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RESUMO 

 

O Governo brasileiro assumiu o compromisso de diminuir as emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE ou CO2eq). Uma ferramenta bastante útil para ajudar no 

cumprimento deste compromisso é a maior utilização de biocombustíveis em 

detrimento dos combustíveis de origem fóssil. Existem mecanismos e políticas 

públicas que podem ser utilizadas com este fim. O Brasil possui uma característica de 

mercado única pelo fato de possuir uma expressiva frota de veículos Flex-Fuel e, 

adicionalmente, por possuir o etanol hidratado em quase todos os postos de 

abastecimento do país. Essas características conferem ao mercado de combustíveis 

leves brasileiro uma complexidade que deve ser levada em consideração ao se 

analisar impactos de tais políticas. Assim sendo, modelou-se as curvas de demanda 

total por combustíveis e a curva de demanda individual de etanol hidratado de modo 

a entender os impactos que aumentos ou diminuições nos preços da gasolina teriam 

sobre as emissões de Gases de Efeito Estufa no Estado de São Paulo. A partir de 

equações de oferta e demanda e equações contábeis da estrutura de preços do etanol 

hidratado e da gasolina, criou-se um modelo de equilíbrio parcial para identificar o 

novo ponto de equilíbrio do mercado quando alterações no preço da gasolina são 

realizadas. Os resultados indicaram que a demanda total por combustíveis pouco se 

altera quando se modificam os preços da gasolina, uma vez que sua elasticidade 

preço é relativamente baixa. A composição dessa demanda, por outro lado, apresenta 

alteração mais significativa e a participação do etanol é maior a medida em que os 

preços da gasolina aumentam. Consequentemente, uma elevação de 1% no preço da 

gasolina gera uma diminuição de 0,95% no volume emitido de CO2eq. Esse valor é  

superior aquele usualmente encontrado na literatura internacional sobre o tema. 

Palavras Chave: Mercado de Combustíveis Leves; São Paulo; Emissão de Gases 

de Efeito Estufa; Mecanismos de Precificação de Carbono; Etanol 

  



ABSTRACT 

 

The Brazilian Government has made a commitment to reduce the Greenhouse Gas 

Emissions (GGE or equivalent CO2). A very useful tool to help accomplish this 

commitment is to increase biofuels use instead of fossil fuels. There are mechanisms 

and public policies that can be used to achieve this goal. Brazil holds an almost unique 

market characteristic because there is an expressive fleet of Flex-Fuel technology 

vehicles and hydrous ethanol is widely spread throughout gas stations in the country. 

These characteristics provide a level of complexity to the Brazilian fuel market that 

must be taken into consideration when analyzing the impact of these policies. 

Therefore, the total fuel demand and the demand for hydrous ethanol were both 

modeled in order to correctly assess the impacts in GGE in São Paulo State driven by 

gasoline’s price increase or decrease. Using supply and demand equations and 

accounting equations of price structure of hydrous ethanol and gasoline, it was created 

a partial balance model to identify the new market equilibrium point after changes in 

gasoline prices were made. The results indicated that the total demand for fuels is 

barely modified when gasoline prices are altered due to its relatively low price-

elasticity. The composition of this demand, however, is significantly changed, and the 

participation of hydrous ethanol is greater as gasoline prices increase. Consequently, 

an increase of 1% in gasoline prices generates a decrease of 0,95% in the amount of 

equivalent CO2 emissions. This value is higher than that usually found in the 

international literature on the subject. 

Key Words: Light Fuel Market; São Paulo; Greenhouse Gas Emissions; Carbon 

Pricing Mechanisms; Ethanol  
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualização 

O governo brasileiro assumiu, na 21ª Conferência das Partes (COP21) das 

Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, doravante denominado “Acordo 

de Paris”, o compromisso de adotar medidas e implementar ações que objetivam a 

redução de 37% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no ano de 2025 e de 

43% no ano de 2030, tendo como base de comparação o ano de 2005 (BRASIL, 

2019).  

Uma das maneiras de atingir esse objetivo é por meio do aumento da 

participação de energia renovável na matriz energética brasileira. Assim sendo, o 

compromisso indica que os biocombustíveis sustentáveis devem atingir cerca de 18% 

da matriz nacional em 2030, tendo como base de sustentação para o atendimento 

dessa meta o aumento da oferta de etanol e de biodiesel no País (BRASIL, 2019). 

Essa condição evidencia a importância dos biocombustíveis na oferta 

interna de energia e reforçam o seu papel no auxílio do atendimento das metas de 

redução de GEE.  

A busca pela menor emissão de GEE no Brasil e no mundo tem estimulado 

a discussão sobre mecanismos de precificação de carbono voltados para o setor de 

transporte privado. Nesse contexto, dois instrumentos se destacam: i) taxação de 

carbono, que confere tributos mais elevados aos combustíveis fósseis devido à sua 

maior emissão de GEE; e ii) metas de uso de combustíveis renováveis ou de redução 

de emissões, com preço do carbono definido por meio do comércio de emissões. 

O uso desses mecanismos no mercado de combustíveis leves tem 

suscitado debate na literatura internacional, especialmente relacionado a crítica de 

alguns autores que destacam a baixa eficiência na mitigação das emissões de GEE 

dessas medidas. 

Nessa linha, Davis e Kilian (2009), por exemplo, a partir de estudo 

conduzido nos Estados Unidos, indicam que há, no curto prazo, um impacto pouco 



	 10	

significativo das políticas de taxação das emissões de carbono na redução emissão 

de GEE. Os autores identificaram que um aumento de 10 centavos de dólar por galão 

nos impostos sobre a gasolina (cerca de 5% do preço do derivado) reduziria as 

emissões de carbono por veículos em apenas 1,5% naquele país.  

Em análise a partir  de diferentes cenários para o mercado americano, Ross 

Morrow et al. (2010) também discutem as opções de política pública adotadas para 

promover redução de emissões de GEE e sugerem que a taxação de combustíveis, 

combinada com o estabelecimento de preços de CO2 mais elevados, é a medida mais 

efetiva por aumentar o custo de dirigir e reduzir as milhas viajadas por veículo (VMT, 

da sigla em inglês). Já as políticas de crédito de carbono sozinhas, inseridas no 

mercado de Cap-and-Trade (C&T) mundial, têm, segundo os autores, um efeito maior 

sobre o setor de energia elétrica e baixa efetividade no setor de transportes.  

Esses são dois exemplos que retratam medidas distintas para abordar tal 

questão. Suas análises, contudo, foram conduzidas em mercados onde a gasolina se 

configura como a única opção de combustível leve para a geração de serviço de 

transporte privado.  

Essa condição não encontra paralelo no mercado brasileiro, que conta com 

ampla difusão de automóveis e motocicletas Flex-Fuel. A saber, em 2018 a frota de 

veículos e motocicletas Flex-Fuel atingiram, respectivamente, 76,37% e 32,13% de 

participação no mercado nacional (UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR, 

2019). Trata-se de uma situação em que os proprietários de veículos bicombustíveis 

podem, a cada abastecimento, decidir livremente o produto que será utilizado em 

função do preço relativo dos combustíveis e de suas preferências pessoais. 

Nesse caso, tem-se, portanto, a incorporação de um elemento incomum e 

fundamental à análise sobre a efetividade das medidas para contenção das emissões 

de GEE.  A condição única do mercado brasileiro demanda uma análise mais profunda 

sobre a efetividade do aumento nos preços dos combustíveis fósseis como uma 

alternativa para se mitigar as emissões de GEE.  
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1.2 Objetivos 

Tendo em vista a importância do tema, a condição singular do mercado 

brasileiro e a ausência de estudos que exploraram o assunto, neste trabalho se tem 

como objetivo realizar uma análise do efeito de aumentos no preço da gasolina sobre 

as emissões de GEE no setor de combustíveis leves, tendo como pano de fundo a 

presença da frota de veículos Flex-Fuel e do etanol hidratado no mercado brasileiro.  

Para atender o objetivo proposto, o estudo foi dividido em cinco capítulos. 

No Capítulo 2, será apresentada uma revisão dos trabalhos existentes na literatura a 

respeito dos diferentes mecanismos de precificação de carbono com a motivação 

única de se explorar suas principais características e contribuições a serem 

potencialmente utilizadas neste trabalho. Adicionalmente, o tópico irá incorporar uma 

análise descritiva do mercado de combustíveis leves no Brasil e no Estado de São 

Paulo, destacando as condições diferenciadas do mercado nacional.  

Essa descrição deve incorporar um detalhamento da estrutura tributária 

dos combustíveis leves no Brasil e as principais diretrizes e mecânicas da recém-

criada Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio.  

No Capítulo 3, será apresentada a proposta metodológica adotada. Os 

resultados obtidos serão detalhados no Capítulo 4. O Capítulo 5, por sua vez, trará as 

conclusões decorrentes da análise dos resultados do trabalho.  

  



	 12	

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Externalidades e os biocombustíveis 
 

Neste tópico será discutido como os biocombustíveis contribuem para a 

diminuição na emissão de GEE quando comparados com combustíveis fósseis, como 

por exemplo, a gasolina, e qual a sua relevância no prisma complexo da busca por 

fontes alternativas e sustentáveis de energia. 

Faz-se necessário, primeiramente, uma breve introdução conceitual a 

respeito do que são externalidades do ponto de vista da teoria microeconômica e 

como endereçar tais questões de modo a minimizar os custos à sociedade como um 

todo.  

Existe uma questão central que envolve as emissões de GEE:  

Do ponto de vista econômico, .... as emissões de dióxido de carbono 
são um exemplo clássico de externalidade: as emissões ocorrem sem 
custos para a entidade emissora, mas com um custo enorme para a 
sociedade como um todo. (AVI-YONAH, UHLMANN, 2009, p. 30). 

Nesse contexto, segundo Pindyck e Rubinfeld (2009), externalidades 

podem ser definidas como sendo “os efeitos das atividades de produção e consumo 

que não se refletem diretamente no mercado”. Existem as externalidades negativas e 

as positivas, além disso, elas podem ocorrer do lado da demanda, do lado da oferta 

ou nas duas condições.  

As externalidades negativas ocorrem quando as atividades de uma parte 

impactam negativamente a outra, impondo assim, custos adicionais ao grupo 

impactado. Por outro lado, externalidades positivas surgem quando este impacto é 

positivo e gera, por consequência, benefícios à coletividade.  

Como já exposto anteriormente, as emissões de CO2 são um exemplo 

clássico de externalidade negativa na literatura microeconômica, ou seja, o consumo 

de combustíveis fósseis gera um custo ambiental para a sociedade, que tem que arcar 
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com as consequências desse impacto, enquanto que os consumidores não têm 

nenhum custo adicional por emitir esses gases na atmosfera.   

Externalidades negativas, por não serem refletidas nos preços de mercado 

(não geram custos para o produtor), promovem falhas de mercado e perdas de 

eficiência econômica.  

Tal mecanismo pode ser melhor visualizado por meio da análise da Figura 

1. O gráfico à esquerda ilustra a decisão de produção de uma refinaria de petróleo, 

por exemplo, em um mercado competitivo, e que produz gasolina, contribuindo para 

a emissão de GEE na atmosfera. O gráfico à direita, por sua vez, apresenta as curvas 

de oferta e demanda do mercado como um todo, supondo que todas as refinarias 

geram externalidades negativas semelhantes.  

O preço da gasolina para uma determinada refinaria é dado pela 

intersecção entre as curvas D e S no gráfico à direita (P1). Neste nível de preços, dado 

uma determinada curva de Custo Marginal (CMg), a refinaria decide produzir a 

quantidade q1, ilustrada no gráfico à esquerda. Existe, ademais, uma curva de Custo 

Marginal Externo (CMgE), positivamente inclinada, uma vez que quando maior a 

quantidade de gasolina produzida e comercializada, maior a quantidade de CO2 

emitido na atmosfera. Dessa maneira, há uma curva de custos marginais sociais 

(CMgS), que é obtida adicionando-se as curvas CMg e CMgE. Assim sendo, tal curva 

sempre será mais inclinada que a curva CMg por si só, pois incorpora, além dos custos 

marginais para a produção da gasolina, os custos para a sociedade advindos de tal 

produção. Nesta lógica, portanto, deve existir uma produção de gasolina superior ao 

nível ótimo sob o ponto de vista social (a quantidade ideal é representada por q*).  

Aplicando-se a mesma lógica descrita, temos as curvas de oferta e 

demanda da indústria como um todo no gráfico à direita. A curva CMgI ou S, 

representa toda a oferta de gasolina do setor. A curva CMgEI representa as emissões 

de toda a gasolina produzida e comercializada neste setor, e a curva CMgSI ilustra a 

soma dos custos totais, incluindo os custos para a sociedade, que todas as empresas 

do setor geram.  
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Dado o exposto, o nível de produção competitivo é dado em Q1, pois é a 

interseção entre as curvas de Oferta (S) e Demanda (D) do setor, sem levar em 

consideração os custos sociais. Entretanto, para a sociedade, o nível de produção 

deveria ser dado em Q*, uma vez que este é o ponto em que o benefício marginal 

social é igualado ao custo marginal social. Pode-se, assim, exemplificar como as 

externalidades geram ineficiências na economia, uma vez que, para qualquer nível de 

produção acima de Q*, são gerados custos sociais advindos da diferença entre Q1 e 

Q* (área demarcada no gráfico à esquerda). 

 

 
Figura 1: Gráficos sobre externalidades negativas em mercado competitivo. 
Fonte: Elaboração do Autor. Adaptado de Pindyck e Rubinfeld (2009, p.576). 
 

Em função disso, de modo a tentar minimizar tais custos e “internalizar” 

parte desses custos gerados para a sociedade, é interessante a atuação do Estado 

como regulador. Uma das maneiras de se realizar essa correção é, segundo Pigou 

(1920), por meio de um imposto para as empresas que geram externalidades 

negativas, ou um subsídio para as empresas que geram externalidades positivas.  

No caso específico do setor de combustíveis, os biocombustíveis 

apresentam externalidades positivas, uma vez que, como será detalhado nos 

próximos parágrafos, geram menos emissões de GEE para a atmosfera. Neste 
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sentido, seguindo a mesma linha de raciocínio elucidada no parágrafo anterior, é 

razoável que se pense em alguma política que reconheça os benefícios deste tipo de 

combustível ao introduzi-lo como fonte alternativa aos combustíveis fósseis.  

Segundo Menichetti e Otto (2008), a metodologia mais adequada para 

medir o impacto ambiental dos biocombustíveis é a da Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV) ou Lyfe Cycle Assessment (LCA). Essa metodologia surgiu como uma resposta 

aos questionamentos que vinham sendo realizados a respeito do real benefício dos 

biocombustíveis para o meio ambiente. Ela leva em consideração todos os fluxos 

ambientais ligados a um determinado produto ou serviço durante todo o seu ciclo de 

vida, desde a colheita ou extração da matéria prima até o fim da sua vida. Outro fator 

importante a se considerar é que ela é regulada pelos padrões ISO 14040:2006 e 

14044:2006, que definem um conjunto de normas e princípios que guiam a condução 

do LCA.  

Menichetti e Otto (2008) também fazem uma revisão de diversas 

metodologias de LCA aplicadas para medir os impactos ambientais causados por 

biocombustíveis produzidos a partir de diversas fontes e em localidades distintas. Para 

fins deste trabalho, o foco será dado nos resultados obtidos nas análises relacionadas 

ao etanol de cana-de-açúcar. Tais análises são, em sua maioria, balanços de energia 

e emissões de GEE.  

Os autores concluem, por fim, que o etanol de cana-de-açúcar possui, 

dentre os estudos avaliados, a maior convergência de resultados. A grande maioria 

dos trabalhos indica que etanol da cana-de-açúcar permite uma redução de pelo 

menos 70% do volume de GEE emitidos se comparado com a gasolina convencional. 

Seguindo uma linha de raciocínio similar, o trabalho de Cortez et.al. (2014) 

traz uma discussão a respeito do potencial de redução de emissões de GEE, 

dependendo do nível e também dos diferentes tipos de tecnologia empregadas na sua 

produção.  

Em seu artigo são avaliados dois cenários: o primeiro, baseado na geração 

máxima de energia elétrica por meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar; e, o 
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segundo, baseado na produção de etanol a partir da conversão bioquímica do material 

ligno-celulósico excedente. É importante notar que o primeiro já está em produção em 

muitas usinas no Brasil. Também é importante ressaltar que os cenários de redução 

das emissões de GEE consideram a substituição da gasolina pelo etanol, do óleo 

combustível pelo bagaço e termoeletricidade de gás natural pela termoeletricidade do 

bagaço.  

Assim sendo, as projeções estimadas pelo estudo para 2020 mostram que 

a mitigação das emissões de GEE para o setor de transportes e de eletricidade 

poderiam chegar a 43%. Considerando o total de emissões no Brasil, o setor de etanol 

poderia evitar 18% delas em 2020. 

Para se ter uma visão complementar a respeito dos benefícios de diversos 

biocombustíveis, revisou-se o trabalho de Wang et. al (2011), que conduziu uma 

análise nos Estados Unidos (EUA) utilizando a metodologia do LCA para analisar os 

impactos sobre as emissões de GEE da utilização do etanol de milho.  

Em seu trabalho, os autores analisaram as emissões sob a perspectiva 

produtiva, verificando cada estágio do processo e pôde observar que o etanol de milho 

produzido por plantas que utilizam carvão não proporciona reduções na emissão de 

GEE. Por outro lado, plantas que utilizam a tecnologia de moagem a seco oferecem 

reduções significativas nas emissões de GEE. O grande fator redutor de emissões na 

produção do etanol de milho, segundo o estudo, é o sequestro de carbono durante o 

crescimento da biomassa.  

O trabalho estimou que, na média, o etanol de milho produzido nos EUA 

sob essas condições resulta em uma redução de 24% nas emissões de GEE quando 

relacionado com a gasolina.  

Segundo Seabra e Macedo (2008), o etanol brasileiro produzido a partir da 

cana-de-açúcar chega a reduzir as emissões de GEE em até 90%. Esse atributo é 

reconhecido, inclusive, pela Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA – 

Environmental Protection Agency em inglês), que classifica o etanol brasileiro 

produzido a partir da cana-de-açúcar como combustível avançado devido ao seu 
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melhor desempenho ambiental comparativamente àquele produzido a partir de outras 

matérias-primas. 

Além de apresentar significativa redução de emissões quando comparado 

com outros combustíveis, o etanol de cana-de-açúcar também apresenta um balanço 

energético extremamente favorável: são mais de nove unidades de energia renovável 

geradas para cada unidade de energia fóssil consumida no processo (SEABRA; 

MACEDO, 2008). 

Com base nessas informações, fica clara a contribuição dos 

biocombustíveis como uma importante ferramenta na busca por menores emissões 

de GEE e por uma maior eficiência e sustentabilidade na matriz energética.  

Para complementar esta visão a respeito dos efeitos benéficos do etanol 

em relação aos combustíveis fósseis, será apresentado a seguir um trabalho que 

evidencia o impacto para a saúde humana oriundo da participação do etanol na matriz 

de combustíveis brasileira.   

O Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (LPAE/FMUSP, 2015) conduziu um estudo  

em oito regiões metropolitanas no Brasil (a saber Belo Horizonte, Curitiba, Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória), de modo a identificar o 

impacto do aumento da participação do etanol na política de combustíveis nacional.  

Segundo o artigo, mais de 50% da população brasileira vive nestes grandes 

centros e, dadas as condições do transporte público, bem como sua insuficiência e 

baixa qualidade, a população destas áreas mais incentivada a utilizar transporte 

particular. 

Por consequência disso, o material particulado fino (MP2,5) que é gerado 

principalmente pela queima de combustíveis por veículos, processos industriais, 

usinas geradoras de energia e pela queima da biomassa, fica em suspensão no ar e 

é capaz de chegar até os pulmões. Este material é considerado como o poluente de 

maior efeito nocivo à saúde do ser humano.  
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O LPAE/FMUSP analisou dois cenários de composição da matriz de 

combustíveis leves brasileira. O primeiro considera a expectativa de produção de 

etanol e o consumo de gasolina aditivada entre os anos de 2015 e 2030. Já o segundo 

considera um aumento gradual e constante na participação do etanol como substituto 

de parte do consumo de gasolina para igual período. É interessante ressaltar que, em 

todas as projeções realizadas pelo estudo, os níveis de concentração de MP2,5 ficam 

acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso reforça o 

argumento de que, qualquer ação implementada com o objetivo de se reduzir a 

poluição atmosférica é de suma importância.  

Por fim, ao analisar ambos os cenários propostos, os autores concluíram 

que o segundo cenário projetado implica em uma redução de 11.206 casos de 

internações hospitalares, levando a uma queda de 14,3% nos custos hospitalares 

sobre o primeiro cenário projetado, utilizado como base. Em relação à mortalidade, os 

autores identificaram uma retração de 6.776 mortes no segundo cenário projetado, 

com redução de 13,9% sobre os valores observados no cenário base. 

 

2.2 Mecanismos de precificação de carbono e o setor de transporte 
 

Existem discussões a respeito de políticas públicas que desestimulem o 

consumo de combustíveis fósseis como forma de corrigir a falha de mercado gerada 

pelas externalidades negativas desses produtos. Neste capítulo, serão apresentadas 

algumas medidas que vêm ganhando espaço nos fóruns de discussão internacionais, 

cuja efetividade pode ser questionada a depender do mercado em que são inseridas.  

Apesar de não realizar uma análise centrada na efetividade dos diferentes 

mecanismos de precificação de carbono no mercado nacional, a revisão aqui 

apresentada pode trazer elementos importantes para os objetivos delineados neste 

estudo.  

Isso posto, o trabalho de Ross Morrow et. al. (2010) sugere que as 

principais medidas para se perseguir a redução da emissão de gases de efeito estufa 
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e do consumo de petróleo remetem a mecanismos de precificação da emissão de 

gases de efeito estufa por meio do aumento dos impostos sobre os combustíveis ou 

da taxação sobre a importação de petróleo. No entanto, é feita a ressalva que, até o 

momento de seu estudo, essas não tinham sido as medidas mais perseguidas por 

políticos nos EUA, por serem vistas como impopulares e rígidas. Ao invés disso, deu-

se maior foco para as políticas como a Corporate Average Fuel Economy Standards 

(CAFE), que visa aumentar os padrões de eficiência dos veículos leves ou subsídios 

para aquisição de carros com motorização alternativa (híbridos ou elétricos, por 

exemplo).  

Dado esse panorama, esses autores propõem a criação de diferentes 

cenários para analisar o impacto na redução de consumo de combustíveis fósseis e, 

por consequência, a redução dos GEE. Serão descritos apenas os três primeiros 

cenários, que são os de maior interesse para este trabalho. 

O cenário base para o estudo é o proporcionado pelo Annual Energy 

Outlook do Departamento de Energia dos EUA , no ano de 2009 (AEO 2009), que 

prevê preços de gasolina muito mais elevados do que os encontrados até agora, 

gerando um impacto na demanda, mas não o suficiente para afetar significativamente 

a emissão de GEE.  

O segundo cenário consiste na precificação das emissões de CO2, 

colocando um preço sobre o CO2 emitido e aumentando-o gradualmente ao longo de 

20 anos, seja via sistema de C&T, seja via impostos diretos sobre CO2. Os autores 

abordam com mais ênfase a primeira opção. Conclui-se, como citado no Capítulo 1, 

que os efeitos desse cenário são maiores no setor de energia elétrica, com um efeito 

marginal no setor de transportes. Dessa forma, muitos créditos de carbono teriam que 

ser adquiridos para se atingir o teto de emissões propostos pelo governo dos EUA.  

O terceiro cenário, adicionalmente ao cenário 2, propõe a implementação 

de um imposto sobre combustíveis fósseis, aumentando 10% a cada ano. Este é o 

cenário que, segundo os autores, possui melhores resultados no que tange a redução 

de emissões de CO2 e consumo de combustíveis fósseis. Como já explicitado, um 

aumento nos impostos impacta diretamente as milhas viajadas por veículo (VMT). 
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Os autores ressaltam, no entanto, que nenhum dos cenários apresentados 

e políticas propostas atingem o objetivo estabelecido no governo Obama de reduzir 

as emissões de gases de efeito estufa em 14% até 2020, com base nos níveis de 

2005. 

Nos próximos parágrafos serão apresentadas as conclusões a respeito de 

análises feitas sobre o efeito de impostos sobre carbono (carbon tax), ou seja, a 

cobrança de impostos sobre combustíveis de origem fóssil.  

Sterner (2007), para analisar a efetividade da política de cobrança de 

impostos sobre combustíveis no consumo de gasolina e nas emissões de gases de 

efeito estufa, lança mão de uma abordagem comparativa, em que observa os níveis 

de impostos pelos EUA em comparação com a Europa Ocidental (EO). Nesta análise, 

assume-se que a diferença nos impostos cobrados é o principal fator causador da 

diferença nos preços, uma vez que outros fatores, como margens de lucro e de custos, 

são baixos. Nos EUA, os níveis de impostos chegam a uma média de 10 centavos de 

dólar por galão, na medida que em países como Alemanha ou Itália, esses números 

chegam a 90 centavos de dólar por litro. Dessa maneira, o autor vê uma correlação 

entre esses números e o consumo de gasolina anual per capita, que nos EUA chega 

a 1300 litros e em países como França e Reino Unido, chega a patamares como 240 

e 360 litros respectivamente.  

Sterner (2007) faz ainda uma análise passada que identifica como teriam 

sido os níveis de consumo de gasolina e de emissões de gases de efeito estufa caso 

todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) tivessem adotado impostos maiores sobre o combustível, como é o caso da 

EO ou caso tivessem adotado impostos menores, como é o caso dos EUA. A 

conclusão é de que, caso a OCDE tivesse adotado, por um período longo de tempo, 

o nível de impostos que adotaram países como Alemanha ou Reino Unido, o nível de 

emissões seria 40% menor (assumindo-se uma elasticidade preço de -0,7). Na 

situação contrária, ou seja, todos os países adotando o nível de impostos cobrados 

pelos EUA, o nível de consumo de combustíveis teria sido 30% maior. Conclui-se, 

portanto, que, no longo prazo, existe um efeito dos impostos sobre o consumo de 
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combustíveis em diversos países no sentido de redução do consumo, no entanto, no 

curto prazo este efeito é reduzido. 

O trabalho de Davis e Kilian (2009) chega a conclusão similar. No entanto, 

ele parte do ponto de que já foi proposto, nos EUA, a introdução de um imposto sobre 

carbono por muitos economistas. Esse imposto muitas vezes vem na forma de 

imposto sobre o consumo de gasolina. Segundo os autores, diversos estudos que 

examinam o efeito de uma variação nos preços da gasolina sobre sua demanda 

falharam ao endereçar questões como a endogeneidade do preço da gasolina, 

causando problemas de viés na análise. Além disso, a mudança de preço advinda de 

um aumento nos impostos provavelmente gerará uma mudança diferente na demanda 

do que um aumento de preços causado por qualquer outro fator, uma vez que 

aumentos de preços por impostos tendem a ser mais permanentes. Como já exposto 

no Capítulo 1, a conclusão deste artigo é a de que, no curto prazo, existe uma eficácia 

baixa em relação tais políticas de carbon tax. 

Ainda na mesma linha, porém, utilizando-se de uma métrica diferente, está 

o trabalho mais recentemente publicado de Liu e Cirillo (2016), que propõe a criação 

de um modelo que prevê a quantidade de GEE emitidos pelo setor de transporte 

doméstico na região de Washington D.C. Este modelo integra quatro sub modelos, 

que são: escolha do tipo de veículo e ano, quantidade de veículos, utilização do 

veículo e, por fim, a estimativa de emissões de GEE dos veículos. Adicionalmente, é 

analisado o impacto de três políticas de impostos, a saber: impostos sobre os 

combustíveis, impostos sobre a propriedade do veículo e impostos sobre a compra do 

veículo. Para fins deste trabalho, serão observadas somente as variáveis 

consideradas no submodelo de utilização do veículo e os impactos dos impostos sobre 

o consumo de combustíveis. Os níveis de impostos propostos pelos autores são o 

equivalente a uma elevação de 5%, 10% e 20% nos preços dos combustíveis, que é 

uma das variáveis que influenciam o submodelo de utilização do automóvel. Observa-

se, com isso, uma taxa de redução nas emissões de GEE de 3,4%, 8,8% e 17,5%, 

respectivamente.  Assim sendo, a conclusão é de que, dentre as três políticas 

propostas, os impostos sobre o combustível são os mais efetivos na redução das 

emissões de GEE. 
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Como já exposto, carbon tax não é o único instrumento que pode ser 

utilizado como política pública para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Outro 

mecanismo recorrentemente proposto por legisladores no mundo todo é o sistema 

C&T.  

Millard-Ball (2009), em seu artigo, apresenta uma explicação a respeito do 

sistema de C&T, que consiste basicamente em dois elementos: o Cap (limite das 

emissões agregadas de GEE que se quer estabelecer) e o Trade (oportunidade de se 

negociar cotas de carbono). Ao se estabelecer um limite na quantidade de emissões 

aceitável em um determinado período de tempo, as entidades participantes do 

programa recebem cotas emitidas pelo regulador, que permitem a emissão de uma 

certa quantidade de GEE. O sistema de Trade confere a essas entidades, que no caso 

do setor de transportes são distribuidores de combustível ou importadores de petróleo, 

a possibilidade de negociar as cotas de emissão de carbono entre si. Supondo que o 

preço de uma cota de carbono esteja sendo negociada a 30 dólares, caso uma 

entidade participante encontre uma maneira mais barata de diminuir a emissão de 

GEE, ela irá fazê-lo, ao invés de recorrer a compra de cotas no mercado. Segundo o 

autor, a implicação mais direta da extensão do programa C&T para a economia, no 

setor de transportes, é o aumento no preço da gasolina e do diesel, uma vez que as 

refinarias e importadoras de petróleo teriam que comprar as cotas referentes à 

emissão de GEE, fazendo com que esse aumento nos custos fosse repassado total 

ou parcialmente aos consumidores.  

Os impactos de aumentos nos preços dos combustíveis sobre a demanda 

por gasolina pode ser medido por meio da elasticidade preço que, por sua vez, pode 

ser decomposta em 2 fatores: a elasticidade em relação ao total viajado (como os 

preços impactam o total de milhas viajadas pelos proprietários de veículos) e a 

elasticidade em relação ao consumo por veículo (como os preços afetam a escolha 

por veículos mais eficientes).  Os resultados de seus estudos mostram que, para um 

preço de 30 dólares por tonelada de GEE, os preços da gasolina aumentariam em 

aproximadamente 27 centavos de dólar por galão. Considerando uma elasticidade de 

longo prazo de -0.6 a -0.8 e um preço corrente de 4 dólares por galão, isto significaria 

um aumento de 6.7% nos preços e uma redução de 4 a 5% no consumo de gasolina.  
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Millard-Ball (2009) argumenta, no entanto, que o nível repasse de preços 

para os consumidores depende de vários fatores, tais como rivalidade entre os players 

do mercado e restrições de oferta, o que pode fazer com que o impacto na redução 

de consumo de gasolina seja ainda menor.  

Ellerman, Jacoby e Zimmerman (2006), em seu artigo, citam algumas 

vantagens a respeito do sistema C&T em relação ao sistema de impostos sobre os 

combustíveis fósseis:  

A vantagem de tais sistemas (em contrapartida com um imposto) é 
que eles garantem que o objetivo é atingido enquanto (em contraste 
com uma regulação de comando-controle) asseguram que as 
reduções são feitas das fontes de emissão de menor custo. Além 
disso, a abordagem Cap-and-Trade evita o envolvimento muito 
próximo do governo no processo decisório privado, que é 
característico dos métodos regulatórios tradicionais. (ELLERMAN, 
JACOBY, ZIMMERMAN, 2006, p. 5) 

O artigo traz uma abordagem prática a respeito de como a política de C&T 

para emissões de CO2 no setor de transportes poderia ser implementada nos EUA, 

dada a existência de outros mecanismos para controle de emissões já existentes. O 

principal programa citado pelos autores é o CAFE e, dessa forma, é avaliado como 

haveria a integração do mesmo no sistema C&T. O CAFE é uma política dos EUA 

que, em linhas gerais, estabelece padrões de eficiência dos motores produzidos por 

montadoras no país. Dessa forma, para cada categoria, existe um objetivo de 

consumo de combustível que os motores de carros comercializados no país devem 

perseguir. Caso um motor de um determinado veículo não atinja o objetivo para sua 

categoria, uma multa é cobrada por unidade comercializada.  

Os autores concluem que a melhor estratégia para se atingir o objetivo de 

redução de GEE seria incorporar os combustíveis na política de C&T, refletindo, 

portanto, a externalidade de carbono no preço do produto. Dessa maneira, uma 

restrição maior nas regras do CAFE resultaria no mesmo efeito nas emissões que 

uma diminuição no Cap total.  

O artigo de Sumner, Bird e Dobos (2011) procura fazer uma análise a 

respeito das diferentes políticas de carbon tax que já foram implementadas nos EUA, 
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Canadá e Europa, de modo a absorver as principais lições aprendidas para a 

elaboração de futuras políticas. É consenso de que o principal objetivo de um imposto 

sobre emissões de carbono é a redução das emissões de GEE por meio do 

estabelecimento de um custo por tonelada de CO2 emitido. No entanto, existem outras 

questões a serem consideradas, tais como o setor a ser atingido, a taxa a ser cobrada, 

como utilizar a receita oriunda da cobrança adicional de impostos e como avaliar a 

efetividade da política no atingimento da meta de redução de níveis de emissão de 

GEE.  

Em relação ao setor a ser incorporado, o presente trabalho se limitará, 

conforme proposto, a analisar o setor de transportes brasileiro, que é também um dos 

setores mais comumente abordados ao redor do mundo no quesito de emissões de 

CO2 devido a sua elevada participação nos mesmos. Uma outra conclusão obtida 

pelos autores é de que a taxa deve ser cobrada dos agentes mais a montante da 

cadeia, uma vez que simplifica o processo administrativo de mensuração e controle. 

Quanto a taxa a ser utilizada, os autores apontam para o fato de que, 

idealmente, o nível de impostos a ser incorporado deve se igualar ao dano marginal 

causado pelas emissões, o que, na prática, é difícil de se mensurar.  

Adicionalmente, há que se considerar também no desenvolvimento de uma 

política de impostos sobre carbono, qual a destinação do recurso oriundo das 

arrecadações. A onda mais recente de políticas fiscais voltadas para as emissões de 

GEE tem destinado recursos para programas climáticos ou redução de outros 

impostos de modo a mitigar a desigualdade causada pela sobretaxação dos 

combustíveis fósseis, por exemplo.  

Os estudos realizados até o momento a respeito da efetividade dos 

impostos sobre as reduções nas emissões de GEE em países que vêm adotado essa 

política têm sido limitados, uma vez que mostram reduções nas taxas totais de 

emissões de CO2, deixando de lado outras políticas de redução de carbono, o que 

pode superestimar o nível de reduções.  
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Além disso, outra limitação do sistema de impostos sobre emissões de 

carbono diz respeito a incerteza sobre o nível da redução de emissões. Apesar da 

flexibilidade e facilidade em se aumentar os impostos de modo a intensificar o nível 

de reduções, muitas políticas não têm esse gatilho, o que torna seu uso mais 

desafiador, dado o aspecto político da decisão.  

Por fim, muito do debate a respeito da política de carbon tax se dá como 

uma alternativa à política de C&T. No entanto, o que se nota é que ambas podem ser 

utilizadas em conjunto, para endereçar questões mais adequadas a uma ou outra 

política. 

Avi-Yonah e Uhlmann (2009), em seu artigo, colocam as políticas de C&T 

e Impostos sobre Combustíveis em evidência e comparam explicitamente as 

vantagens e desvantagens de ambas, de modo obter uma conclusão a respeito da 

preferência de uma em detrimento da outra.  

Faz-se necessário reconhecer que não há uma medida única que possa 

endereçar a questão do aquecimento global que vem ocorrendo ao longo dos últimos 

anos. Climatologistas concordam, no entanto, que o primeiro passo é a redução na 

emissão de gases de efeito estufa.  

Tendo essa afirmação em vista, os autores afirmam que a medida mais 

popular ao redor do mundo para perseguir este objetivo é a política de C&T, muito 

especialmente devido ao fato de ela possuir características agradáveis a diversos 

stakeholders, tais como ambientalistas, políticos e economistas.  

Segundo os autores, a principal vantagem deste modelo é que ele garante 

o nível de emissões que se deseja atingir, sem que se faça necessária a 

implementação de esquemas regulatórios complexos ou a imposição de medidas 

impopulares como impostos. No entanto, a principal desvantagem citada pelos 

autores é a de que, ao fixar o nível de reduções de emissões, haverá o trade off entre 

a incerteza a respeito do preço que ajustará o nível de demanda e oferta por cotas de 

emissão carbono. No caso de este preço chegar a limites que ultrapassam os 
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aceitáveis pelos stakeholders, haveria uma pressão por flexibilização das restrições 

de emissão, eliminando assim, sua principal vantagem.  

Em relação a política de impostos sobre combustíveis, a principal vantagem 

remete à facilidade e rapidez de implementação e realização de ajustes caso 

necessário, dependendo das condições de mercado. Outra vantagem é a produção 

de receita adicional que poderia ser revertida em pesquisas e desenvolvimento de 

energias alternativas, tais como biocombustíveis. Por outro lado, a principal barreira 

seria a política, uma vez que medidas como aumento de impostos são amplamente 

noticiadas e, portanto, impopulares.  

Em resumo, ambos os métodos incorporam o fator “preço” e, portanto, 

endereçam a questão da externalidade negativa causada pela emissão de gases 

poluentes. No entanto, o C&T tem a “certeza do benefício”, deixando que o preço 

flutue segundo condições de mercado; a política de impostos sobre combustíveis, por 

sua vez, traz consigo a “certeza do preço”, não oferecendo, portanto, a vantagem da 

“certeza do benefício”.   

Do ponto de vista puramente teórico, é sabido que o resultado final, em 

termos de emissões de GEE, deveria ser o mesmo para ambas as políticas, no 

entanto, a conclusão dos autores é de que a política de impostos sobre os 

combustíveis possui vantagens do ponto de vista do pragmático, uma vez que é mais 

simples de se implementar, traz uma receita adicional para o Estado e confere uma 

certa previsibilidade em termos de custos, já que o preço é dado pelo nível de 

impostos cobrado. 

O trabalho realizado por Goulder e Schein (2013) faz reflexões parecidas 

com artigo escrito por Avi-Yonah e Uhlmann (2011), já que também explora a questão 

sobre o estabelecimento de um preço para as emissões de CO2. No entanto, a 

maneira como esse preço é incorporado ao sistema de mercado, seja de forma direta 

via carbon tax ou de forma indireta via sistema C&T, ainda permanece em aberto.  

Goulder e Schein (2013) apontam que o sistema de impostos sobre 

emissões de carbono são mais fáceis de se administrar, pois não exigem o 



	 27	

monitoramento e a certificação dos créditos de carbono, bem como não necessitam 

de implementação de uma plataforma de negociação confiável, mesmo quando 

ambas as políticas são consideradas sobre agentes à montante da cadeia produtiva.  

Adicionalmente, é realizada uma referência à incerteza em relação ao 

preço e à sua volatilidade, presentes no sistema C&T. Uma maneira de endereçar 

essa questão, segundo os autores, é incorporar um teto ou um piso nos preços dos 

créditos de carbono, criando assim um sistema híbrido.  

Quanto à incerteza em relação ao benefício, os autores reconhecem que, 

quando se trata de atingir um objetivo específico de emissões a um custo mínimo, o 

sistema C&T é mais favorecido. No entanto, quando se trata da maximização do 

benefício líquido (benefícios das reduções menos os custos de atingimento das 

reduções), há uma tendência favorável à política de carbon tax.  

O trabalho de Avi-Yonah e Uhlmann (2011) também promove uma 

discussão a respeito da relação destas políticas com outras políticas de redução de 

GEE. A conclusão dos autores, ao final das discussões, é que não há uma clareza em 

relação à preferência de um sistema ou de outro. Sua eficácia, tanto em termos 

ambientais, quanto em termos econômicos e regulatórios podem ser similares. É 

ressaltado, portanto, que o “desenho” da política é tão importante quanto a escolha 

da política em si, de modo que enderece corretamente as questões divergentes 

apontadas por diversos estudos. 

Diante do exposto até o momento, não há um consenso a respeito de qual 

política determinada governo deveria adotar para perseguir seus objetivos de redução 

de GEE. Além disso, os artigos que argumentam a favor da política de impostos sobre 

combustíveis levam a conclusão de que não há, no curto prazo, um impacto muito 

grande sobre o consumo de gasolina. 

Estes estudos, todavia, foram desenvolvidos nos EUA ou na Europa, que 

possuem uma composição de frota muito diferente da brasileira quando analisada sob 

o ponto de vista da fonte de combustível.  
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2.3 O Mercado de Combustíveis leves no Brasil   

O mercado de combustíveis no Brasil é subdividido em duas grandes 

categorias, a saber, os combustíveis que alimentam os motores de ignição por 

compressão, ou Ciclo Diesel, e os combustíveis que alimentam os motores de ignição 

por centelha ou Ciclo Otto.  

Os combustíveis que fazem parte da primeira categoria são os óleos Diesel 

ou Biodiesel. Já os combustíveis que fazem parte da segunda categoria são os 

combustíveis leves, ou seja, o etanol hidratado, a gasolina C e o Gás Natural Veicular 

(GNV). Esta é a categoria cujo mercado será objeto de estudo deste trabalho. 

Vale ressaltar que, segundo a legislação vigente, a gasolina C é oriunda de 

uma mistura entre Gasolina A (ou Gasolina Pura) e o etanol anidro na proporção de 

27%.  

Segundo Bacchi e Rodrigues (2018), o Brasil é um dos maiores produtores 

mundiais de etanol proveniente da cana-de-açúcar. O país é, juntamente com os EUA, 

responsável por aproximadamente 75% da produção mundial desse combustível.  

Na história desse combustível no Brasil, um marco relevante que pode ser 

citado foi a criação do Programa Nacional do Álcool (PNA ou Proalcool). Este 

programa foi lançado em 1975 e obteve apoio governamental em sua criação e 

implementação. Segundo Moraes, Rodrigues e Kaplan (2017), duas fases se 

destacaram durante o processo de implementação do PNA.  

A primeira vai desde seu lançamento em 1975 até 1978,  e estipulou que a 

gasolina contivesse 20% de etanol anidro em sua composição. Nesse período, o 

governo implementou uma política para anexar plantas de etanol às fábricas de açúcar 

e envolveu a indústria automobilística na produção de carros movidos a etanol, bem 

como contribuiu com incentivos como financiamentos e garantias de preço.  

A segunda fase do Proalcool, que vai de 1979 (com a segunda crise do 

petróleo) até 1983, está relacionada com a produção de etanol hidratado para ser 

utilizado na combustão dos veículos movidos a álcool. Durante essa segunda fase, 
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houve incentivos à demanda de carros movidos à etanol, que incluíam um limite 

máximo de preços ao etanol em relação à gasolina, aumento no Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) para carros movidos à gasolina e redução para os 

carros movidos à etanol, queda no preço de venda dos carros a álcool para os 

mesmos patamares dos preços de carros a gasolina. A demanda respondeu a esses 

incentivos e, de 1983 a 1989, os carros à álcool representavam 90% do total de 

vendas de veículos novos no Brasil. 

Após este período, juntamente com a queda no preço do petróleo, o PNA 

foi reavaliado e os financiamentos para aumento da capacidade instalada foram 

cortados, dando um sinal de cessão das intervenções estatais no mercado de etanol. 

Juntamente com este fato, a Petrobras decidiu não mais comprar o etanol que excedia 

a sua demanda, o que causou uma queda nas receitas das usinas, causando 

problemas financeiros. Devido a isso, na safra de 1989/90, aproximadamente 28 

usinas encerraram suas atividades, levando a uma redução no suprimento de etanol 

brasileiro.  

Com o governo do presidente Fernando Collor, em 1990, iniciou-se um 

processo gradual de abertura econômica e liberalização da economia. O governo 

passou a ter um papel regulador e menos intervencionista, reduzindo as cotas de 

produção e deixando que os preços se ajustassem conforme o livre mercado. Isso 

levou a um aumento na competição entre as usinas, com aumento da eficiência e a 

buscar meios de reduzir custos. 

Neste período, a demanda por etanol estagnou devido a queda na venda 

de carros movidos a álcool e à deterioração da frota de etanol já existente. Essa 

tendência de queda se reverteu somente após 2003, ano em que os veículos Flex-

Fuel foram introduzidos no mercado brasileiro.  

Em junho de 2005, mais da metade de todos os veículos leves de Ciclo 

Otto licenciados no Brasil eram do tipo Flex-Fuel. Este fato, combinado com a 

competitividade do etanol em muitos mercados, levou a um aumento no consumo de 

etanol no Brasil, criando uma perspectiva favorável para o combustível no país. Para 

somar a essa nova perspectiva, discussões a respeito da busca por novas fontes de 
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energia mais renováveis começaram a ser feitas, o que levou ao desenvolvimento de 

muitos programas públicos de incentivo à produção e ao uso do etanol em diversos 

países. Estabelecia-se, assim, a segunda onda de crescimento do etanol no mercado 

brasileiro, que durou de 2003 até 2010. 

Essas ondas de crescimento podem ser vistas no Gráfico 1, que mostra a 

evolução da produção de etanol ao longo dos anos safra de 1990/91 até 2018/19.  

 
Gráfico 1: Produção de Etanol (anidro + hidratado) ao longo dos anos safra. 
Fonte: UNICA (2019).  

Iniciava-se, com isso, uma nova dinâmica no mercado nacional de 

combustíveis, uma vez que os carros Flex-Fuel passavam a dar um poder de escolha 

e uma flexibilidade muito maior ao consumidor final, o qual pode escolher o 

combustível com base em um cálculo aproximado de eficiência energética do 

combustível versus seu preço na bomba.  

O cálculo empírico mostra que, aproximadamente, o etanol hidratado deixa 

de ser atrativo quando seu preço supera o patamar de 70% do preço da gasolina na 

bomba de combustível. Isso ocorre devido a menor eficiência energética do etanol 

frente a gasolina.  Assim sendo, fica clara a relação de interdependência entre os 

preços de gasolina e a demanda por etanol hidratado.  
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De acordo com a teoria microeconômica, portanto, esses produtos podem 

ser considerados produtos substitutos e, existem diversos estudos mostrando a 

elasticidade-preço cruzada da demanda de etanol em relação ao preço da gasolina. 

A título de exemplo, Farina et. al. (2010) mostram que a elasticidade-preço cruzada 

da demanda por etanol hidratado em relação a gasolina é positiva e que o aumento 

de 1% no preço da gasolina leva a um aumento de 1,45% na demanda brasileira por 

etanol. Outro estudo realizado por Freitas e Kaneko (2011) mostra que, no curto prazo, 

um aumento de 1% no preço da gasolina leva a um aumento de 0,948% na demanda 

por etanol.   

A Tabela 1 apresenta uma síntese de elasticidades preço da demanda por 

etanol hidratado no mercado brasileiro, evidenciando o maior valor absoluto das 

elasticidades no período recente, com maior participação da frota de veículos Flex-

Fuel.  

Tabela 1: Elasticidades estimadas para a demanda por etanol hidratado no Brasil. 

 
Nota: *para facilitar a visualização de todos os resultados em uma única tabela, as elasticidades estimadas a partir de dados em 
painel foram inseridas na coluna referente aos valores de curto prazo. O mesmo procedimento foi adotado para o estudo 
conduzido por Diehl (2012), que reporta a elasticidade acumulada em três períodos. Artigos ordenados cronologicamente. 
Fonte: Rodrigues (2019). 
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De acordo com o artigo de Farina e Rodrigues (2015), a crise financeira 

mundial ocorrida pós 2008, os problemas climáticos que aconteceram em algumas 

safras e a eliminação diferencial tributário do etanol juntamente com a utilização da 

gasolina como mecanismo de controle inflacionário levaram a uma reversão neste 

cenário.  

Com o cenário econômico turbulento, os créditos escassos e a 

remuneração baixa do etanol na ponta final, muitas empresas do setor se viram com 

um nível de alavancagem alto. Este fato desencadeou uma série de movimentos de 

consolidação, que atingiu cerca de um terço das empresas do setor. Moraes, 

Rodrigues e Kaplan (2017) dividem este movimento em três partes. O primeiro 

aconteceu com a absorção de empresas não tão competitivas por empresas 

brasileiras mais estabelecidas e com maior capital. Na segunda fase foi vista a entrada 

do capital estrangeiro, sendo que empresas de médio porte brasileira foram adquiridas 

por empresas cujo capital controlador permanecia fora do país. Neste movimento 

vieram empresas já estabelecidas no ramo do agronegócio como Bunge, Tereos e 

Noble Group. O terceiro movimento se deu com as empresas do setor petrolífero, tais 

como Shell e British Petroleum (BP) adquirindo parte do capital acionário de empresas 

brasileiras.   

Outro fator importante que contribuiu para a redução das margens das 

empresas do setor foi um movimento que se iniciou em 2006, em que os preços da 

gasolina passaram a ser controlados de modo a se controlar a inflação, por meio de 

mecanismos de isenção tributária. Dessa forma, para compensar o aumento do preço 

de venda da gasolina, havia uma redução da Contribuição de Intervenção de Domínio 

Econômico (CIDE-combustível), que é um imposto Federal que incide sobre os 

combustíveis fósseis.  

Esse imposto sofreu, assim, reduções gradativas até ter a sua alíquota 

reduzida a zero em 2012. Para efeito de conhecimento, nos dias atuais este imposto 

se encontra em R$ 0,10/litro (dez centavos por litro) para a gasolina pura. Somado a 

este cenário, a gasolina continuou sendo utilizada como instrumento de controle 

inflacionário mesmo após a eliminação da CIDE-combustível, uma vez que a 

Petrobras continuou a comercializar a gasolina a preços abaixo do importado, gerando 
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uma redução ainda maior sobre a demanda de etanol.  

Em decorrência deste ambiente político-econômico, entre 2007 e 2013 

mais de 80 das cerca de 400 unidades produtoras de etanol tiveram suas atividades 

encerradas e grande parte delas ainda hoje enfrenta condições financeiras 

desafiadoras (UNICA, 2019). 

A participação do etanol no mercado de combustíveis leves, em função 

deste contexto volátil, apresentou retração significativa. O Gráfico 2 elucida essa 

relação, em que se pode verificar a evolução do consumo de etanol vis-à-vis o 

consumo de gasolina.  

 
Gráfico 2: Evolução do Consumo de Combustíveis leves (etanol hidratado + gasolina C) e a 
participação do Etanol no Total de Combustíveis Consumidos. 
Fonte: ANP (2019).  

Outra característica que é chave para o entendimento do mercado 

brasileiro de combustíveis é a composição de sua frota de veículos leves. 

O Gráfico 3 deixa claro que os veículos com tecnologia Flex-Fuel vêm 

ganhando cada vez mais espaço ao longo dos anos, chegando a atingir 

aproximadamente 76% da frota de autoveículos e comerciais leves em 2018 e 32% 

da frota de motocicletas. 
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Gráfico 3: Participação percentual dos veículos Flex-Fuel na composição da frota veicular 
brasileira. 
Fonte: UNICA (2019). 

Até o momento, foram expostas algumas informações importantes a 

respeito do mercado brasileiro de combustíveis leves: a recente tendência de alta no 

consumo de etanol (com perspectivas de crescimento), a expressiva participação dos 

veículos com tecnologia Flex-Fuel e a elasticidade-preço cruzada do etanol em 

relação à gasolina (e vice-versa). Quando analisadas conjuntamente, essas 

características conferem ao mercado uma característica sui generis e que, portanto, 

não pode ser encontrada em nenhum outro mercado no mundo, principalmente nos 

mercados em que foram realizados os estudos a respeito da efetividade dos 

mecanismos de precificação de carbono.  

No Brasil, já existem instrumentos que se assemelham a dois dos principais 

mecanismos de precificação de carbono mencionados, sendo eles o RenovaBio, que 

possui lógica mais próxima de uma política de C&T, e a CIDE-combustível, que apesar 

de não ter sido criada com o intuito de controle de emissão de GEE, é um mecanismo 

que pode ser comparado ao carbon tax. Nos próximos parágrafos, será apresentada 

uma breve descrição a respeito do funcionamento de ambas as políticas e suas 

características.  

O RenovaBio é uma política que foi oficializada com a Lei nº 13.576, de 26 

de Dezembro de 2017. Em linhas gerais ela pode ser definida como:  
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O RenovaBio é uma política de Estado que, pela primeira vez, objetiva 
traçar uma estratégia conjunta para reconhecer o papel estratégico de 
todos os tipos de biocombustíveis (etanol, biodiesel, biometano, 
bioquerosene, segunda geração etc) na matriz energética brasileira, 
tanto no que se refere à sua contribuição para a segurança energética, 
com previsibilidade, quanto para mitigação de redução de emissões 
de gases causadores do efeito estufa no setor de combustíveis. 
(BRASIL, 2017, p. 5) 

O Programa possui dois principais instrumentos para seu funcionamento. 

O primeiro corresponde a um sistema de metas de redução de emissões GEE para 

um período de dez anos. Essas metas serão desagregadas para  cada ano e as metas 

anuais, por sua vez, serão desdobradas em metas individuais para os distribuidores 

de combustíveis conforme sua participação no mercado de combustíveis fósseis. O 

segundo mecanismo está ligado à certificação dos biocombustíveis, atribuindo-se 

notas diferentes ao produtor, proporcionais ao seu nível de eficiência de produção de 

energia versus a emissão de CO2, apurada de acordo com a metodologia do ciclo de 

vida. Ou seja, quanto maior a produção de energia e menor a emissão de CO2 no ciclo 

de vida do biocombustível produzido, maior será sua nota.  

O elo entre ambos os instrumentos será dado pela criação do Crédito de 

Descarbonização, ou também conhecido como CBIO. Em linhas gerais, o CBIO é um 

título que será emitido pelo produtor de biocombustível no momento da 

comercialização, juntamente com a emissão da nota fiscal de venda. Cada CBIO 

equivale a uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida com o consumo do 

biocombustível. Assim sendo, quanto mais eficiente a produção do biocombustível, 

mais CBIOs serão conferidos na sua comercialização.  

Esses CBIOs serão negociados em bolsa de valores, podendo ser 

adquiridos pelas companhias distribuidoras de combustíveis de modo a cumprir com 

a sua meta de “descarbonização”. Assim sendo, o preço do CBIO será dado 

livremente conforme a demanda por CBIO. Com isso poderá assegurar-se o 

cumprimento da meta de redução de emissões de CO2 na atmosfera. 

A CIDE-combustível é um tributo federal que foi instituído segundo a Lei nº 

10.336, de 19 de dezembro de 2001. Ela incide sobre a importação e a 

comercialização de derivados de petróleo (gasolina, óleo diesel, GLP, querosene, 
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derivado de gás natural e de nafta) e álcool etílico combustível. Atualmente a alíquota 

cobrada é de R$0,10/litro (dez centavos por litro) para a gasolina e suas correntes e 

R$0,05/litro (cinco centavos por litro) para o óleo diesel e suas correntes. Para os 

demais combustíveis a alíquota é zerada.  

Dado esse panorama e as discussões recentes a respeito do tema, tem-

se, com o presente trabalho, a intenção de verificar como um aumento no preço da 

gasolina afeta as emissões no mercado de brasileiro de combustíveis leves. 

 

2.4 Estudos que avaliaram a demanda por combustíveis leves no Brasil 

Existem diversos trabalhos que avaliaram a demanda total por energia no 

setor de transporte privado no Brasil. Figueira et al. (2014) buscaram explicar o 

comportamento da demanda por combustíveis no Brasil a partir de um modelo 

econométrico em que a quantidade demandada total de combustíveis é dada pela 

soma das demandas individuais de gasolina C e etanol hidratado.  

As elasticidades-preço da demanda por combustíveis leves de curto e 

longo prazo obtidas pelos autores foram, respectivamente, -0,566 e -0,527. Este 

resultado chama a atenção, uma vez que sugere que o impacto de um aumento nos 

preços dos combustíveis é mais significativo no curto prazo. Essa lógica é contrária à 

literatura disponível, que reconhece a baixa sensibilidade da demanda por 

combustíveis no que no curto prazo devido à impossibilidade de alteração instantânea 

na frota corrente. 

É possível que essa disparidade de resultados tenha se dado justamente 

pelo fato de a análise da demanda proposta pelos autores ser decorrente de uma 

soma simples das demandas individuais dos combustíveis existentes. Conforme já 

apresentado, não se pode ignorar o fato de existir uma diferença de rendimento 

energético entre os combustíveis, o que sugere que a modelagem da demanda total 

por combustíveis seja feita a partir da agregação do conteúdo energético dos 

combustíveis em questão, ou seja, deve-se relativizar a demanda por um combustível 

em função de sua eficiência energética. 
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Os autores Cabral e Burnquist (2017) e Rodrigues e Bacchi (2016) evoluem 

a partir deste ponto e incorporam a eficiência energética dos combustíveis leves 

existentes no país em suas análises. Eles o fazem realizando a estimativa da 

demanda total por combustíveis leves equalizando a base energética dos 

combustíveis individuais e, então, somando suas quantidades consumidas.   

No primeiro estudo, os autores lançam mão de um modelo econométrico 

baseado na metodologia de dados em painel, de modo a endereçar questões de 

diferenças entre os Estados brasileiros analisados. As elasticidades-preço da 

demanda total por combustíveis encontrada foi de -0,57 para o preço da gasolina e 

0,019 para o preço do etanol. A elasticidade em relação ao preço do etanol apresenta 

um valor um tanto quanto atípico, no entanto, os autores entendem que este resultado 

corrobora com o fato de que o preço do etanol possui pouco impacto na demanda total 

por combustíveis, sendo que o maior impacto é trazido por mudanças nos preços da 

gasolina e na frota.  

No trabalho de Rodrigues e Bacchi (2016), por sua vez, foram obtidos 

resultados distintos em certo grau, uma vez que as elasticidades-preço de curto prazo 

variaram de -0,306 a -0,126 e, de longo prazo, variaram de -0,466 a -0,131. Além 

disso, outra diferença, além da metodologia empregada, é o fato de que estes últimos 

autores utilizaram uma média de preços ponderada dos combustíveis em seu modelo, 

enquanto os primeiros utilizaram os preços separados dos combustíveis.  

Em resumo, é importante destacar que ambos os trabalhos obtiveram como 

resultado uma demanda total por combustíveis leves inelástica, principalmente no 

curto prazo. 

Além da demanda total por combustíveis, é importante que seja analisada 

da demanda individual por etanol como complemento fundamental do entendimento 

deste mercado. 

Pacini e Silveira (2011) analisaram o consumo de etanol hidratado no Brasil 

em comparação com a gasolina baseando-se no fato de que os consumidores 

realizam uma escolha economicamente racional, e, sempre que a relação de preço 
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do etanol dividido pelo preço da gasolina for inferior a 0,7 o consumidor irá optar pelo 

biocombustível.  

Seus resultados mostram que existiram meses em que a relação de preços 

estava desfavorável ao consumo de etanol e, ainda assim, o consumo etanol 

continuou estável. Uma possível explicação que os autores dão para esse fato é que 

os consumidores podem não ter uma visão clara da diferença de preços quando a 

relação se aproxima de 0,7. Isso também pode ser explicado pelo fato de que, a parte 

de dois períodos isolados de tempo, o etanol se mostrou uma opção economicamente 

viável em relação à gasolina a maior parte do período analisado.  

Na mesma lógica, Salvo e Huse (2013) buscam entender como os 

consumidores trocam de gasolina ou outro combustível fóssil para etanol. Em seus 

resultados, foi observado que aproximadamente 20% dos consumidores mantiveram 

sua opção por gasolina ou etanol mesmo quando o preço esses combustíveis 

estavam, no momento da aquisição, 20% maiores, em termos de eficiência energética, 

do que o combustível substituto. 

Orellano et. al. (2014) partem do pressuposto de que a taxa técnica de 

substituição entre etanol e gasolina de 0,7 é um parâmetro importante para a decisão 

do proprietário de veículos Flex-Fuel no momento da escolha de qual combustível 

abastecer. Os autores estimam um modelo econométrico baseado em dados em 

painel para os diferentes estados brasileiros, levando em consideração a renda dos 

estados e os preços relativos dos combustíveis. 

A conclusão dos autores é a de que a elasticidade-preço da demanda em 

números absolutos, tanto por etanol quanto por gasolina, é maior nos estados cuja 

relação !"#ç%	'()*%+
!"#ç%	,)-%+.*)

  está entre 65% e 75%. Esse resultado era, de certa forma, 

esperado, uma vez que o rendimento médio dos automóveis abastecidos com etanol 

hidratado é, em média, 70% menor do que quando estes mesmos motores são 

abastecidos com gasolina.  

Dessa forma, em regiões cujo preço relativo orbita em torno desse 

parâmetro, quaisquer aumentos ou diminuições nos preços tanto de etanol quanto de 
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gasolina contribuem para a mudança na quantidade demandada. Por outro lado, 

seguindo o mesmo raciocínio, quando os preços relativos já estão muito acima ou 

abaixo desse parâmetro, a demanda não responderá com a mesma facilidade a 

variações na relação de preços.  

Por fim, Santos (2013) realiza uma modelagem econométrica de modo a 

entender a elasticidade-preço e renda dos combustíveis no curto e no longo prazo. 

Suas conclusões apontam na direção de que a combinação de uma maior 

competitividade no mercado de combustíveis devido a introdução de novos tipos de 

combustíveis (etanol e GNV, por exemplo), bem como a introdução da frota Flex-Fuel, 

podem ser fatores que explicam a maior elasticidade-preço da demanda de etanol nos 

períodos mais recentes.  

Dado o exposto, fica claro que para analisar o comportamento da demanda 

por combustíveis leves no Brasil, além da avaliação da demanda total de combustíveis 

do Ciclo Otto, é importante considerar as relações de preços dos combustíveis na 

definição dos produtos que serão escolhidos pelo consumidor para atender a 

demanda energética por transporte privado. 

  



	 40	

3. METODOLOGIA 
 

O presente capítulo tem como ponto primordial realizar uma descrição 

objetiva do modelo conceitual que fundamenta as análises e conclusões que serão 

apresentadas ao longo deste trabalho.  

Conforme já exposto anteriormente, o presente trabalho terá como foco o 

mercado de combustíveis leves e o entendimento da dinâmica deste setor no Estado 

de São Paulo. A escolha se deve à disponibilidade de dados para a estimação do 

modelo e pelo fato de o Estado representar mais de 50% do consumo nacional de 

etanol hidratado, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP, 2019). 

 

3.1 Fonte de dados 
 

Para a estimação do modelo descrito nos próximos tópicos, serão utilizados 

dados mensais desde janeiro de 2002 até dezembro de 2018, totalizando 204 

observações.  

As séries históricas de consumo de gasolina C e de etanol hidratado foram 

construídas a partir dos dados publicados pela ANP (2019).  

Em relação às séries históricas de preços médios na revenda, ou seja, na 

bomba de combustível, foram utilizadas informações publicadas mensalmente pela 

ANP (2019).  

Os preços médios nas distribuidoras de combustíveis também foram 

construídos por meio dos dados fornecidos pela ANP (2019) para os três 

combustíveis. Em relação ao preço da gasolina nas refinarias, se utilizou os valores 

publicados pela ANP (2019). Para o etanol, o preço médio recebido pelas usinas foi 

obtido em CEPEA (2019).  
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Os dados de frota de veículos Flex-Fuel, gasolina e etanol foram estimados 

pela UNICA (2019).  

A série histórica de variação nos índices de preços foi construída com base 

nos dados do Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), bem como 

as estatísticas sobre população e o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São 

Paulo. 

Por fim, os dados de emissões de GEE por MegaJoule (MJ) para cada tipo 

de combustível foram obtidos a partir da Resolução da ANP nº 758 de 2018 (ANP, 

2018). Os parâmetros adotados são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Nível de emissões de GEE por tipo de combustível. 
EMISSÕES DE GÁS CARBÔNICO gCO2/MJ MJ/litro t CO2/m3 

etanol hidratado 20,79 21,34 0,444 
etanol anidro 20,51 22,35 0,458 
gasolina C 69,34 29,62 2,185 
Gasolina A 87,4 32,31 2,824 

GNV 78,1 27,26 2,129 
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP,2018). 
 

 

3.2 Comportamento da demanda 
 

Lançando mão da lógica conceitual apresentada por Rodrigues e Bacchi 

(2017), a primeira etapa para a representação da demanda consiste na definição do 

consumo total de combustíveis leves.  

Em seu artigo, os autores reconhecem que a existência da frota de veículos 

Flex-Fuel no Brasil confere a este mercado uma característica única, o que faz com 

que a demanda total por energia para transporte privado não possa ser analisada com 

base em um único combustível, diferentemente de outros países no mundo, que 

baseiam suas análises na demanda por gasolina.  
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Assim sendo, para modelar a demanda total por energia no setor de 

transporte privado é conveniente denotar os diferentes tipos de veículos da frota 

nacional por 𝑗, com 𝑗 =  veículos movidos a etanol (𝑣𝑒), veículos movidos a gasolina 

(𝑣𝑔), veículos Flex-Fuel (𝑣𝑓), veículos movidos a etanol e gás natural (𝑣𝑒𝑛), veículos 

movidos a gasolina e gás natural (𝑣𝑔𝑛) e, por fim, veículos Flex-Fuel que podem ser 

abastecidos com gás natural (𝑣𝑓𝑛)1. 

Os tipos de combustíveis, por sua vez, foram denominados por 𝑘, sendo 

que 𝑘 = etanol hidratado (𝑒), gasolina (𝑔) e gás natural (𝑛)2.  

Dado o exposto, a demanda total dos consumidores para transporte 

privado pode ser representada conforme a seguinte estrutura de escolha: 

max
:
𝑈(𝑞>(, 𝑞%@()			        (1) 

𝑠. 𝑡. 𝑝>(𝑞>( + 𝑞%@( ≤ 𝑦 

em que 𝑦 é a renda disponível, 𝑞>( representa a quantidade de quilômetros viajados 

por um indivíduo em termos de um outro bem de sua cesta de consumo (𝑞%@( significa 

a parcela da renda gasta em todos os outros bens). O preço dos combustíveis (𝑝>() é 

então representado pelo preço por quilômetro rodado e obedece a algumas 

condicionais: 

𝑝>( =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑝#/𝑟#, se	o	consumidor	i	possui	carro	ve																																																					
𝑝Z/𝑟Z, se	o	consumidor	i	possui	carro	vg																																																					
min(𝑝Z/𝑟Z, 𝑝#/𝑟#) , se	o	consumidor	i	possui	carro	vf																										
min(𝑝#/𝑟#, 𝑝*/𝑟*) , se	o	consumidor	i	possui	carro	ven																					
	min(𝑝Z/𝑟Z, 𝑝*/𝑟*) , se	o	consumidor	i	possui	carro	vgn																			
min(𝑝Z/𝑟Z, 𝑝*/𝑟*, 𝑝#/𝑟#) , se	o	consumidor	i	possui	carro	vfn			

    (2) 

Nesta equação, 𝑝Z, 𝑝#, 𝑝*  são os preços de bomba de gasolina, etanol 

hidratado e gás natural, respectivamente. Ao mesmo tempo, 𝑟]  é a eficiência 

 
1 Para efeitos de simplificação, carros e motocicletas são agregados de acordo com o tipo de motor 
(gasolina, etanol hidratado, Flex-Fuel etc.) 
2 O óleo diesel não é considerado como uma alternativa dentro do portfolio de combustíveis leves uma 
vez que a comercialização de veículos de passageiro leves movidos a diesel foi proibida no Brasil.  
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energética em quilômetros por litro de um automóvel que seja abastecido com o 

combustível 𝑘. 

Este modelo trabalha com a premissa de que os consumidores são 

racionais e que farão a escolha de um dado combustível comparando seu preço 

relativo à eficiência energética de seu veículo com cada combustível potencial. 

Assim sendo, assumindo uma curva de utilidade bem comportada (côncava 

e sendo uma função decrescente do preço do transporte privado), uma eficiência 

idêntica dos veículos 𝑗 que são movidos pelo mesmo combustível 𝑘 e que não varia 

entre diferentes consumidores 𝑖, pode-se chegar a duas equações que resumem a 

quantidade demandada por gasolina de consumidores que possuem veículos movidos 

a gasolina (𝑞_Z
Z ) e veículos Flex-Fuel (𝑞_`

Z ). Essas equações são definidas a seguir: 

𝑞_Z
Z (𝑝Z, y, 𝑟Z|i	possui	vg) = 𝑞>((𝑝Z/𝑟Z, y)/𝑟Z        (3) 

𝑞_`
Z (𝑝Z, 𝑝#, 𝑦, 𝑟Z, 𝑟#|𝑖	𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑖	𝑣𝑓) = e

0, 𝑠𝑒	𝑝#/𝑝Z < 𝑟#/𝑟Z	
[0, 𝑞>((𝑝Z/𝑟Z	, 𝑦)]/𝑟Z	, 𝑠𝑒	𝑝#/𝑝Z = 𝑟#	/𝑟Z	
𝑞>((𝑝Z/𝑟Z	, 𝑦)/𝑟Z	, 𝑠𝑒	𝑝#/𝑝Z > 𝑟#	/𝑟Z	

(4) 

Para se analisar a demanda agregada por gasolina (𝑄Z), considerando que 

a quantidade total de veículos do tipo 𝑗  seja expressa por 𝑠l , pode-se chegar a 

seguinte equação:  

𝑄Z = 𝑠_Z𝑞_Z
Z + 𝑠_`𝑞_`

Z + 𝑠_`*𝑞_`*
Z 				                                    (5) 

Ou, de outro modo 

𝑄Z = fm𝑝], 𝑟l], y, 𝑠ln	for	k ∈ {𝑒, 𝑔, 𝑛}, j ∈ {𝑣𝑔, 𝑣𝑓, 𝑣𝑔𝑛, 𝑣𝑓𝑛}      (6) 

Apesar de a Equação (6) descrever a demanda por gasolina, ela pode ser 

aplicada também para os outros combustíveis presentes no mercado brasileiro, tais 

como o etanol hidratado.  

    



	 44	

Assim, o consumo total de energia para transporte privado, calculado a 

partir da conversão dos volumes de etanol hidratado e de gás natural veicular (GNV) 

em gasolina equivalente, pode ser dado por: 

𝑞>( = 𝑞Z. 𝑟Z + 𝑞#. 𝑟# + 𝑞*. r*                                              (7) 

Dividindo a Equação (7) por 𝑟Z, tem-se: 

:tu
"v
= 𝑞Z + 𝑞#. "

w

"v
+ 𝑞*. "

x

"v
                                                 (8) 

Portanto,  

𝑄 = 𝑞Z + 𝑞#𝑟#/𝑟Z + 𝑞*𝑟*/𝑟Z                                          (9) 

em que 𝑄 representa o consumo energético da frota em litros de gasolina equivalente; 

𝑞]  é o consumo do combustível 𝑘 em litros; e, 𝑟]  é a eficiência média do veículo 

rodando com o combustível 𝑘 (medida em quilômetros por litro). 

De acordo com os trabalhos apresentados no Capítulo 2.4, a demanda total 

por combustíveis demonstra um comportamento quase inelástico ao preço.  

Uma vez definida a demanda total por combustível, é preciso determinar 

qual combustível será utilizado para a geração de transporte privado, visto que os 

proprietários de veículos Flex-Fuel podem escolher entre etanol hidratado e gasolina. 

Essa decisão do proprietário de carros Flex-Fuel já foi analisada por 

diferentes autores conforme exposto no Capítulo 2.4. 

Isso posto, no modelo estruturado foram estimadas duas equações 

distintas para representar a dinâmica do consumo de combustíveis leves no Estado 

de São Paulo. 
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A partir da estrutura conceitual apresentada na Equação (9), a demanda 

total por combustível para transporte privado no Estado de São Paulo foi representada 

por: 

 	𝐶%((% = 𝑓(𝑃𝑐, 𝐹, 𝑌)	                                                                                                    (10) 

            com  ~�
~!�

< 0,   ~�
~�
> 0 ,  ~�

~�
> 0 

em que 𝐶%((% representa o consumo de combustíveis leves, definido na Equação (11); 

𝑃𝑐 é o preço médio dos combustíveis leves (etanol hidratado, GNV e gasolina C); Y, 

a renda per capita e 𝐹 a frota total de veículos. 

A variável dependente dada pelo consumo total de combustíveis de Ciclo 

Otto foi calculada como: 

𝐶( =�𝐶.( × 𝑅𝑒.

�

�

					 (11) 

com 𝐶.( representando a quantidade consumida de cada combustível i no mês t (i= 

etanol hidratado, GNV e gasolina C) e 𝑅𝑒., o coeficiente de conversão para gasolina 

equivalente (0,70 no caso do etanol hidratado e 1,23 no caso do GNV).  

O preço médio dos combustíveis leves, por sua vez, foi definido a partir de 

uma média do preço de bomba de cada combustível ponderado pelo respectivo 

volume energético consumido. 

Entre as variáveis independentes do modelo, também foram incorporados 

o número de Dias Úteis do mês (Du), visto que em feriados e finais de semana existe 

um menor consumo de combustíveis.  

A segunda equação estimada representa a participação do etanol hidratado 

na demanda total por combustíveis no Estado de São Paulo. A partir dessa equação 

e do consumo total de combustíveis leves, é possível definir o consumo de gasolina 

C e de etanol hidratado em cada mês. 
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Nesse caso, a especificação incorporou como variáveis independentes a 

participação da frota de veículos Flex-Fuel na frota total do Estado (Participação Frota 

Flex), a relação de preço do etanol hidratado/preço da gasolina na bomba (Relação 

de Preço etanol hidratado/Gasolina) e o consumo relativo de etanol hidratado do mês 

anterior (Participação do Etanol no Consumo do Ciclo Otto no mês anterior). A Tabela 

4 retrata as estimativas obtidas. 

 

3.3 Comportamento da oferta 

Na estruturação do modelo, a oferta de gasolina pura foi considerada 

totalmente elástica a preço, visto que o valor praticado domesticamente é estabelecido 

pela Petrobrás de maneira exógena e o volume consumido pode ser suprido por 

importação do derivado. 

No caso do etanol, a resposta da oferta inserida no modelo foi definida a 

partir de parâmetros de elasticidade-preço da oferta disponíveis na literatura sobre o 

tema. 

Nesse contexto, Oliveira et. al. (2008) fizeram uma análise do mercado de 

etanol no Brasil no período de 1995 a 2006. O referido estudo tomou como ponto de 

partida um modelo de equações simultâneas. O parâmetro obtido para a elasticidade-

preço da oferta por etanol foi estatisticamente significativo, com valor de 0,207%. 

Assim sendo, para o aumento de 1% no preço do etanol, a oferta aumentaria 0,207%.  

Já Costa et. al. (2015) utilizaram-se da metodologia de dados de painel 

para estimar a oferta de etanol nos anos-safra de 2000-2001 até 2012-2013. Os 

resultados encontrados indicaram elasticidade-preço da oferta de etanol de 0,75%, o 

que, apesar de ser maior que os valores encontrados pelos autores anteriores, 

também pode ser considerada como uma oferta pouco elástica ao preço.  

Shikida et. al. (2007) também analisaram o comportamento da oferta no 

Estado do Paraná. Os autores, contudo, não encontraram valores estatisticamente 

significativos para a elasticidade-preço da oferta por etanol. 
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Os resultados descritos são sumarizados na Tabela 3.  

Tabela 3: Elasticidades-preço da oferta de etanol em diferentes períodos no Brasil. 
Fonte Elasticidade-Preço Período de Análise Região 

Shikida et. al. Não significativo 1980 – 2004 Paraná, Brasil 
Oliveira et.al. 0,207 1995 – 2006 Brasil 
Costa et. al. 0,75 2001 – 2013 Brasil 

Fonte: Elaboração do Autor (2019) 

Com base nesses estudos, assumiu-se uma elasticidade preço do etanol 

no Estado de São Paulo de 0,5, que seria um valor intermediário entre os resultados 

encontrados. 

 

3.4 Modelo estilizado utilizado na simulação 
 

A partir da representação da demanda e da oferta descritas anteriormente, 

utilizou-se a lógica conceitual adotada por Rodrigues (2017) para a estruturação do 

modelo de equilíbrio parcial para o mercado de combustíveis no Estado de São Paulo. 

Nesse contexto, foram estruturadas equações contábeis para representar 

a relação entre os preços dos diferentes combustíveis ao longo dos elos da cadeia de 

comercialização e revenda. 

O preço do etanol hidratado no produtor (𝑃!�) foi tomado como a variável 

de ajuste para o equilíbrio de mercado. O preço do etanol anidro ao produtor (𝑃�!), 

por sua vez, é dado por: 

𝑃�! = 𝑃�!(𝑃�!, 𝐼�!), com            (12) 

~!��
~!��

> 0  e  ~!��
~����

> 0 

em que 𝐼�! representa os impostos cobrados sobre o etanol anidro (Pis/Cofins com 

alíquota de R$ 0,13/litro) 
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O preço do etanol hidratado na bomba (𝑃��) é dado por: 

𝑃�� = 𝑃��	(𝑃�!, 	𝐼��, 	𝑀��), com                                                                          (13) 

~!��
~!��

> 0 e 	~!��
~���

> 0 

em que 𝐼��  representa os impostos cobrados sobre o etanol hidratado e 𝑀��  a 

margem bruta de comercialização do produto 

O preço da gasolina C na bomba (𝑃,�), por sua vez, depende das seguintes 

variáveis: 

𝑃,� = 𝑃,�(𝑃�!, 𝑃,�,𝑀�,𝑀,�, 𝐼,�), com                    (14) 

~!��
~!��

> 0 e 	~!��
~!��

> 0 e 	~!��
~��

< 0 e 	 ~!��
~����

> 0 

em que em que M�  é o nível de mistura em lei, 	M���  é a margem bruta de 

comercialização da gasolina, e I��� são os impostos sobre a gasolina 

A relação de preços etanol hidratado/gasolina C na bomba é então definida 

por: 

𝑃', = 𝑃',(𝑃��, 𝑃,�), com                         (15) 

													~!��
~!��

> 0 e ~!��
~!��

< 0 

A partir dessa estrutura de preço, é possível estruturar o modelo tomando 

como referência as duas equações de demanda apresentadas nas Tabelas 2 e 3. 

Uma representação esquemática do sistema é detalhada na Figura 2. 
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Figura 2: Representação esquemática das relações de preço e da demanda por combustíveis 
leves no Estado de São Paulo. 
Fonte: Elaboração do Autor. Adaptado de Rodrigues (2017). 

A partir dos preços de bomba do etanol hidratado e do etanol anidro, 

também é possível determinar o comportamento da oferta tomando-se como 

parâmetro a elasticidade preço da oferta adotada. 

Em uma situação de excesso de demanda, por exemplo, a iteração 

estruturada no modelo desenhado gera um aumento no preço do etanol hidratado no 

produtor, levando a um aumento do preço do biocombustível na bomba. Uma 

elevação reduz o consumo total de combustíveis leves e, mais importante, reduz a 

atratividade do biocombustível, estimulando o consumo de gasolina. O aumento de 

preço do etanol hidratado, além de promover retração na demanda pelo produto, 

também atua ampliando a sua oferta. Essa lógica prevalece até que o excesso de 

demanda seja eliminado. 

A estruturação do modelo se deu em planilha eletrônica com o uso de 

ferramenta de otimização não linear para encontrar o novo ponto de equilíbrio deste 

mercado.  

As equações contábeis de preço foram estruturadas a partir dos dados 

históricos utilizados.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Equações estimadas e calibração do modelo  

As equações de demanda foram estimadas e na Tabela 4 são 

apresentados os resultados da estimativa da equação total do Ciclo Otto. Vale 

ressaltar que a equação foi estimada com valores em logaritmo natural, de modo a se 

obter a elasticidade da variável resposta em relação aos parâmetros.  

Pode-se verificar que o aumento de 1% no preço médio dos combustíveis, 

resulta em uma diminuição de 0,23% na quantidade. Evidencia-se, assim, a relativa 

inelasticidade da demanda total por combustíveis, uma vez que os consumidores 

dificilmente mudarão seu hábito de transporte em um espaço curto de tempo, tendo a 

frota circulante como variável estoque fixa.  

Tabela 4: Principais parâmetros da equação de Demanda por Combustíveis Leves em São 
Paulo.  

 
Fonte: Elaboração do Autor (2019). 

A segunda equação estimada representa a participação do etanol hidratado 

na demanda total por combustíveis no Estado de São Paulo. Os parâmetros obtidos 

são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Principais parâmetros da equação de Demanda por etanol hidratado relativo à 
gasolina em São Paulo.  

 
Fonte: Elaboração do Autor (2019). 

Como o consumo de GNV representa apenas cerca de 2% do consumo 

total de combustíveis leves no Estado, a demanda pelo combustível foi mantida fixa 

nas simulações realizadas. 

Combinando as equações de demanda anteriormente expostas, 

juntamente com os dados de oferta e as equações contábeis descritas no Capítulo 

3.4, pôde-se recriar, para toda a série histórica, a quantidade demandada estimada 

de combustíveis do Ciclo Otto e a de etanol hidratado, de modo a verificar o nível de 

ajuste do modelo. 

Conforme apresentado na Tabela 6, o erro obtido para os anos em análise 

foi reduzido no caso do consumo total de combustíveis do Ciclo Otto. 

Tabela 6: Comparação entre as quantidades reais e estimadas no Consumo Total de 
Combustíveis do Ciclo Otto. Valores em bilhões de Litros. 

Ano Real Estimado Erro (%) 
2008 12,79  12,78  0% 
2009 13,21  13,05  1% 
2010 13,72  13,88  1% 
2011 14,39  14,34  0% 
2012 14,76  14,76  0% 
2013 15,47  15,47  0% 
2014 16,45  16,36  1% 
2015 16,33  16,45  1% 
2016 16,11  16,13  0% 
2017 16,13  16,10  0% 
2018 15,71  15,68  0% 

Fonte: Elaboração do Autor (2019) 

Já para o consumo de etanol hidratado, os desvios apresentaram média de 

0,55%, chegando a atingir 2% em alguns anos (Tabela 7). 
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Tabela 7: Comparação entre as quantidades reais e estimadas no Consumo de etanol 
hidratado. Valores em bilhões de Litros. 

Ano Real Estimado Erro (%) 
2008 5,08  5,04  1% 
2009 6,03  5,99  1% 
2010 5,86  5,87  0% 
2011 4,54  4,55  0% 
2012 4,08  4,09  0% 
2013 4,66  4,69  1% 
2014 5,30  5,34  1% 
2015 6,62  6,73  2% 
2016 5,85  5,85  0% 
2017 5,38  5,31  1% 
2018 6,97  6,97  0% 

Fonte: Elaboração do Autor (2019) 

A análise de impacto de um tributo na gasolina para valorar o custo do 

carbono foi estruturada tomando-se como cenário base os valores registrados no ano 

de 2018.  

Assim, a simulação consistiu em recriar a estrutura de custos da gasolina 

de modo a ser incorporado também um fator variável, em que se possibilite realizar 

aumentos ou diminuições percentuais nos preços finais da gasolina e observar o 

comportamento da demanda e da oferta no mercado de etanol hidratado.  

A simulação é estabelecida da seguinte maneira: realiza-se, por exemplo, 

um aumento percentual no preço da gasolina C. Observa-se, em seguida, uma 

redução na quantidade demandada pela gasolina e um aumento no consumo de 

etanol hidratado, uma vez que seu preço relativo está menor. 

Como a quantidade demandada por etanol é maior devido ao aumento nos 

preços da gasolina e, dado que o nível de emissão de CO2 do etanol hidratado é 

consideravelmente menor que o da gasolina, haverá uma redução na quantidade total 

de emissões de gás carbônico na atmosfera. 
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4.2 Resultados encontrados a partir das simulações 

A partir do modelo de equilíbrio parcial estruturado, variou-se, para os doze 

meses do ano de 2018, o valor do preço da gasolina entre -10% e +10% de modo a 

se verificar quais seriam os impactos no mercado de combustíveis e, 

consequentemente, nas emissões de GEE. 

Analisando-se primeiramente as variáveis econômicas, o impacto imediato, 

conforme era de se esperar, se dá na relação de preços entre o etanol e a gasolina. 

O Gráfico 4 ilustra essa variabilidade, uma vez que, no ano de 2018, que é tido como 

o ano base, a relação média !"#ç%	'()*%+
!"#ç%	,)-%+.*)

 é de 66%. Na medida em que o preço da 

gasolina aumenta, essa relação diminui até chegar em 64%. 

 
Gráfico 4: Impacto dos aumentos/reduções no preço da gasolina na relação de preços entre 
etanol e gasolina. 
Fonte: Elaboração do Autor (2019). 

Conforme já exposto na metodologia, essa relação é um importante fator 

que influencia na decisão do consumidor no momento da escolha do combustível.  

Assim sendo, espera-se uma queda no volume consumido de etanol à medida que se 

move para o lado esquerdo no eixo das abscissas e, por outro lado, um aumento na 

medida em que se move à direita.  

Esse movimento pode ser mais claramente visualizado no Gráfico 5. O 

volume consumido de etanol é representado pela barra cinza do gráfico. Nota-se o 

movimento claro de aumento no consumo quando se aumenta o preço do seu bem 
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substituto (a gasolina). Seguindo a mesma linha de raciocínio, à medida que se 

diminui o preço da gasolina, observa-se um aumento no consumo da mesma. Por 

exemplo, se fosse elevado em 10% o preço da gasolina no ano de 2018, o volume 

consumido de etanol hidratado teria atingido quase de 11 bilhões de litros.  

Cabe ressaltar que, apesar de os consumos de etanol ou gasolina variarem 

conforme altera-se o preço do combustível (neste caso, a gasolina), o volume total de 

combustíveis quase não sofre alteração. Esse movimento já era esperado uma vez 

que existem estudos que indicam a baixa elasticidade da demanda total por energia 

para transporte privado. 

 

 
Gráfico 5: Impacto de aumentos/reduções no preço da gasolina no consumo de etanol 
hidratado e gasolina C no Estado de São Paulo. 
Fonte: Elaboração do Autor (2019).  
 

Em uma análise similar, pode-se verificar que a participação do etanol 

hidratado no total do consumo de combustíveis do Ciclo Otto também varia conforme 

variam os preços da gasolina. O Gráfico 6 ilustra essa situação, uma vez que a 

participação do etanol hidratado aumenta à medida em que os preços da gasolina C 

são elevados.   
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Gráfico 6: Impacto de aumentos/reduções no preço da gasolina na participação do etanol 
hidratado e da gasolina C no Consumo Total de Combustíveis Ciclo Otto. 
Fonte: Elaboração do Autor (2019).  

Nos próximos parágrafos serão detalhados os impactos que as variações 

nos preços da gasolina teriam sobre o nível de emissão de GEE. 

O primeiro aspecto que vale ser analisado é como o nível médio de 

emissões de CO2 do setor de transporte privado do Estado de São Paulo se altera a 

medida em que os preços da gasolina vão sofrendo aumentos gradativos. O Gráfico 

7 ilustra essa relação.  

Esses valores foram calculados a partir dos volumes estimados de 

consumo de etanol e gasolina, assim como no nível médio de emissões apurado pela 

ANP (2018). 
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Gráfico 7: Impacto dos aumentos/reduções no preço da gasolina na intensidade de carbono 
da Matriz Energética de São Paulo. 
Fonte: Elaboração do Autor (2019).  

Com base neste critério, é possível analisar a quantidade total de emissões 

de GEE observada no ano de 2018 e, seguindo a mesma lógica dos gráficos 

anteriores, visualizar os impactos de eventuais reduções ou aumentos nos preços da 

gasolina sobre a quantidade de carbono equivalente emitido no Estado de São Paulo 

(Gráfico 8). 

A partir dessa lógica, é possível notar que no ano de 2018 foram emitidos 

aproximadamente 23 milhões de toneladas de CO2eq. no setor de combustíveis leves  

do Estado de São Paulo. De maneira similar aos exercícios de análise realizados 

anteriormente, também é possível visualizar que, caso o preço da gasolina tivesse 

ficado 10% abaixo do realizado, o volume de emissões teria superado os 25 milhões 

de toneladas neste mesmo ano.  
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Gráfico 8: Impacto dos aumentos/reduções no preço da gasolina na quantidae total de CO2

 

emitido no Estado de São Paulo. 
Fonte: Elaboração do Autor (2019) 

Por fim, realizou-se uma análise de sensibilidade comparando as variações 

exógenas no preço da gasolina decorrentes de um imposto sobre carbono e as 

respectivas mudanças percentuais nas emissões totais de GEE no Estado de São 

Paulo. Os resultados são sumarizados na Tabela 8. 

Tabela 8: Variações percentuais nos preços da gasolina e os respectivos impactos na 
quantidade de emissões de CO2. 

Aumento/Redução de preço Aumento/Redução de emissões 
-10% 7,56% 
-7,5% 5,66% 
-5% 3,55% 

-2,5% 1,42% 
-1% 0,36% 

0 0,02% 
1% -0,95% 

2,5% -1,53% 
5% -3,61% 

7,5% -5,08% 
10% -6,63% 

Fonte: Elaboração do Autor (2019). 

É clara a relação inversa entre o movimento nos preços e a quantidade de 

GEE emitida.  A Tabela mostra que, no ano de 2018, caso o preço da gasolina tivesse 

sido, por exemplo, 5% menor em média, o nível de emissões de CO2 teria sido 3,55% 

maior. O efeito oposto também é verdadeiro, uma vez que, caso o preço médio da 
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gasolina observado em 2018 tivesse sido 5% maior, o nível de emissões teriam sido 

3,61% menor.  

Para que se tenha maior clareza da dimensão em de tal impacto, em termos 

absolutos, um aumento de 5% no preço da gasolina significaria um montante de mais 

de 840 mil toneladas de CO2 cuja emissão poderia ter sido evitada. 

Esses resultados evidenciam que a resposta da redução de emissões de 

GEE a elevações no preço da gasolina são mais intensas no mercado brasileiro na 

comparação com os resultados encontrados em outros países do mundo. 

Por fim, cabe destacar que as simulações realizadas, apesar de evidenciar 

a maior efetividade de medidas de precificação no mercado nacional, devem ser 

tomadas com cautela. Em primeiro lugar, os resultados remetem a condição 

observada no ano de 2018, limitando, portanto, qualquer extrapolação para outros 

anos. 

Outro aspecto importante refere-se ao fato de que no ano de 2018 o preço 

do etano hidratado no Estado de São Paulo foi sensivelmente inferior aos 70% de 

relação com o preço da gasolina. As mudanças simuladas no preço do derivado em 

nenhum momento superaram esse patamar técnico. Essa situação deve ter limitado 

a resposta das emissões, pois o preço do biocombustível já era altamente vantajoso 

ao consumidor antes das simulações. 

As simulações contemplaram apenas mudanças no preço da gasolina. A 

nova política de biocombustível (RenovaBio), entretanto, deve promover um estímulo 

em duas direções: o custo do CBIO deve elevar o preço da gasolina e, ao mesmo 

tempo, gerar receita adicional ao produtor de etanol.  

Esses aspectos sugerem que a redução de emissão de GEE obtida deve 

estar subestimada. Logo, os resultados do estudo devem ser tomados como uma 

primeira abordagem ao problema.   
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5. CONCLUSÕES 

Ao longo do presente trabalho buscou-se apresentar e descrever as 

políticas públicas que estão sendo discutidas por economistas e políticos ao redor do 

mundo e que visam controlar ou diminuir o nível de emissão de GEE provenientes do 

setor de transportes. Essa discussão se dá em um contexto em que a comunidade 

internacional, inclusive o Brasil, se comprometeu com metas para a redução na 

emissão de gases poluentes na atmosfera.  

Em linhas gerais, há dois tipos de mecanismos de precificação de carbono 

que são postos em discussão pelos artigos internacionais. Conforme discutido com 

mais profundidade no Capítulo 2.2, existem modelos de precificação de carbono por 

meio da imposição de impostos sobre os combustíveis que têm um maior nível de 

emissão de CO2. Outro mecanismo é o de C&T, em que é estabelecido uma 

quantidade máxima de emissões e o preço do carbono é definido por meio do sistema 

de preços de mercado.  

Os estudos internacionais têm discutido a reduzida eficácia dessas 

políticas em regiões como os EUA ou a Europa, uma vez que a demanda por energia 

destinada ao transporte em tais países encontra pouca opção de substituição.  

É reconhecido que o mercado brasileiro de combustíveis possui 

características singulares, tais como: composição de uma frota de veículos leves em 

que quase 80% dos automóveis possuem motores Flex-Fuel, intensa produção do 

etanol hidratado e grande capilaridade na distribuição aos postos de combustíveis. 

Etanol este que possui um nível de emissão comprovadamente menor do que o da 

gasolina. Nesse contexto, é natural que o consumidor seja mais sensível a mudanças 

de preços nos combustíveis.  

O modelo estimado para avaliar o mercado nacional indicou que o consumo 

total de combustíveis pouco se altera quando há aumentos ou reduções nos preços 

dos combustíveis. Isso está em linha com o observado nos artigos internacionais, uma 

vez que o consumidor possui limitações de disponibilidade e qualidade no transporte 

público, restringindo a alteração da forma de deslocamento.  
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No entanto, existe no mercado brasileiro uma alteração na composição dos 

combustíveis leves consumidos, com migração do consumo de etanol para a gasolina 

quando há uma diminuição do preço desta última, ou uma migração contrária, quando 

há um aumento no preço da gasolina.  

Essa condição retrata uma alteração mais sensível nas emissões de GEE 

no mercado brasileiro quando se realiza algum tipo de precificação do carbono ou 

internalização das externalidades negativas dos combustíveis fósseis no sistema de 

precificação de mercado. 

Por fim, cabe destacar que o presente estudo se limita a uma primeira 

aproximação da análise no mercado nacional. Novas avaliações incorporando o 

mercado em outros Estados, bem como uma abordagem a partir do início de vigência 

da RenovaBio devem ser conduzidas para ampliar o entendimento sobre o fenômeno 

aqui analisado. 
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