com eficiência energética. Mas
o fato é que já estamos inseridos na tendência mundial da diminuição dos tamanhos dos motores, com
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consequente redução de consumo de combustível e emissões. É o chamado “downsizing”, alcançado com
adoção de tecnologias como turbocompressor.
Apesar de os motores ficarem menores, o foco é manter o desempenho, senão até mesmo melhorá‐lo, com
aumento do torque em baixas rotações, favorecendo o “fun‐to‐drive”. Ou seja, temos um motor menor,
que consome menos, porem com desempenho igual ou melhor. O resultado dessa equação representa o
ganho de eficiência.
Importante considerar, como pano de fundo, ou motivador desse avanço, as demandas ambientais e
legislativas mais rigorosas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ou mais recentemente no
Brasil, com o INOVAR AUTO, oficializado no segundo semestre de 2012. Além, obviamente, do ambiente
competitivo da indústria automobilística mundial, onde cada companhia possui suas próprias estratégias.
Metodologia
Para elaboração deste artigo, que também buscou comparar os ciclos Otto e Diesel entre si, considerou‐se
o mesmo modelo de veículo com duas motorizações diferentes (gasolina e diesel). Foram seis modelos
diferentes selecionados. Na seleção dos motores, observando‐se que algumas versões possuem múltiplas
opções de motorização, buscou‐se selecionar motores Otto e Diesel com características semelhantes para
um mesmo veículo, senão iguais, tais como potência e desempenho (aceleração e velocidade máxima).
Buscou‐se, também, manter o mesmo padrão de transmissão, seja manual ou automática, e o mesmo
pacote tecnológico de características que poderiam influenciar o consumo, a exemplo do “auto start‐stop”.
Isto é, se o modelo de carro “A”, na versão Otto, possui câmbio automático e “auto stat‐stop”, buscou‐se as
mesmas características na seleção da sua versão Diesel.
Foram adotadas, via de regra, as próprias fichas técnicas dos fabricantes dos veículos como fonte de dados.
Basicamente, foram selecionados carros comercializados no território europeu, haja vista a difusão de
opções de modelos nas versões Otto e Diesel. Para um mesmo modelo, além da seleção de motorizações
Otto e Diesel, foram também selecionadas duas gerações – uma nova e outra antiga. Assim sendo, foram
seis modelos, dois tipos de motores e duas gerações, totalizando 24 veículos nesse levantamento. A
intenção é mostrar os avanços alcançados, tanto no ciclo Otto, quanto no Diesel também. Consideraram‐se
como “nova geração” os modelos em comercialização em 2015 ou 2016. Como “antiga”, modelos
comercializados há aproximadamente dez anos. Para consumo, adotaram‐se dados do uso
misto (estrada/urbano).
Para uma mesma geração de veículo, não foram considerados parâmetros de potência resistiva, como
aerodinâmica, inércia e atrito/rolamento, uma vez que a comparação, nesse caso, não é entre veículos
diferentes, mas, sim, entre mesmos modelos com versões de motorizações diferentes. Sabemos que isso
influencia o resultado comparativo entre gerações, já que, normalmente, um modelo mais atual possui, via
de regra, aerodinâmica aperfeiçoada em relação a seu antecessor.
Na apresentação de resultados, os nomes das marcas e modelos foram omitidos e distribuídos
aleatoriamente. Isso porque não foi o propósito deste trabalho adentrar ou induzir qualquer questão de
viés comercial, ainda que todos os dados utilizados sejam integralmente públicos. Ao final, todos os
veículos considerados são devidamente nominados (tabela 1), mas sem qualquer vinculação com a ordem
dos resultados apresentados. Como poderá ser observado, são modelos basicamente europeus, mas que
são também comercializados no território brasileiro, ainda que com versões ou motorizações diferentes.
Resultados
A figura 1 mostra apenas veículos do ciclo Otto. Para cada modelo desses veículos, comparou‐se sua
geração nova com a antiga. As barras da cor azul mostram o quanto o consumo de gasolina foi reduzido
entre essas gerações. No geral, a melhoria do consumo variou entre 30% a 40% nos carros considerados. É
um número significativo, ainda mais por se tratar de apenas uma década. Ou seja, aparentemente, esses
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ganhos foram obtidos em apenas uma ou duas gerações de motores. A menor redução de consumo foi
23,7% (veículo D). A maior redução superou 44% (veículo G). Não é possível afirmar se aquele que reduziu
menos é melhor ou pior, pois sua versão antiga já poderia estar em um nível de desenvolvimento e
eficiência mais avançados na época. O mesmo raciocínio vale para o veículo que reduziu mais o consumo, já
que sua versão antiga poderia estar em um patamar de eficiência baixo na ocasião.

Figura 1 ‐ Melhoria do consumo no ciclo Otto

Por sua vez, a figura 2 mostra apenas veículos do ciclo Diesel, com as barras na cor cinza escuro. São os
mesmos modelos da figura 1, mas na versão com motorização diesel. É possível observar que o consumo
também melhorou, mas menos do que os carros movidos à gasolina.

Figura 2 ‐ Melhoria do consumo no ciclo Diesel

Já a figura 3 busca comparar a evolução do ciclo Otto com o ciclo Diesel, em um mesmo veículo. Cada barra
mostra o quanto o consumo de gasolina é maior do que o de diesel, em cada veículo. Na barra de cor
vermelha, mostra‐se a geração antiga. Na barra azul, a geração nova. Os resultados mostram que, em todos
os veículos selecionados, o ciclo Otto movido à gasolina evoluiu proporcionalmente mais do que o ciclo
Diesel. Na geração anterior, os veículos consumiam cerca de 30% a mais com gasolina do que com diesel.
Agora, na geração mais recente, essa diferença diminuiu bastante. Inclusive, em um veículo em especial,
sua versão à gasolina consumiu apenas 6,9% a mais, e não quase 30% a mais como no passado.
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Figura 3 – Comparação da evolução Otto x Diesel

A figura 4 a seguir é semelhante à figura 3, mas a base de comparação é a emissão de CO2, ao invés do
consumo de combustível. O resultado é também semelhante. Pode‐se dizer que o ciclo Otto com gasolina
evoluiu proporcionalmente mais do que o ciclo Diesel, no período considerado. Pela análise do gráfico, é
evidente a expressiva redução relativa das emissões entre as gerações. Antes, os veículos à gasolina
emitiam muito mais gases causadores do efeito estufa do que suas respectivas versões a diesel. Agora, a
diferença é significativamente menor.

Figura 4 – Comparação da evolução Otto x Diesel

Considerações Finais


Na última década, a motorização ciclo Otto, movida à gasolina, evoluiu proporcionalmente mais do
que a motorização ciclo Diesel, em todos os seis modelos de carros considerados, tanto em termos de
redução do consumo de combustível, quanto em emissões de CO2. É importante lembrar que
tecnologias turbo já estavam presentes nos carros diesel há mais tempo. Apenas mais recentemente o
turbocompressor se difundiu nos novos modelos movidos à gasolina.



Essa nova realidade muda o paradigma de que o carro com motor diesel consumia cerca de 30%
menos do que o movido à gasolina, ou era 30% mais eficiente. Isso não existe mais. Entre os veículos
selecionados, essa diferença de consumo chegou a cair para apenas 6,9% em um veículo, apresentando
inclusive melhor resultado de emissões de CO2, e desempenho também. Em outros três, a relação de
consumo passou a ser da ordem de 13% a 16%, e não mais 30% como há uma década. Em outros dois,
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entre 23% e 24%, mas mesmo assim com redução importante em relação à geração anterior. São
números significativos. Trata‐se de um salto tecnológico que não pode ser menosprezado.


Raciocínio análogo vale para emissões de CO2. Na geração antiga, o mesmo veículo emitia
aproximadamente 30% mais quando movido à gasolina. Agora, essa diferença é muito menor.
Inclusive, em um dos modelos, a versão a diesel passou a emitir mais do que a gasolina, ou seja, a
relação se inverteu em um caso.



Esses resultados são positivos para o ciclo Otto. Entretanto, não pode haver a interpretação de que
os motores Diesel não evoluíram no período e nos carros considerados. Ambos os ciclos
apresentaram avanços importantes na redução do consumo de combustível e na diminuição das
emissões de CO2. No entanto, proporcionalmente, a evolução foi maior nos motores à gasolina.

Anexo: relação de veículos considerados
Veículo

Fiat Punto

Ano
2015
Combustível
D
G
Cilindrada (l)
1,3 0,9
Potência (cv)
84 84
Aceleração 0‐100 (s)
13,1 12,7
Velocidade máx. (km/h) 172 172

2004
D
G
1,9 1,2
80 80
12,2 11,4
173 172

Renault Clio
2015
D
G
1,5 0,9
90 90
11,9 12,2
180 182

2006
D
G
1,5 1,2
80 75
12,2 13,0
175 171

Volvo S60
2016
D
G
2,4 2,0
190 190
8,8 7,2
230 230

2004
D
G
2,4 2,4
130 140
11,6 10,2
200 210

VW Golf
2015
D
G
2,0 1,4
150 150
8,6 8,2
216 216

2003
D
G
1,9 2,3
150 150
8,6 8,8
216 216

Peugeot 308/307
2016
D
G
2,0 1,2
150 130
8,6 9,1
214 206

Ford Fiesta

2004
2016
2004
D
G
D
G
D
G
2,0 2,0 1,5 1,0 1,6 1,6
136 138 95 100 90 101
11,0 9,1 10,9 11,2 11,9 10,6
202 205 179 179 180 185

Opel Astra
2015
D
G
1,6 1,4
136 125
9,6 9,5
204 204

2004
D
G
2,2 2,0
125 136
9,9 9,0
203 208

Página 9

BOLETIM MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

NO 101 JULHO/2016

BIODIESEL
Biodiesel: Produção Acumulada e Mensal
Dados preliminares, com base nas entregas dos leilões promovidos pela ANP, mostram que a produção de
biodiesel, em junho de 2016, foi de 315 mil m³. No acumulado do ano, a produção atingiu 1.887 mil m³, um
decréscimo de 2,3% em relação ao mesmo período de 2015 (1.931 mil m³). Abaixo, são apresentadas, para
os períodos de mistura B5 (até junho de 2014), B6 (julho até outubro de 2014) e B7 (a partir de novembro
de 2014), a produção acumulada anual e, posteriormente, a produção mensal, com a variação percentual
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Biodiesel: Capacidade Instalada
A capacidade instalada autorizada a operar comercialmente em junho de 2016 ficou em 7.123 mil m³/ano
(594 mil m³/mês). Dessa capacidade, 91% são referentes às empresas detentoras do Selo Combustível
Social.
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Em junho, havia 48 unidades aptas a operar comercialmente, do ponto de vista legal e regulatório, com
uma capacidade média instalada de 148 mil m³/ano (412 m³/dia). Dessas, 37 detinham o Selo Combustível
Social.

Biodiesel: Localização das Unidades Produtoras

Região
N

nº usinas
3

Capacidade Instalada
mil m3/ano

%

241

3%

NE

3

456

7%

CO

21

2.857

40%

SE

8

834

12%

S

13

2.735

38%

Total

48

7.123

100%

OBS: contempla apenas usinas com Autorização de Comercialização na ANP
e Registro Especial na RFB/MF. Posição em 30/06/2016.
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Biodiesel: Atos Normativos, Autorizações de Produtores e o endereço eletrônico
para o Boletim Mensal do Biodiesel emitido pela ANP




Atos Normativos

Aviso de Homologação ANP nº 03/2016 – 49º Leilão de Biodiesel (L49), biodiesel para o 4º bi/2016;
Boletim Mensal do Biodiesel emitido pela ANP (endereço eletrônico)
http://www.anp.gov.br > Biocombustíveis > Biodiesel > Boletim Mensal do Biodiesel (link).



Biodiesel: Preços e Margens
O gráfico a seguir apresenta a evolução de preços no produtor de biodiesel (B100) e de diesel, na mesma
base de comparação (com PIS/Cofins e CIDE, sem ICMS). Em junho de 2016, o preço médio do biodiesel no
produtor foi de R$ 2,44, sendo 18,2% superior à média do diesel (R$ 2,06). Os demais gráficos mostram os
preços de venda da mistura obrigatória ao consumidor e ao posto revendedor final. Mostra‐se, também, o
comportamento das margens de revenda.
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No mês de junho, o preço médio de venda da mistura ao consumidor, na época com B7, apresentou
decréscimo de 0,1% em relação ao mês anterior. No preço intermediário (venda pelas distribuidoras aos
postos revendedores), houve decréscimo de 0,2%. A margem bruta de revenda da mistura registrou
acréscimo de 0,2%.

Biodiesel: Entregas nos Leilões e Demanda Estimada
O gráfico a seguir apresenta as entregas nos leilões promovidos pela ANP para atender a demanda
obrigatória de B5 (até junho de 2014), B6 (de julho a outubro de 2014) e B7 (a partir de novembro de
2014).
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O desempenho médio das entregas nos leilões públicos promovidos pela ANP é mostrado no gráfico a
seguir. Contratualmente, a faixa de variação das entregas permitida é de 90% a 110% na média do leilão,
atualmente bimestral. Em junho, a performance ficou em 98%.

Biodiesel: Preços das Matérias‐Primas
O gráfico abaixo apresenta a evolução do preço da soja em grão no Paraná, Bahia e Mato Grosso.

Em seguida, são apresentadas as séries históricas do preço do óleo de soja em São Paulo, em Rosário
(Argentina) e na Bolsa de Chicago (Estados Unidos), estas últimas convertidas para Real (R$) por litro.
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No gráfico a seguir, estão as cotações internacionais de outras matérias‐primas utilizadas na produção de
biodiesel. Na sequência, têm‐se as cotações do sebo bovino.

O gráfico a seguir mostra a variação acumulada do óleo e do grão de soja, com referência a janeiro de 2012.
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No gráfico a seguir, estão as cotações dos preços de exportação e importação brasileiras de matérias‐
primas que podem ser utilizadas na produção de biodiesel. Na sequência, apresentamos uma comparação
entre os preços do óleo de soja em São Paulo e os preços do óleo de soja nas exportações brasileiras.

Comparados no gráfico abaixo, estão a evolução de preços do biodiesel nos leilões promovidos pela ANP e
os de outras commodities. Todos os valores foram convertidos para uma mesma base (US$/BBL), sem
tributos.
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As cotações de insumos alcoólicos utilizados na produção de biodiesel são apresentadas na continuação.

Biodiesel: Participação das Matérias‐Primas
O gráfico a seguir apresenta a evolução da participação das matérias‐primas utilizadas na produção de
biodiesel. Em 2016, no acumulado até o mês de maio, a participação das três principais matérias‐primas foi:
77,5% soja, 16,8% gordura bovina e 1,1% algodão.

Biodiesel: Distribuição Regional da Produção
A produção regional, em maio de 2016, apresentou a seguinte distribuição: 47,2% Centro‐Oeste, 37,9% Sul,
6,9% Sudeste e 8,0% Nordeste.

Página 17

BOLETIM MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

NO 101 JULHO/2016

Biodiesel: Não Conformidades no Óleo Diesel (B7)
A ANP analisou 1.337 amostras da mistura B7 comercializada no mês de junho. O teor de biodiesel fora das
especificações representou 71,9 % do total de não conformidades identificadas.

Biodiesel: Consumo em Países Selecionados
Em 2015, o Brasil foi o segundo maior consumidor mundial de biodiesel (3,9 milhões de m³), atrás somente
dos Estados Unidos (5,6 milhões de m³). Em 2015, o consumo brasileiro ficou em 3,9 milhões de m³,
descontando‐se a exportação de aproximadamente 12 mil m³.
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ETANOL
Etanol: Produção e Consumo Mensais
De acordo com o primeiro levantamento da safra 2016/2017 realizado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), a previsão de moagem de cana para essa safra é de 690,98 milhões de toneladas.
A moagem de cana‐de‐açúcar, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), fechou o mês de junho com um volume total de 218 milhões de toneladas, relativas à safra
2016/17.
O gráfico a seguir mostra a comparação do cronograma de moagem esperado, de acordo com a previsão de
moagem total de cana de açúcar feita pela CONAB, com a moagem realizada.

De acordo com o MAPA, no segundo mês da safra 2016/17, a produção de etanol foi de 3,06 bilhões de
litros, aumento de 2% em relação à produção do ano anterior. A produção de anidro foi de 1,18 bilhão de
litros, aumento de 18% em relação à safra anterior. Já a produção de hidratado foi de 1,8 bilhão de litros.
Em junho, o consumo de etanol foi de 2,13 bilhões de litros, sendo 0,8 bilhão de litros de anidro e 1,3
bilhão de litros de hidratado. Em 2016, já foram consumidos 10,5 milhões de litros de etanol.
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Etanol: Exportações e Importações
Em junho, as exportações brasileiras de etanol somaram 258,1 milhões de litros, o que representa um
aumento de 166% em relação ao mês anterior. O bom desempenho da exportação desse mês supera em
183% a exportação do mesmo mês do ano anterior. Nesse mesmo mês, o preço médio (FOB) das
exportações por litro do combustível foi de US$ 0,44. O volume importado foi de aproximadamente 37,1
milhões litros, a um custo total de aproximadamente US$ 17,9 milhões.
No acumulado entre janeiro e junho, as exportações totalizaram 1,08 milhão de litros.

Etanol: Frota Flex‐Fuel
O número de licenciamentos de veículos leves, em junho de 2016, foi de 166 mil, volume aproximadamente
2,6% maior que o do mês anterior e 18% menor em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse
total, os carros flex‐fuel representaram 88%, os carros exclusivamente movidos à gasolina, 3,7% e os carros
a diesel, 8,3%.
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Etanol: Preços da Cana‐de‐Açúcar

Etanol: Preços
O preço médio do etanol hidratado no produtor, em junho, sem tributos, teve uma média de R$ 1,49/litro.
O preço médio do etanol anidro foi de R$ 1,69 por litro. O preço do anidro foi 8,1% menor que o mês
anterior. E o etanol hidratado teve um aumento de 6,3% em relação ao mês anterior. Os dois produtos
estão com preços mais elevados que os praticados no mesmo mês do ano anterior em 22%.
O acompanhamento dos preços semanais realizado pela ESALQ refere‐se aos preços praticados no mercado
spot, ou seja, não captura os preços praticados nos contratos.

Página 21

BOLETIM MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

NO 101 JULHO/2016

Etanol: Margens de Comercialização
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Etanol: Paridade de Preços – Média Mensal

Etanol: Paridade de Preço – Semana de 10.07.2016 a 16.07.2016
Apesar da plena safra na região Centro‐Sul, dentre as capitais, apenas São Paulo e Cuiabá apresentaram
paridade de preços no varejo abaixo dos 70% (valor que, do ponto de vista econômico, torna o consumo de
hidratado mais vantajoso em relação à gasolina).
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Etanol: Preços do Açúcar e do Petróleo em Relação ao Etanol
No mês de junho, os produtos da cana tiveram posição de destaque. O preço médio do açúcar NY SB11
teve um aumento de 16% em relação ao mês anterior e o etanol hidratado, em dólar, aumento de 11%. O
petróleo tipo Brent alcançou os US$48,24/barril, aumento de 3% em relação ao mês anterior.

Etanol: Não Conformidades na Gasolina C
A ANP analisou 1.558 amostras de gasolina C no mês de junho. A não conformidade (NC) teor de etanol
correspondeu a 48,1 % do total das não conformidades.

Etanol: Não Conformidades no Etanol Hidratado
A ANP analisou 1.104 amostras de etanol hidratado no mês de junho, das quais 7 apresentaram não
conformidades. Na sua maioria, referem‐se à Soma de Massa Específica/Teor de álcool.
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Etanol: Consumo em Países Selecionados

Biocombustíveis: Variação de Matérias‐Primas em Comparação à do IPCA
O gráfico a seguir mostra a variação acumulada das principais matérias‐primas de biocombustíveis usadas
no Brasil (cana‐de‐açúcar e óleo de soja) em comparação com o petróleo tipo Brent e com o índice de
inflação dado pelo IPCA, com referência a janeiro de 2010.
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Biocombustíveis: Números do Setor em 2014 e 2015
NÚMEROS DO SETOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS (2014 e 2015)

Produção (safras 2014/15 e 2015/16 – milhões de m³)
Produção (ano civil – milhões de m³)
Consumo combustível (milhões de m³)
Exportações (milhões de m³)
Importações (milhões de m³)
Preço médio no produtor – EH e B100(1) (R$/L)
Preço médio no distribuidor – EH(2) e B5‐B7(2) (R$/L)
Preço médio no consumidor final – EH(2) e B5‐B7(2) (R$/L)
Capacidade de produção instalada nominal (milhões de m³)

Etanol
2014
2015
28,6
30,4
27,9
29,9
24,4
28,9
1,3
1,7
0,4
0,5
1,19
1,35
1,79
1,90
2,43
2,60
n.d.
n.d.

Biodiesel
2014
2015
n.a.
n.a.
3,4
3,9
3,4
3,9
0,04
0,01
‐
‐
1,96
2,17
2,21
2,51
2,51
2,82
7,5
7,3

(1) Inclui os tributos federais. (2) Com todos os tributos.

Ressalva do Editor
A reprodução de textos, figuras e informações deste Boletim não é permitida para fins comerciais. Para
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A distribuição do Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis é feita gratuitamente por e‐mail. Os
interessados em receber mensalmente essa publicação podem solicitar seu cadastramento na lista de
distribuição por meio do envio de mensagem para o endereço dcr@mme.gov.br. O Boletim também está
disponível para download no sítio http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo‐gas‐natural‐e‐
combustiveis‐renovaveis/publicacoes.
Equipe do Departamento de Combustíveis Renováveis
Ricardo de Gusmão Dornelles (Diretor), Patricia Bragança Soares, Jéssica Guimarães Lopes, Luciano Costa
de Carvalho, Marlon Arraes Jardim Leal, Paulo Roberto M. F. Costa, Gustavo Luís de Souza Motta e Ricardo
Borges Gomide.

Página 26

