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RESUMO 

 

Esta dissertação desenvolve um estudo relacionado à competitividade da produção 

industrial de etanol de milho no Brasil. O foco principal é a análise comparativa entre 

os custos de produção industrial e de distribuição de etanol de milho produzido em 

Mato Grosso e de etanol de cana de açúcar produzido em São Paulo.  Os custos de 

produção industrial de etanol de milho e de cana de açúcar foram obtidos a partir de 

levantamentos de associações e entidades especializadas na área, e atualizados 

neste trabalho com base em dados econômicos relacionados ao setor. Os custos de 

distribuição do etanol de milho e de cana de açúcar foram levantados através de 

pesquisa com as próprias empresas responsáveis pela logística e através de relatórios 

especializados no tema. Apesar da boa adaptação da produção de etanol de milho ao 

já tradicional sistema de produção de etanol brasileiro, e de seu recente crescimento 

exponencial, os resultados apontam para um período desfavorável para o uso desta 

matéria prima, em função do aumento recente do preço do milho, para um patamar 

atípico para a série histórica. Este quadro se agrava com a inclusão dos custos para 

escoar a produção de Mato Grosso para os maiores mercados consumidores de 

etanol. O estudo, porém, indica que mesmo num cenário adverso, podem surgir 

oportunidades para que a produção de etanol de milho seja viável em função do 

aumento da demanda por combustíveis num cenário pós pandemia, de sua oferta no 

período de entressafra da cana-de-açúcar, ou da valorização de seus subprodutos 

como alimento de alto valor energético na cadeia de produção de proteína animal. 

 

 

 

Palavras-chave: etanol; milho; cana-de-açúcar; custos; logística; Mato Grosso; 

biocombustíveis; automóveis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This master thesis develops a study related to Brazilian corn ethanol industrial 

production competitiveness. the focus is the comparative analysis between the 

production and distribution costs of corn ethanol produced in Mato Grosso and 

sugarcane ethanol produced in São Paulo. Corn and sugar cane ethanol industrial 

production costs were obtained from surveys of associations and entities specialized 

in the area and updated based on economic data related to the sector. The distribution 

costs of corn and sugar cane ethanol were surveyed through research with the 

companies responsible for logistics and through specialized reports on the subject. 

Despite corn ethanol industrial production responded good to traditional Brazilian 

ethanol production system, and besides its recent exponential growth, the results point 

to an unfavorable period for the use of this raw material, due to the recent increase in 

corn prices to a level that is atypical for the historical series. This scenario worsens by 

the inclusion of the costs of transporting the production from Mato Grosso to the largest 

ethanol consuming markets. The thesis, however, indicates that even in an adverse 

scenario, opportunities may arise for corn ethanol production to be viable due to the 

increase in demand for fuels in a post-pandemic scenario, of its supply in the off-

season period for sugarcane, or of the valorization of its by-products as a high energy 

value food in the animal protein production chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em plena crise do petróleo nos anos 70, o Brasil investiu no 

desenvolvimento de carros movidos por etanol e se tornou pioneiro na adoção 

em massa de uma frota abastecida com o combustível. O sucesso na década 

seguinte não impediu a derrocada do projeto na década de 90, quando a frota 

de veículos no Brasil voltou ter a gasolina como principal combustível. O parque 

sucroalcooleiro passou a depender praticamente da produção de açúcar, usinas 

foram fechadas e o Proálcool ficou no passado. 

Na década de 2000, surgiu o motor flex, com sensor inteligente para 

adaptação à mistura de gasolina e álcool em qualquer dosagem. Pela primeira 

vez, com uso em grande escala, o motorista brasileiro tem a oportunidade de 

escolher o melhor combustível ao chegar ao posto de abastecimento, seja por 

questão econômica, sustentabilidade ou por desempenho.  

Em poucos anos, a prática do abastecimento com etanol voltou ao 

cotidiano do brasileiro. Usinas de cana-de-açúcar voltaram a investir na 

produção de etanol e novas regiões, como o Centro-Oeste, passaram a produzir 

cana-de-açúcar, etanol e açúcar.  

Na disputa pela preferência do consumidor, o etanol voltou a concorrer 

com a gasolina e seus frequentes reajustes de preços impulsionados por gatilhos 

técnicos e geopolíticos. Ao mesmo tempo, ambos são complementares, por 

haver um percentual significativo de etanol na própria mistura da gasolina. Nos 

últimos 15 anos, produtores de etanol investiram de forma contínua em 

automatização e, com o auxílio da tecnologia, obtiveram ganhos em 

produtividade e sustentabilidade. O fim das queimadas e do corte manual nas 

lavouras de cana-de-açúcar, o aproveitamento da vinhaça como adubo na 

própria lavoura, além do bagaço, usado para geração de energia elétrica na 

própria usina, assim como o aumento do uso de controle biológico para o 

combate de pragas, contribuíram para melhorar a imagem do etanol como um 

combustível renovável, moderno e menos poluente que a gasolina,  

Nos últimos anos, a fonte de matéria prima para produção de etanol no 

Brasil deixou de ser praticamente exclusiva da cana-de-açúcar. Usinas no 

Centro-Oeste se adaptaram ou foram montadas para produzir etanol a partir do 

milho, tal qual ocorre nos Estados Unidos, maiores produtores mundiais de 
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etanol. A expansão da produção de milho de segunda safra na região Centro 

Oeste, a possibilidade continuar produzindo etanol a partir do milho durante a 

entressafra de cana de açúcar, o aumento do consumo de etanol pelos 

brasileiros, e a boa perspectiva para a venda dos subprodutos do etanol de 

milho, tais como o grão de milho seco por destilação (DDG) e o grão de milho 

úmido por destilação (WDG), serviram como incentivo para a produção deste 

tipo de etanol deixar de ser inexpressiva e avançar para 2,57 bilhões de litros em 

2020 (UNICA, 2021). 

O etanol de milho conta com uma matéria prima versátil. Porém, por ser 

também matéria prima para a produção de proteína animal para exportação, cuja 

demanda aumentou durante a pandemia de Covid-19, a produção de etanol de 

milho em escala significativa poderá passar por um período de testes no 

mercado brasileiro. 

 

 1.1 Objetivo: 

 

Este trabalho tem como objetivo geral o levantamento e análise 

comparativa do sistema de produção industrial e logístico de etanol de milho em 

Mato Grosso e etanol de cana-de-açúcar no estado de São Paulo.  

Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos: 

Análise da situação atual da demanda, oferta e distribuição de etanol de 

milho em Mato Grosso e de etanol de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. 

Avaliação da infraestrutura logística disponível para a distribuição do 

etanol a partir dos estados de Mato Grosso e São Paulo.  

Foi escolhido o estado de Mato Grosso como origem da produção 

industrial de etanol de milho, por ser o maior produtor nacional deste combustível 

e pelo fato de a própria extensão territorial do estado representar em si um 

desafio logístico. Como origem do etanol de cana-de-açúcar, a região escolhida 

foi o interior do estado de São Paulo, por ser o maior produtor e consumidor 

nacional de etanol. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A produção de milho no Mundo 

 

A cultura do milho tem origem no continente americano, em território 

mexicano. As fibras já eram usadas para a produção de utensílios para uso diário 

e o cultivo de espécies mais propícias à alimentação fizeram com que o milho se 

tornasse o principal alimento no continente americano. “Tratado como algo 

sagrado, o milho teve sua diversidade aumentada tanto pelos diferentes 

ambientes em que era plantado e selecionado, como devido aos diferentes usos 

que dele eram feitos, desde preparos de comidas, bebidas e até ornamentais, 

que variavam com as tradições culturais de cada população” Freitas, (2001). 

Após a chegada dos europeus, o milho foi levado à Europa e difundido para 

África e Ásia, através das rotas comerciais usadas na época.  

No Século XIX, os Estados Unidos se tornaram os maiores produtores de 

milho do mundo, cultivando variedades diferentes em regiões distintas do país. 

Durante o Século, foram desenvolvidas novas variedades através do cruzamento 

de diferentes tipos de milho, para ajudar na adaptação a novas áreas de plantio 

durante a fase de povoamento e expansão agrícola para o meio oeste 

americano. A padronização de variedades facilitou a comercialização e o 

escoamento da produção.  

Novas tecnologias de plantio e colheita foram incorporadas ao cultivo do 

milho com o desenvolvimento da química e da mecânica no século XX, levando 

à redução do tempo de manejo, aumento da produtividade e possibilitando safras 

contínuas de milho. Após o incremento na produção para garantir a segurança 

alimentar durante a 1ª Guerra Mundial, houve excesso de produção nos Estados 

Unidos, e o governo americano adotou uma política de controle de estoques para 

evitar maior volatilidade nos preços. Na década de 70, o governo americano 

mudou a política de controle de estoques e incentivou os produtores de milho a 

aumentar a produção, levando à redução do preço do produto e ao surgimento 

de acordos comerciais com outros países para a exportação do milho. De acordo 

com Animesh (1981), em 1975 a União Soviética superou o Japão como maior 

importador do milho e trigo americanos, sendo que os produtos agrícolas 

compunham 75% do total de importações soviéticas oriundas dos Estados 
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Unidos. Ao longo do século o milho foi incorporado à indústria, como o amido e 

a frutose na indústria alimentícia, e o grão de milho passou a ser usado como 

ração para a criação de bovinos, suínos e aves, intensificando a criação de 

rebanhos em confinamentos com custos menores.  

O milho passou de base alimentar das civilizações pré-colombianas para 

se tornar um insumo essencial à produção industrial. Devido à sua versatilidade, 

se tornou também uma das fontes de nutrição mais usadas para a criação de 

animais, além de continuar como um dos alimentos mais consumidos em todo o 

mundo. 

Figura 1 - Produção de milho safra 19/20 (mil ton.) 

     

               Fonte: Autor / dados U.S. Department of Agriculture - USDA (2020). 

 

De acordo com a National Corn Growers Association (2021), os Estados 

Unidos são os maiores produtores mundiais de milho, com sua produção 

concentrada na região do meio oeste conhecida como cinturão do milho, sendo 

o estado de Iowa o maior produtor. A colheita do milho nos Estados Unidos 

ocorre em safra única devido ao inverno severo, porém com alta produtividade.
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Figura 2- Mapa de produção média de milho nos Estados Unidos 

 

Fonte: USDA (2020). 

 

2.2 A produção de milho no Brasil 

 

Antes da chegada dos europeus ao Brasil no século XVI, o milho já era 

usado como fonte alimentar por indígenas brasileiros, principalmente pelos 

índios guaranis, que o tinham como principal ingrediente de sua dieta (SindMilho 

& Soja, 2020). O milho é cultivado em todo o Brasil, tanto na agricultura familiar 

quanto na de exportação e está presente em todas as cadeias produtivas 

animais. É uma cultura de utilização grande e diversificada na sociedade 

moderna e um dos produtos agrícolas de mais ampla distribuição mundial, tanto 

na produção, quanto no consumo. Dentre as espécies originárias das Américas, 

o milho é, certamente, o de maior importância econômica e social em nível 

mundial (Levien & Schuch, 2009). 

O Brasil foi o terceiro maior produtor de milho do mundo na safra 2019/20, 

com 101 milhões de toneladas produzidas, ficando atrás dos Estados Unidos 

com 346 milhões de toneladas e China com 261 milhões de toneladas (USDA, 

2020). 
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O Brasil é também o segundo maior exportador de milho, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos. 

A produção do milho de safra de inverno, conhecida como safrinha ou 

segunda safra, teve início como opção de rotação de cultura em regiões de 

cultivo de soja e ganhou importância nas últimas décadas. De acordo com 

Giachini et al. (2017), apesar de ser uma cultura de risco, sujeita, principalmente 

ao déficit hídrico e baixas temperaturas em momento de definição do potencial 

produtivo, a área semeada e a produção são maiores que o milho cultivado no 

período da safra. Ainda na década de 80, teve início a produção de milho safrinha 

nos estados do Paraná e São Paulo e no início da década de 90 nos estados de 

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. No fim da década de 90, teve início 

em Minas Gerais. De acordo com Duarte, Cruz, & Garcia (2007), em 2005, a 

produção de milho safrinha destes estados representava quase 100% desta 

produção, e o aumento da produtividade na região afetou positivamente o 

aumento da produtividade no país. 

Conforme dados da Conab, na safra 19/20 houve incremento de 5,2% da 

área plantada de milho no Brasil, com crescimento mais significativos nos 

estados de Goiás (11,9%), Mato Grosso (9,7%) e Minas Gerais (7,5%). O ganho 

de produtividade está relacionado à profissionalização dos produtores, com 

maior uso de tecnologias e mecanização nas lavouras, aliado à adoção de novas 

tecnologias de manejo como produtos e técnicas modernas para correção do 

solo e combate a pragas, uso de cultivares com maior potencial de produção e 

melhoria das sementes. 

 

Tabela 1 - Produção de milho Brasil x Centro-Sul 

 

                                 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB (2017).
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 De acordo com Salla (2008), o milho no Brasil é usado tanto 

diretamente como alimento, quanto para usos alternativos. A maior parte de sua 

produção é utilizada na alimentação animal, chegando assim à alimentação 

humana de modo indireto como carne bovina, carne suína, carne de aves, ovos 

e peixes. 

Além dos benefícios diretos decorrentes da exportação, a cultura de milho 

adquire importância estratégica quando se leva em conta a vantagem de 

mercado que uma grande produção nacional pode trazer para atividades 

agrícolas que usam a ração animal como base.  

O cenário é favorável para a produção de milho em virtude da demanda 

crescente pelas cadeias produtivas de carnes de frango e suíno em países 

populosos como a China, além de servir como matéria prima para a produção de 

combustíveis alternativos como o etanol. Há, porém, necessidade de 

investimentos em produtividade no cultivo do milho no Brasil, além de 

investimentos em infraestrutura para possibilitar o aumento de margem pelo 

produtor.  

Em relação ao preço de comercialização, o estudo de Caldarelli & Bacchi 

(2012), mostrou que há interação entre os mercados de soja e de milho. Há uma 

relação de complementaridade, na qual um aumento no consumo aparente de 

milho leva a um acréscimo no preço do milho e da soja, e um aumento do preço 

do milho no atacado reduz o consumo do cereal, diminuindo também o consumo 

e o preço da soja.  Há também uma relação de substitutibilidade, na qual um 

aumento do preço do milho leva a um aumento da oferta desse grão, reduzindo 

a oferta de soja e elevando o preço desta. Considerando o crescimento do milho 

safrinha, o efeito de substitutibilidade entre o milho e a soja prevaleceram no 

período analisado. 

 

2.3 A produção de milho no estado de Mato Grosso 

 

No cenário nacional, o Mato Grosso é o estado que mais produz grãos. 

Entre 1976 e 2020, a área plantada de milho em Mato Grosso aumentou mais 

de vinte vezes, passando de 247,3 mil hectares para 5.687 mil hectares 

(INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA – IMEA, 

2020), enquanto a produção aumentou mais de noventa vezes, passando de 385 
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mil toneladas para 36.267 mil toneladas. Houve um aumento considerável na 

produtividade das lavouras de milho do estado, na qual o milho de segunda safra 

corresponde praticamente ao total produzido. No mesmo período, a área 

plantada de milho no Brasil aumentou 48%, enquanto a produção do país foi 

multiplicada por cinco, também representando um ganho na produtividade. O 

estado de Mato Grosso possui 28% da área plantada e é responsável por 31% 

da produção de milho no Brasil (Companhia Nacional de Abastecimento - 

CONAB, 2020). 

Apesar de localizado numa área composta por Floresta Amazônica e 

parte de vegetação pantaneira, a maior parte das regiões produtoras de milho 

no estado de Mato Grosso está localizada em região de cerrado, com estação 

seca bem definida. Num ano regular, o período de chuvas se estende dos meses 

de outubro a abril. De acordo com Pereira, Santos, & Neves (2020), a 

espacialidade é um fato importante sobre a distribuição das chuvas no Estado. 

O Norte do Estado concentra os maiores totais pluviométricos, diferentes em 

comparação ao sul do Estado. Sobre as classes de precipitação, verificou-se que 

em grande parte do Estado do Mato Grosso, 50% das chuvas têm elevada 

frequência e baixa magnitude. 

De acordo com Giachini et al. (2017), devido à grande dimensão do 

estado, pode haver variações nas datas de implantação da cultura. Entre 15 de 

janeiro e 15 de fevereiro, a implantação do milho safrinha ocorre com baixo risco 

de redução do potencial produtivo por déficit hídrico. Entre 15 de fevereiro e 25 

de fevereiro, ocorre com risco médio e a partir de 25 de fevereiro, há alto risco. 

O intervalo curto para semeadura pode comprometer a qualidade da própria 

semeadura, causando perda no rendimento das lavouras. Giachini et al. (2017) 

recomendam a realização da semeadura do milho safrinha de acordo com a 

capacidade operacional, reduzindo a área de cultivo, se necessário, para 

aumentar a capacidade operacional de semeadura por área cultivada e, 

consequentemente, obter maior qualidade. 
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Figura 3 - Percentual das classes de chuvas de 1998-2017 

 

   Fonte: Pereira, Santos, & Neves (2020). 

 

Figura 4 - Médias de chuvas em Mato Grosso 1998-2017 

 

      Fonte: Pereira, Santos, & Neves (2020).
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Em relação ao manejo, nas áreas de milho safrinha quase sempre é feita 

a adubação de cobertura. De acordo com Giachini, et al. (2017), há uso intenso 

do controle químico para plantas daninhas seguida por aplicação de herbicida 

pós-emergente para controle das plantas daninhas que não foram controladas. 

O principal método para controle de pragas é o químico. Alguns produtores 

fazem uso de inseticidas biológicos para controle de lagarta. Por ser cultivado 

em sua maior parte no inverno, os danos causados por cigarrinha se limitam às 

localidades onde se tem a semeadura do milho durante o período de safra e 

safrinha. 

O incremento na produção de milho no estado de Mato Grosso é atribuído 

ao crescimento da área plantada e da produtividade do milho safrinha. Com o 

aumento da área plantada para a rotação entre soja e milho safrinha, houve 

redução da área plantada de milho de primeira safra, ou milho de verão, entre o 

início da produção do milho safrinha na década de 90 até 2005. A redução na 

produção do milho de primeira safra não tem maior impacto devido ao aumento 

na produtividade no mesmo período. De acordo com Duarte, Cruz, & Garcia, 

(2007), no ano de 2006 a produtividade do milho safrinha alcançou e ultrapassou 

a produtividade do milho de primeira safra na safra de 2005. 

A produtividade da produção do milho safrinha no estado de Mato Grosso 

mais que dobrou em quinze anos, desde o início do cultivo. No início da década 

de 90, a produtividade para o estado era de 1.500kg/ha, enquanto a média das 

safras de 2004, 2005 e 2006 foi de 3.483kg/ha (Duarte, Cruz, & Garcia, 2007). 

No mesmo período, a taxa geométrica de crescimento do milho de segunda safra 

foi mais elevada que a da soja tanto para a área plantada, quanto para a 

produção e produtividade. O resultado indica a inserção do milho de segunda 

safra em rotação com a cultura da soja.  

De acordo com Duarte, Cruz, & Garcia (2007), a relação entre o cultivo de 

milho safrinha e o de soja tem sido muito forte, sendo que há indicações de 

dependência do crescimento de milho no cultivo de safrinha para o crescimento 

da produção de soja. Segundo Giachini, et al. (2017), a área de milho safrinha 

está diretamente relacionada com a expectativa de mercado, associada à 

capacidade operacional de semeio do milho na época recomendada. O 

percentual da área de soja ocupada pelo milho varia entre 40 a 50%. O restante 

da área é dividido entre pousio (5% a 10%), milheto, crotalária e braquiária. “Não
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há interrupção do ciclo sucessivo de soja e do milho safrinha e sim redução da 

porcentagem de área da soja ocupada com milho. Isto está diretamente 

relacionado ao zoneamento agrícola, ao preço do grão, à infestação de 

nematoides e à compactação do solo” Giachini, et al. (2017). 

De acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária – 

IMEA (2020), a região do Médio Norte de Mato Grosso foi responsável por 43% 

da área e da oferta estadual da produção de milho de 2017.  Sorriso é o município 

com maior área cultivada de milho safrinha, em torno de 440 mil hectares. 

Parte do incremento na produtividade se deve à capacidade operacional 

dos produtores do estado, com o uso intenso da mecanização para a semeadura 

e a colheita. Boa parte do relevo se caracteriza por ser plano, com leves 

ondulações, propício à prática de mecanização agrícola. 

 

Figura 5- Área cultivada por região, em hectares, com milho safrinha no Estado 

de Mato Grosso 2017 

 

              Fonte: Giachini, et al. (2017). 

 

 O retorno econômico do cultivo do milho em Mato Grosso é um limitador 

do aumento da produtividade. Conforme mencionado por Giachini et al (2017), o 

aumento no investimento para proporcionar maior produtividade pode não 

proporcionar o retorno econômico desejado. 
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2.4 A produção de etanol no Brasil 

 

A cana-de-açúcar foi a primeira cultura trazida pelos portugueses para o 

Brasil, por Martim Afonso de Souza, em 1532, inicialmente na região Nordeste, 

com o objetivo de produzir açúcar para exportação para a metrópole. “Por 

aproximadamente 400 anos, o principal produto extraído da cana-de açúcar no 

Brasil foi o açúcar. No entanto, independentemente de choques externos ou 

questões ambientais, o álcool-motor começou a ser utilizado há 

aproximadamente 100 anos” (Moraes & Bacchi, 2014).  

A partir do século XX, a produção de cana-de-açúcar passa a ser 

destinada também à produção de etanol. O Brasil passou a investir em produção 

de etanol a partir da década de 1920, com a necessidade de encontrar novas 

finalidades para a cana-de-açúcar produzida no país. O setor passava por uma 

queda da demanda pelo açúcar brasileiro, agravada posteriormente pela quebra 

da Bolsa de Nova York em 1929.  

Com a crise do café, na década de 1920, a cana-de-açúcar, até então 

com melhor produtividade na região Nordeste, adquire relevância na economia 

do Estado de São Paulo com a substituição de variedades de cana suscetíveis 

às doenças (Ramos & Belik, 1989). Em 1922, o presidente Epitácio Pessoa 

(1920-1922) criticou a dependência brasileira da gasolina importada e propôs a 

sua substituição pelo álcool, prevendo que efeitos positivos seriam sentidos pela 

indústria canavieira (Marcolin, 2008, citado por Moraes e Bacchi, 2014). 

O início da utilização de motores a álcool ocorreu em 1925, quando um 

Ford com álcool etílico hidratado 70% percorreu 230 quilômetros no Rio de 

Janeiro, em teste da Estação Experimental de Combustíveis e Minérios 

(Marcolin, 2008, citado por Moraes e Bacchi, 2014). 

Em 23 de novembro de 1925 ocorre a conferência “O álcool como 

combustível industrial no Brasil”, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

(Távora, 2011). Em 1933, o Governo Getúlio Vargas criou o Instituto do Açúcar 

e do Álcool. O IAA exerceu controle sobre a produção através dos planos anuais 

de safra e, posteriormente, passou a para gerenciar o Estatuto da Lavoura 

Canavieira, instituído em 1941, para regulamentar a atividade.  
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De acordo com Mitsunami (2011), o IAA estabelecia cotas de produção, 

critérios rígidos na cadeia produtiva e na comercialização interna e externa dos 

derivados da cana.  

No ano de 1931, o governo federal iniciou a política de uso do etanol 

anidro como combustível, obrigando a adição de 5% na gasolina. Este incentivo 

federal foi um dos primeiros passos para o desenvolvimento da produção 

brasileira deste biocombustível (Gimenez, Altopiedi, Carballo, & Silva, 2018). Em 

1933 foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), que tinha entre os 

objetivos o estímulo à produção e consumo de álcool. De acordo com Ramos, 

(2016), com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, o governo federal 

passou a ter ferramentas para regular o mercado de açúcar, estabelecendo 

preços e quotas de produção, tanto para açúcar quanto para cana-de-açúcar. A 

produção de álcool passou a ser estimulada e foi determinada a mistura 

obrigatória do álcool anidro à gasolina importada. 

 

Tabela 2- Percentual de etanol anidro adicionado à gasolina brasileira. 

 

   Fonte: Gimenez, Altopiedi, Carballo, & Silva (2018), adaptado. 

 

De acordo com Moraes e Bacchi (2014), a produção de etanol aumentou 

durante a Segunda Guerra Mundial, em função da escassez de gasolina, quase 

totalmente importada. Leis e decretos que vigoraram no período incentivaram a
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produção de álcool anidro e, em 1941, o teor de mistura do álcool anidro na 

gasolina passou a ser de 20%.  

 

Tabela 3- Número de destilarias e capacidade anual de produção de etanol 

anidro pré-2ª Guerra Mundial 

 

 

  Fonte: Szmrecsányi (1979). 

 

Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a década de 70 a produção de 

etanol no Brasil ficou em segundo plano para o setor canavieiro, devido ao preço 

favorável do açúcar. 

Conforme citado por Ramos (2016), o sistema de quotas possibilitou 

também ao IAA que administrasse conflitos regionais na cadeia produtiva e 

arcasse com o custo decorrente das exportações de açúcar, dando prioridade 

ao abastecimento do mercado interno através do monopólio estatal de vendas 

externas, extinto em 1988. 

A dependência do Brasil em relação ao petróleo importado se manteve 

alta. Segundo Moraes & Bacchi (2014), no ano de 1974, o país era o maior 

importador de óleo entre os países em desenvolvimento e o sétimo mundial. 

Entre 1972 e 1974, o gasto da receita com importação de petróleo aumentou de 

15% do total de receitas com exportação para 40%. 

Em 1970, a quebra do acordo de Bretton Woods pelos Estados Unidos 

acarretou em uma desestabilização do mercado internacional. Segundo Belluzzo 

(1995), citado por Almeida, Longhi, & Santos (2017), a partir deste evento houve 

movimentos especulativos de capitais internacionais e instabilidade cambial, 

afetando diretamente o mercado de commodities e elevando o preço do petróleo. 

A crise foi agravada a partir da criação da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo - OPEP, o que elevou o preço da gasolina a valores que até então 

não haviam sido atingidos.  
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De acordo com Távora (2011), o preço do barril de petróleo passou de 

US$ 3,88 em 1973 para US$ 12,55 em 1974. Em 1975, o Decreto 79.593 instituiu 

no Brasil o Proálcool e criou a Comissão Nacional do Álcool. O Proálcool era um 

programa voltado para a substituição da gasolina pelo etanol hidratado como 

combustível para a frota brasileira de veículos. Com o aumento contínuo do 

preço do barril de petróleo, chegando a US$ 30,72 em 1980, a adição de 15% 

de álcool anidro à gasolina passa a ser obrigatória e, em 1985, 92% dos carros 

vendidos no Brasil eram movidos a álcool (Távora, 2011) 

 

Figura 6 - Cotação média do petróleo de 1920 a 2020 

 

Fonte: Gauto (2020), com dados de BP Statistical Review (2019). 

 

De acordo com Baccarin (2005), citado por Almeida, Longhi, & Santos 

(2017), o decreto do Proálcool, em 14 de novembro de 1975, constituiu a 

Conselho Nacional do Alcool (CNAL) e determinou as condições de 

financiamento para que o complexo sucroalcooleiro expandisse a produção de 

alcool.  

O programa apresentava os seguintes objetivos: 

• Proporcionar a economia de divisas, por meio da substituição de 

importação de combustível e matérias-primas derivadas do petróleo;
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• Reduzir disparidades regionais de renda, visto que praticamente todas as 

áreas do país, inclusive de baixa renda, dispunham das condições 

mínimas necessárias para a produção de matéria-prima para a produção 

de álcool em volume adequado, sendo cana-de-açúcar ou mandioca; 

• Reduzir disparidades individuais de renda, por meio do apoio ao setor 

agrícola e, dentro deste, a produtos que demandam uso intensivo de mão 

de obra; 

• Aumentar a renda interna, pelo emprego de fatores de produção ora 

ociosos; e, 

• Expandir a produção de bens de capital, por meio da crescente colocação 

de encomendas de equipamentos com alto índice de nacionalização, 

destinados à ampliação, modernização e implantação de destilarias. 

Os financiamentos com baixas taxas de juros do Proálcool e grande 

volume de recursos possibilitaram o surgimento de novos produtores e expansão 

de grupos já atuantes em usinas de álcool. De acordo com Ramos (2016), o 

Proálcool financiou uma expansão da produção de álcool tanto anidro como 

hidratado, este produzido em boa parte nas destilarias autônomas, que foram 

construídas em quase todas as regiões do território brasileiro, em áreas antes 

ocupadas por pecuária e outras lavouras.  

Conforme mencionado por Moraes & Bacchi (2014), nos dois primeiros 

anos do Proálcool, o incentivo foi dado ao etanol anidro, para que ele fosse 

misturado à gasolina na proporção de 20%. Em 1977, o incentivo passa a ser 

dado também ao etanol hidratado. Diante da resistência das montadoras em 

produzir veículos movidos a etanol, adotou-se, a conversão de motores a 

gasolina para que funcionassem como etanol hidratado.  

Em 1979, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea) faz um acordo com os responsáveis do Governo Federal 

ligados ao Proálcool para início da produção de carros movidos a etanol. 

Segundo Moraes & Bacchi (2014), o programa surtiu efeito, considerando que 

as vendas de carros a álcool passaram de aproximadamente 3.000 unidades em 

1979 para mais de 697 mil unidades em 1986, ano em que ocorreu o pico das 

vendas. Esta fase foi denomidada “expansão acelerada”, devido ao incremento 

dos incentivos à produção do etanol hidratado, chegando a 11,5 bilhões de litros
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na safra 1987-1988, e à produção de veículos movidos a etanol. Além do 

Proálcool, as aplicações do Fundo Especial de Exportação (FEE) foram 

instrumento de apoio à comercialização do álcool produzido no Brasil. 

 

Tabela 4 - Distribuição das aplicações do plano de racionalização (FEE) e dos 

projetos aprovados pelo Proálcool 

 

Fonte: Relatórios anuais do Instituto de Açúcar e Álcool (IAA) de 1977 e 1981.  

Adaptado por Ramos (2011). 

 

Os preços do petróleo permanecem elevados até 1986, quando começam 

a voltar aos patamares anteriores e a eficiência do Proálcool passa a ser 

questionada. De acordo com Almeida, Longhi, & Santos (2017), com os preços 

do petróleo mais estáveis, o etanol passa a ser desfavorável tanto para 

consumidores quanto para produtores. Os usineiros brasileiros direcionam uma 

parcela maior da produção para o açúcar devido ao aumento da cotação do 

produto no mercado internacional. Segundo Moraes & Bacchi (2014), o principal 

fator que gerou a crise no Proálcool foi a queda no preço do petróleo e seus 

derivados. Os autores mencionam Kholhepp (2010), para o qual o Proálcool era 

viável com o preço do barril acima de US$ 40. Em 1986, o preço caiu para US$ 

13.
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No Brasil, uma crise fiscal se manifestou tanto no âmbito do governo 

federal quanto no dos governos estaduais e impôs limite aos financiamentos 

subsidiados e às renúncias fiscais tais como isenção do imposto sobre 

propriedades de veículos automotores - IPVA, que favoreciam o mercado de 

álcool. Ramos (2016) faz referência ao trabalho realizado por Pelin em 1985, que 

apontou que nenhum combustível selecionado, entre eles o álcool anidro, 

derivado de biomassa, era competitivo em relação à gasolina. O estudo ainda 

sugere que o investimento em pesquisa para propiciar redução de custos ao 

produtor para atingir a viabilidade num futuro próximo. Segundo Moraes & Bacchi 

(2014), outro fator que contribuiu para a crise do Proálcool foi o 

desabastecimento ocorrido em 1989, que afetou a confiança do consumidor. 

Pela primeira vez o consumo de álcool superou a oferta, sendo necessária a 

importação de metanol para atender à demanda. Conforme mencionado por 

Ramos (2016), chamou a atenção propostas como as da Copersucar e da 

Confederação Nacional da Indústria - CNI que sugeriram à época uma limitação 

na produção e na venda de carros a álcool. Era virtualmente impossível o 

crescimento da produção de etanol acompanhar a expansão da demanda, 

decorrente do crescimento da venda de automóveis movidos a alcool hidratado 

na segunda metade da década de 1980. 

 

Figura 7 - Vendas de veículos novos no Brasil (1979 – 1996) 

 

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

ANFAVEA (2020). 

 

No início da década de 90, os preços do petróleo permaneceram 

estabilizados a um nível aceitável em comparação às oscilações das décadas
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anteriores, enquanto o preço do açúcar se manteve num patamar que levou os 

produtores a diminuir a oferta de álcool para aumentar as exportações de açúcar 

(Ramos, 2016). Com a abertura do mercado nacional para veículos importados 

(sobretudo movidos a gasolina), a demanda por automóveis movidos a etanol 

caiu de forma significativa, de forma que, a partir de 1995, manteve-se abaixo de 

5%, resultando na desaceleração do valor do etanol e maior desestímulo ao 

Proálcool. Outro fator relevante foi o aumento da produção de petróleo em 

território brasileiro, pela Petrobrás, reduzindo a dependência do Brasil em 

relação ao petróleo importado Almeida, Longhi, & Santos, (2017). 

Apesar dos esforços do governo brasileiro para aumentar o teor de álcool 

anidro na gasolina, ou reduzir tarifas incidentes sobre o álcool, o Proálcool 

perdeu relevância, o Instituto do Açúcar e Álcool - IAA foi extinto no governo 

Collor e a venda de carros a gasolina foi predominante na década de 1990.  

A tecnologia que possibilitava um motor automotivo ser abastecido tanto 

com gasolina quanto com etanol em qualquer proporção foi chamada de flexfuel 

e partiu da evolução de sensores capacitivos para realizar a medição do teor de 

etanol no combustível e, a partir da análise, fazer os ajustes necessários ao 

veículo para o melhor aproveitamento da mistura de combustíveis. A partir do 

lançamento em escala comercial dos carros flex, a decisão pela compra do 

etanol é revista pelo consumidor frequentemente em função do preço do produto 

em relação à gasolina, além do consumo, autonomia e desempenho do veículo.  

De acordo com Moraes & Bacchi (2014), a GM lançou comercialmente 

seu primeiro carro flex nos EUA em 1992. No Brasil, o desenvolvimento dessa 

tecnologia remete à parceria de três empresas: Bosch, Magnetti Marelli e Delphi, 

com empresas automotivas. Os autores mencionam o histórico de 

desenvolvimento da tecnologia citado por Lima (2009), no qual as três empresas 

trabalharam no desenvolvimento de sensores para motores flex desde a década 

de 90, em conjunto com Fiat, GM e Volkswagen. Um estímulo financeiro, via 

tributo ocorreu em 2002, quando os carros flex foram enquadrados na categoria 

de carros a álcool. Em abril de 2003 foi lançado o primeiro carro flex do Brasil, 

um Volkswagen Gol Total Flex 1.6, em parceria da Volkswagen com a Magneti 

Marelli. Na sequência, outras montadoras lançaram seus veículos flex, como o 

Chevrolet Corsa Flexpower, fruto da parceria entre GM e Delphi, lançado em 

junho de 2003. 
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Em 2003, o licenciamento de veículos leves novos movidos à gasolina 

representou 89,2% da frota de automóveis e comerciais leves, contra 2,8% no 

caso de veículos flex. A inversão ocorreu em apenas dois anos, em 2005, 

quando os veículos flex representaram 50,2% dos licenciamentos Moraes & 

Bacchi, (2014). 

 

Figura 8 - Venda de veículos novos no Brasil (2001-2009) 

 

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

ANFAVEA (2020). 

 

Com o preço do petróleo em ascensão, o etanol volta a ser competitivo 

com a gasolina em alguns estados brasileiros. As melhorias tecnológicas dos 

motores flex em relação aos motores a álcool dos veículos produzidos na década 

de 80, fazem aumentar as vendas de carros flex (Távora, 2011). De acordo com 

a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA 

(2020), as vendas de veículos novos no Brasil ultrapassaram 2,8 milhões de 

unidades em 2009. Em 2003 os veículos flex representavam 4% do total das 

vendas de veículos novos e em 2009 já representavam 92% desse total. 
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Figura 9 - Evolução do consumo anual de etanol hidratado por tipo de veículo 

(103 m3) 

                                                                                                              

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2013). 

 

Figura 10 - Evolução do consumo anual de etanol anidro por tipo de veículo (103 

m3) 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2013). 

 

O efeito direto do aumento de vendas de carros com motor flex no Brasil 

foi a ampliação do cultivo de cana-de-açúcar por meio da incorporação de novas 

áreas, através da substituição de outras culturas ou pastagem. De acordo com 

o IBGE (2016), a área plantada de cana-de-açúcar passou de 4,8 milhões de 

hectares no ano 2000 para 10,4 milhões de hectares em 2014, um avanço da 

ocupação das áreas destinadas a lavouras temporárias de 9,4% para 14,5%. 

Historicamente concentrada no Sudeste, Nordeste e Sul do país, a 

expansão de novas áreas de cultivos ocorreu de forma mais expressiva nas 

regiões Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com Moraes & Bacchi, (2014), essa 

nova fase resultou no aumento da produção de cana-de-açúcar e,
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consequentemente, na importância do setor sucroenergético na economia 

nacional, e a região Centro-Oeste, inexpressiva incialmente, passa a ser o centro 

da nova expansão da atividade canavieira. Economicamente, por causa dos 

custos de logística, é desejável que a produção esteja localizada próxima ao 

mercado consumidor. A região Centro-Oeste não foi contemplada pelo Proálcool 

por estar distante dos maiores centros consumidores de combustível, além de 

possuir menor aptidão agrícola na época. De acordo com Shikida, (2013), os 

estados que mais absorveram recursos do Proálcool foram São Paulo (36%), 

Minas Gerais (10,3%), Alagoas (8,1%), Paraná (7,9%), Goiás (7,2%), 

Pernambuco (7,1%), Mato Grosso (3,2%), Rio de Janeiro (3%), Paraíba (2,7%) 

e Mato Grosso do Sul (2,5%). 

Em pouco mais de uma década, a região Centro-Oeste passa de 3ª maior 

região produtora de cana-de-açúcar do país para se tornar a mais expressiva. 

De acordo com Shikida (2013), é possível citar os seguintes fatores que levaram 

à expansão da cana de açúcar e, consequentemente, da produção de etanol 

para a região Centro-Oeste:  

• a saturação de áreas e consequente elevação dos custos em regiões 

tradicionalmente produtoras como São Paulo;  

• o declínio de produção em regiões com tradição no cultivo de cana de 

açúcar, como o Nordeste, especialmente em Pernambuco;  

• condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento da cana;  

• topografia favorável, áreas planas ou com pouca declividade, o que 

estimula a mecanização, além de grandes extensões de terra em áreas 

contínuas, de forma a maximizar as operações agronômicas e de colheita; 

• área antropizada propícia para o crescimento horizontal da cultura 

canavieira; 

• presença de terras férteis ainda não utilizadas pela agricultura extensiva 

ou áreas pobres em nutrientes que podem ser corrigidas por adubação; 

• tradição de produção agropecuária e obtenção de altos índices de 

produtividade; 

• produção sucroalcooleira com distribuição entre açúcar e etanol, de forma 

a amenizar uma possível crise em um dos produtos; 

• perspectivas de melhorias na infra-estrutura logística.
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• Em contrapartida, a região apresenta limitações como a infraestrutura 

para transporte ineficiente e pautada no modal rodoviário. Há custo em 

função da curva de aprendizagem, considerando que é uma cultura 

centenária no Brasil, porém com pouca tradição no setor sucroalcooleiro. 

 

Figura 11 - Evolução da produção de cana-de-açúcar por região

 

   Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2021). 

 

A partir de meados da última década, a Petrobrás alterou a política de 

remarcação do preço da gasolina, passando a oscilar com mais frequência de 

acordo com o preço do petróleo no mercado internacional e com a variação do 

Dólar em relação ao Real. O preço da gasolina apresentou aumento ao longo da 

última década, o que deixou o preço do etanol mais competitivo perante a 

gasolina e mais atrativo para o mix de produção das usinas. Em paralelo, a 

produção de etanol no Brasil passou de 23,7 bilhões de litros em 2012 para 35,3 

bilhões de litros em 2019. No período houve acréscimo de 49% (ANP - Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natual e Biocombustíveis, 2020). 

 

2.5 Etanol de milho  

A produção comercial de etanol pode ser feita através de matérias primas 

açucaradas, amiláceas ou celulósicas. Conforme citado por Silva, et al (2020), a 

matéria prima açucarada possui carboidratos de sabor adocicado em sua 

composição, como a cana-de-açúcar. As amiláceas são constituídas por amido,
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encontrado em altos teores em grãos de cerais, como o milho. No caso das 

celulósicas, ou etanol de 2ª geração, o etanol é produzido pela fermentação de 

açúcares originários da quebra de celulose por enzimas específicas, processo 

desafiador que encarece a produção.  

De acordo com Silva et. Al (2020), a produção de etanol de milho segue 

o mesmo princípio da produção do etanol da cana-de-açúcar: fermenta-se um 

substrato rico em açúcares que, em seguida, é destilado. Porém, por causa das 

características das matérias-primas, a maneira como se chega ao substrato para 

fermentação é distinta. No caso da cana-de-açúcar, os açúcares estão 

disponíveis na biomassa e são extraídos de forma mecânica, através de 

moendas. A produção de etanol com cana-de-açúcar gera grande quantidade de 

bagaço, aproveitado para a geração de energia nas próprias usinas, através do 

vapor derivado da queima em caldeiras. 

No caso do etanol de milho, é necessária a conversão do amido em 

açúcares através de um processo enzimático a altas temperaturas em virtude da 

insolubilidade dos polissacarídeos, o que torna o processo para obtenção do 

substrato mais complexo (Donke, 2016 citado por Silva et al, 2020). Sua 

produção dá origem não apenas ao etanol, mas também a outros produtos 

alimentícios como o óleo de milho e os DDGs, grãos secos de destilaria. 

Os coprodutos resultantes do processo de extração de etanol de milho 

são s DDG (grãos destilados secos), DDGS (grãos destilados secos + solúveis), 

WDG (grãos destilados úmidos) e WDGS (grãos destilados úmidos + solúveis), 

além do CDS (solúveis condensados ou xarope) (Antunes, 2020). Estes 

coprodutos possuem concentração de proteína, lipídeo e fibra de três a quatro 

vezes maiores que a do milho, o que pode ser atribuído pela maior parte do 

amido ser convertida em etanol durante o processo de fermentação (Salim et al. 

2010). 

No método de produção de etanol de milho através de moagem a seco, o 

processo se inicia com a moagem do milho inteiro seco. O grão moído é então 

transferido para o tanque de cozimento, onde é misturado com água e a enzima 

amilase formando um “lodo”. O material é cozido até a formação de uma massa 

conhecida por mosto, e transferido ao tanque de sacarificação, onde ocorre a 

adição de enzima que hidrolisa a dextrina em glicose. Posteriormente, o produto 
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é fermentado por leveduras para que ocorra a transformação dos açúcares em 

etanol. Em seguida ocorre o processo de destilação para separar o líquido em 

etanol, água e vinhaça. A centrifugação do produto restante da fermentação, 

chamada de vinhaça pesada, gera o WDG e DDG (Antunes, 2020). 

Em relação ao processamento úmido, Antunes (2020) menciona que o 

objetivo principal do procedimento é isolar o amido para ser comercializado como 

amido em si ou transformado em xarope de milho, adoçantes ricos em frutose 

ou dextrose, destinados principalmente à alimentação humana. O 

processamento úmido também gera coprodutos para a nutrição animal como os 

farelos proteinosos de milho, de glúten de milho e de gérmen.  

 

Figura 12- Processo de extração do etanol a partir do milho e coprodutos gerados 

 

Fonte: Antunes (2020), adaptado de MacDonalds (2019). 

 

No processamento úmido, a primeira etapa é o fracionamento do gérmen, 

fibra e amido, umedecendo os grãos para solubilizar os componentes ao redor 

do gérmen. O gérmen, após separado, é seco e passa por um processo de 

extração para remover o óleo de milho. A porção restante é comercializada como 

farelo do gérmen de milho. A fibra e o amido continuam por mais uma etapa de 

moagem, onde são separados um do outro. À fração fibrosa é adicionada água 

de maceração, formando o farelo proteinoso de milho. A fração sólida é 

centrifugada para separar em amido e proteínas. A proteína então é seca, 

gerando o farelo de glúten de milho, alimento rico em proteínas e com baixo teor 
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de fibras, usado na nutrição animal (Raush e Belyea, 2006, citado por Antunes, 

2020). A fração do amido pode ser transformada nos produtos previamente 

citados ou ser fermentada para produção de etanol.  

 

Figura 13- Processo de extração de etanol a partir do milho com a separação da 

fibra antes da etapa de fermentação 

 

 

Fonte: Antunes (2020), adaptado de Garland (2018). 

 

As usinas para produção de etanol de milho podem ser full ou flex. Full é 

a usina na qual a matéria prima para a produção de etanol é apenas o milho. No 

caso das usinas flex, a produção de etanol pode ter como matéria prima tanto o 

milho quanto a cana-de-açúcar, sendo possível converter usinas já instaladas de 

cana-de-açúcar para usinas flex.  
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Figura 14- Rotas para produção de etanol de milho e de cana-de-açúcar 

 

Fonte: Silva, Santos, Junior, & Vian (2020). 

 

De acordo com Silva et al (2020), as usinas flex podem ser classificadas 

como integradas-compartilhadas e integradas-dedicadas. No caso das 

integradas compartilhadas, a produção de etanol de milho ocorre apenas na 

entressafra da cana-de-açúcar, de modo que se possa utilizar, em momentos 

distintos, as mesmas estruturas de fermentação, destilação e utilidades. Já as 

integradas-dedicadas são capazes de produzir etanol de ambas as matérias 

primas simultaneamente, mas as estruturas de fermentação e destilação 

utilizadas no período de safra são separadas, compartilhando-se apenas a 

utilidades. Na entressafra, contudo, as estruturas anteriormente destinadas à 

produção de etanol e de cana-de-açúcar podem se destinar ao etanol de milho.  
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Figura 15- Fluxo de compartilhamento e sinergias numa usina flex 

 

Fonte: Silva, Santos, Junior, & Vian (2020), com base em Vasconcelos (2010) e                       

Milanez et al (2014). 

 

Os Estados Unidos são o maior produtor de etanol do mundo, tendo o 

milho como matéria prima para a produção. Em 2020 o país produziu 53% da 

produção mundial, enquanto o Brasil produziu 31% O país possui 208 usinas de 

etanol instaladas, sendo que 43 estão no estado de Iowa, o maior produtor de 

etanol, seguido por Nebraska, com 26 usinas e Illinois, com 14 usinas (RFA, 

2021). A indústria do Etanol emprega diretamente um número aproximado de 62 

mil trabalhadores nos Estados Unidos, além de cerca de 240 mil empregos 

indiretos. A indústria contribuiu com US$ 34,7 bilhões para o PIB americano de 

2020, além de consumir US$ 21,4 bilhões em produtos e serviços para manter a 

cadeia produtiva no período analisado. A indústria do etanol adiciona US$ 1,27 

para cada bushel de milho processado, o que representa um acréscimo de 37% 

ao valor inicial (RFA, 2021). 
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Figura 16 - Maiores produtores de etanol 2020 (milhões litros) 

 

Fonte: Autor, adaptado de Renewable Fuel Association – RFA (2021). 

 

As usinas americanas produziram aproximadamente 33 milhões de 

toneladas de coprodutos do etanol, sendo 90% produção de DDG, grão de milho 

seco por destilação, usado em substituição a componentes proteicos em rações 

para confinamento.  

Até 2009, os Estados Unidos importavam mais etanol do que exportavam. 

A partir deste ano, houve uma mudança, que levou ao aumento das exportações, 

superando as importações anualmente desde então. A maior diferença com 

saldo positivo ocorreu no ano de 2018. Ocorreu também aumento no consumo 

interno de etanol, através dos etanóis E15 e E85. A quantidade de postos de 

combustíveis que oferecem o etanol para abastecimento dobrou nos últimos 

anos, passando de aproximadamente 2.500 unidades para 5.000 unidades no 

caso do E85 (Renewable Fuel Association - RFA, 2021) 

Em 2020, os Estados Unidos tiveram queda de 9% nas exportações de 

etanol em relação ao ano anterior, porém trata-se de ano atípico devido à 

pandemia de Covid-19. O país que mais comprou etanol americano foi o Canadá, 

com 25% do total exportado, enquanto Brasil e Índia aparecem na sequência, 

ambos com 15%.  

De acordo com a Renewable Fuel Association - RFA (2021), 

aproximadamente 90% da produção de etanol dos EUA é gerada via moagem 

seca, que gera além de etanol, dióxido de carbono, óleo, e coprodutos (destiller 

grains) e suas variações como DDG, DDGS, WDG e  WDGS. O DDG, grão seco 
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de destilaria, subproduto com alto valor agregado para a nutrição de gado de 

corte bovino.  

 

Quadro 1 - Comparativo produção de etanol Brasil x Estados Unidos 

 

Fonte: Autor, com dados RFA (2021), ÚNICA (2021), UNEM (2021). 

 

Por sua abrangência, versatilidade e bom rendimento nas agroindústrias, 

o etanol produzido a partir do milho se coloca como uma opção relevante para 

reduzir a dependência do petróleo e atender ao aumento da exigência de 

consumidores por produtos mais sustentáveis e com maior rastreabilidade, além 

das próprias exigências ambientais impostas por leis e mecanismos para 

compensação pela emissão de carbono.  

De acordo com Donke (2016), a produção nacional de cana-de-açúcar 

continuava a apresentar problemas como a limitação para estoque de matéria-

prima vegetal e o aumento do preço do açúcar no mercado internacional induzem 

à redução da produção de etanol, o que levou formuladores de políticas públicas 

a apoiar a produção de etanol de milho para suprimir a demanda de combustíveis 

no país. Uma solução encontrada foi a associação com usinas de álcool do 

centro-oeste do país para fornecer o milho como matéria prima para o período 

de entressafra da cana-de-açúcar e suprir a demanda por etanol quando o preço 

do açúcar estiver favorável.  

 

2.6 Etanol de segunda geração 

Com a evolução de pesquisas e estudos para a produção do etanol de 

segunda geração, a utilização de resíduos agrícolas se apresenta como uma 

alternativa capaz de fornecer etanol a partir de matérias primas consideradas 
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resíduos na cadeia de produção do milho e da cana-de-açúcar, entre outros. 

Estes resíduos apresentam em sua parede celular lignina e celulose, que após 

passar pelo processo de hidrólise, liberam açúcares que podem ser fermentados 

e gerar etanol de segunda geração. 

De acordo com Silva (2018), o uso da conversão da biomassa 

lignocelulósica em açúcares fermentescíveis passa por quatro fases: pré-

tratamento, hidrólise, fermentação e destilação. O pré-tratamento consiste na 

diminuição do tamanho da partícula do resíduo, enquanto a hidrólise que é a 

quebra de ligações químicas pode ser realizada por meio de métodos químicos, 

físicos ou biológicos.  

Conforme exposto por Silva (2018), para cada tonelada de milho 

produzida, são geradas 2,3 toneladas de resíduos como sabugo, colmo, folhas 

e palha. Sendo assim, a geração de etanol a partir da biomassa de milho pode 

vir a ser uma alternativa com custo baixo por se tratar de resíduo de produção. 

Esta alternativa também reduziria a competição da produção de milho para a 

indústria de alimentos e rações, além aproveitar uma quantidade significativa de 

resíduos produzida em toda safra do milho, para gerar energia limpa.  

 

Figura 17- Esquema simplificado da produção de etanol de primeira e segunda 

gerações

 

    Fonte: Valdes (2011).
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

De acordo com Dalfovo, Lana, & Silveira, (2008), citando Fachin (2003), 

o conhecimento científico se apresenta como o resultado de uma investigação 

que segue uma metodologia, baseada na realidade de fatos e fenômenos 

capazes de analisar, descobrir, concluir, criar e resolver novos e antigos 

problemas.  

Segundo Gil (2007), pesquisa é o procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a 

formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

Gerhardt & Silveira, (2009) ao citar Fonseca (2002), estabelece que a pesquisa 

quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera 

que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos.  

O presente trabalho tem como método a pesquisa e o levantamento de 

informações secundárias para possibilitar uma análise da situação atual de 

custeio e distribuição da produção de etanol de cana-de-açúcar em São Paulo e 

de milho em Mato Grosso, bem como, avaliar a infraestrutura logística disponível 

de distribuição de etanol nos referidos estados a partir da consolidação dos 

dados.  

“A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 

com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já 

se estudou sobre o assunto. Exitem porém pesquisas científicas que se baseiam 

unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 

publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 

sobre o problema a respeito do qual se procura resposta.” Fonseca, (2002) 

A partir de pesquisa bibliográfica, foram levantadas informações e 

percepções sobre o histórico da produção de etanol no Brasil e o entendimento 

das condicionantes da demanda e oferta do etanol produzido em território 

brasileiro. Através do levantamento de informações sobre custos de produção 

de safras anteriores, foi possível atualizar os dados e trazer a valor presente as 
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variáveis mais relevantes para estimar um custo de produção de etanol atual, 

tanto para o de milho quanto para o de cana-de-açúcar. 

 Em relação à distribuição, as informações de custos disponíveis foram 

obtidas através de pesquisas com órgãos públicos e associações ligadas ao 

setor, com as próprias empresas operadoras dos diferentes modais logísticos, e 

com autores acadêmicos que já abordaram o tema em seus trabalhos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 4.1 Demanda de etanol 

 

A demanda por etanol no mercado brasileiro depende de fatores como a 

oferta e o preço da gasolina, sazonalidade da oferta do próprio etanol, tamanho 

da frota de veículos com motor flex, além de políticas públicas voltadas para o 

setor e variações macroeconômicas (EPE, 2020) 

O aumento da população brasileira na última década foi de 0,83% ao ano, 

de acordo com projeções do IBGE (2018). Atualmente, a estimativa para a 

população brasileira é de 212,9 milhões de habitantes, e de 3,5 milhões de 

habitantes para Mato Grosso. A projeção do IBGE (2018) para a taxa de 

crescimento tanto para o Brasil, quanto para Mato Grosso é decrescente, no 

Brasil já a partir de 2011, e a partir de 2018 em Mato Grosso. Com as taxas de 

crescimento projetadas, a população brasileira começaria a reduzir a partir de 

2047, e em Mato Grosso a partir de 2060.  Por ter ocupação recente em relação 

aos outros estados do país, com destaque para as migrações internas com 

origem na região Sul do país, Mato Grosso possui população mais jovem que a 

média brasileira e de maioria masculina, ao contrário da média brasileira.  

 

Figura 18 - Projeção de crescimento da população brasileira entre 2010 e 

2040 (mil habitantes) 

 

Fonte: IBGE (2018). 
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Figura 19 - Projeção crescimento população de Mato Grosso entre 2010 e 2040 

(mil habitantes). 

 

 

Fonte: IBGE (2018). 

 

A última década apresentou média de crescimento do PIB de 1,39%. 

Considerando o aumento populacional, é possível considerar um cenário de 

estagnação. Após dois anos com PIB negativo, em 2015 e 2016, o Produto 

Interno Bruto brasileiro voltou a crescer entre 2017 e 2019. Para 2020 houve 

novamente resultado negativo, com o forte impacto da pandemia do coronavírus. 

Para os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, o Banco Central trabalha com a 

projeção de crescimento do PIB de 3,18%, 2,34%, 2,5% e 2,5% respectivamente. 

Para o PIB mundial, a projeção é de 4,1% para 2021 e 5,6% para 2022, 

impulsionado pelo pacote de reestruturação econômica apresentado pelo 

governo dos EUA, com investimento de US$ 1,9 trilhões.  

O agronegócio aumentou sua relevância no resultado do PIB brasileiro 

em 2020. O PIB do agronegócio teve expansão recorde de 24,31% e o setor 

aumentou sua participação na composição do PIB para 26,6%, ante 20,5% em 

2019 (CEPEA, 2021). Agricultura e pecuária tiveram participação equivalentes 

na expansão do PIB do Agronegócio, impulsionadas pela alta de preços e safras 

recordes. Entre os segmentos, o setor primário, que abrange as atividades 

dentro das propriedades rurais foi o que mais avançou, com 56,6%, seguido por 

agrosserviços com 20,9%; agroindústria com 8,7% e insumos com 6,72%.  
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Desde 2002, quando teve início o acompanhamento das contas regionais 

pelo IBGE, o Mato Grosso foi o estado com maior crescimento econômico do 

país, com avanço médio de 5,1% ao ano. O PIB nacional cresceu em média 

2,4% no período. Em termos de produção econômica, hoje o estado ocupa a 13ª 

posição entre os 27 estados brasileiros e responde por 2% da economia 

nacional. De acordo com o IBGE, o cultivo de soja e milho, além de algodão e a 

criação de bovinos são os destaques na atividade econômica do estado. Em 

relação ao PIB per capita, o estado de Mato Grosso passou da 11ª posição entre 

os 27 estados brasileiros em 2002, para a 6ª posição em 2018, com o valor de 

R$ 39,9 mil. O Mato Grosso é o segundo estado brasileiro com mais municípios 

entre os 100 maiores PIB per capita (produto interno bruto por habitante) do país, 

com 12 municípios. O estado de São Paulo possui 34 municípios. 

 

Figura 20 - PIB Brasil – variação em volume (%) 

 

Fonte: Autor, com dados do IBGE (2021). 
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Figura 21 - PIB Mato Grosso – variação volume (%) 

 

Fonte: Autor com dados Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

SEPLAN/SEPLAG (2019). 

 

De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores - ANFAVEA (2020), as vendas no setor automotivo 

brasileiro em 2019 foram 8,4% maiores que em 2018. Em 2020 houve queda de 

26,16% na venda de veículos novos, como reflexo da pandemia do coronavírus. 

Em 2019, a frota nacional atingiu 58 mihões de unidades, o que representou um 

crescimento de 2,8% em relação às 56,4 milhões de unidades de 2018. A idade 

média da frota passou de 14,8 anos para 15,2 anos no mesmo período. A região 

Sudeste concentrou o maior volume de automóveis, representando 54% do total 

da frota brasileira, seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 

respectivamente com 21%, 13%, 9% e 3% de representatividade. 

Durante a década de 2000 houve aumento significativo no licenciamento 

de novos automóveis no Brasil. Entre os anos de 2001 a 2010 a venda de 

automóveis aumentou 86%, com média de 8% ao ano. Houve um ciclo de forte 

expansão de crédito no periodo, entre 2004 e 2007, apoiada por bancos 

privados, com expansão das operações de crédito a taxa superior à dos bancos 

públicos. A partir do fim de 2007 e início de 2008 vigora um ciclo de retração. De 

acordo com Mendonça, Moreira, & Sachsida, (2017), o setor automobilístico foi 

um dos grandes benefíciários das medidas anticíclicas adotadas pelo governo 

federal no intuito de mitigar os efeitos da crise de 2008. Entre as medidas, 

encontram-se aquelas que tinham como objetivo aumentar a oferta de crédito 
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para financiamento de veículos na medida em que foram facilitadas as condições 

para liberação de crédito, como por exemplo, a extensão do prazo de 

financiamento acima de 24 meses. Além disso, o governo procurou incentivar o 

mercado automobilístico diminuindo a alíquota de IPI. Tais medidas levaram à 

imediata expansão do crédito e a um processo de formação de bolha no mercado 

de veículos, com aumento da inadimplência em financiamentos de veículos 

atingindo o patamar de 5,5% em 2012. A partir de 2010 foram tomadas medidas 

macroprudenciais que objetivaram a redução dos prazos do crédito pessoal e do 

financiamento de veículos para pessoas físicas, além do término da redução do 

IPI. 

A frota total de veículos no estado de Mato-Grosso é de 2,08 milhões de 

unidades, o que pode ser considerado proporcionalmente alta, considerando que 

a população do estado estimada pelo IBGE para 2020 é de aproximadamente 

3,5 milhões de habitantes. 

 

Figura 22 - Distribuição regional da frota de automóveis - dezembro 2020 (%) 

 

Elaboração Autor    

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2020) 
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Figura 23 - Distribuição da frota de automóveis por estado, dezembro 2020 (%) 

 

Elaboração: Autor    Fonte: Ministério da Infraestrutura (2020). 

 

Apesar da maior parte da frota de automóveis brasileira ser composta por 

veículos com motorização flex, 18% da frota é composta por automóveis com 16 

anos de idade ou mais, ou seja, foram adquiridos antes do início da 

comercialização em massa de automóveis com motor flex (Sindipeças, 2019). 

 

Figura 24 - Composição da frota brasileira – motorização (no de automóveis) 

 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natual e Biocombustíveis - ANP (2020). 
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Com a maior parte da frota de automóveis composta por veículos flex, a 

comparação de preços entre etanol e gasolina nos postos de combustíveis 

brasileiros se tornou um dos fatores decisivos para a tomada de decisão do 

consumidor final.  

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo – ANP (2020), o Brasil 

possui reservas provadas de 12,7 bilhões de barris de petróleo, o que representa 

0,7% das reservas provadas mundiais. O país produz 2.877 mil barris de petróleo 

por dia, o que representa 3% da produção mundial e consome 2.398 mil barris 

de petróleo por dia, representando 2,4% do consumo mundial. A capacidade de 

refino instalada no Brasil e de 2.290 mil barris por dia, ou 2,3% da capacidade 

mundial.  

O maior consumo de Petróleo ocorre na região da Ásia Pacífico, com 

China, Índia e Japão como maiores consumidores. A região está próxima a duas 

importantes regiões produtoras, o Oriente Médio e a Comunidade dos Estados 

Independentes. Entre os países, os Estados Unidos são os maiores 

consumidores de petróleo, além de serem os maiores produtores e o país com 

maior capacidade de refino. 

 

Figura 25 - Participação dos países no consumo mundial de petróleo 2019 

 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo - ANP (2020), adaptado de BP Statistical Review of 

World Energy (2020). 
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No Brasil, o desenvolvimento do refino de petróleo ocorreu com grandes 

investimentos realizados nos anos 1960 e 1970, e novos investimentos 

significativos nos anos 2000, envolvendo, sobretudo, modernizações e 

expansões do parque então existente (Mendes, Teixeira, Rocio, & Prates, 2018). 

A exclusividade da Petrobrás para o refino de petróleo no Brasil foi 

encerrada com a Lei do Petróleo, de 1997, porém parte significativa do parque 

de refino de petróleo segue concentrada com a estatal. De 17 refinarias 

existentes no Brasil, 13 são da Petrobrás e apenas quatro de concorrentes com 

controle privado. As refinarias privadas somadas representam 5% do total de 

gasolina produzida no país. Por se tratar de um mercado concentrado em uma 

empresa estatal de grande proporção, a Petrobrás exerce influência significativa 

no mercado de derivados de petróleo, com o poder de tomar medidas que 

possam refletir ou não a realidade do mercado internacional.  

As refinarias de petróleo brasileiras estão próximas às regiões mais 

povoadas. De acordo com Mendes, Teixeira, Rocio, & Prates (2018), no Sudeste 

estão instaladas 56% da capacidade de refino; no Nordeste, 23%; e, no Sul, 

19%. A Petrobras opera mais de 98% da capacidade instalada. As refinarias da 

Petrobrás foram construídas com grande escala de produção, para suprir a 

demanda de regiões específicas do território nacional e minimizar o custo de 

abastecimento onde há maior consumo de derivados de petróleo.  

Em relação ao Brasil, a produção de derivados energéticos do petróleo 

representou 86,6% da produção total de derivados energéticos. A distribuição 

dos mais produzidos na década se mantém com o óleo diesel como o mais 

produzido, seguido pela gasolina tipo A, representando respectivamente 41% e 

25% do total de derivados de petróleo produzidos no Brasil. 
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Figura 26 - Distribuição da produção de gasolina tipo A em 2019 (m³) 

 

              Elaboração própria / Fonte: Agência Nacional do Petróleo (2020). 

 

Figura 27- Localização dos parques de refino no Brasil x densidade demográfica 

 

Fonte: Mendes, Teixeira, Rocio, & Prates (2018). 
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O preço da gasolina ao consumidor é composto pelo preço do produtor ou 

importador de gasolina, carga tributária, custo da parcela obrigatória de etanol e 

margens de distribuição e revenda. De acordo com a Petrobrás (2021), o preço 

da gasolina nas refinarias é reajustado periodicamente de acordo com o mercado 

internacional. Por se tratar de um mercado aberto à livre concorrência, os preços 

para a gasolina e o diesel vendidos pelas refinarias às distribuidoras tem como 

base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais 

destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e 

taxas portuárias. O preço considera também uma margem que cobre os riscos 

(como volatilidade do câmbio e dos preços).  

Durante o governo Dilma Roussef, a Petrobras adotou a manutenção do 

preço da gasolina descolada das oscilações internacionais do preço do petróleo. 

A partir de 2016, no governo Michel Temer, a empresa passou a promover 

ajustes de preços mais frequentes para acompanhar os preços de agentes de 

mercados internacionais, com aumentos mais constantes num primeiro 

momento, para recuperação do valor que estava defasado.  A gasolina e o 

diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos comercializados 

nos postos de combustíveis. De acordo com a Petrobrás (2021),  a Lei Nº 8.723 

de 1993 estipulou a mistura de álcool anidro na gasolina tipo A, produzida na 

refinaria. Em poucos anos, novos decretos alteraram a porcentagem da mistura. 

Desde março de 2015, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível na 

gasolina comum (tipo C) é de 27%. O percentual na gasolina premium é de 25%.  

À medida em aumentou a participação de veículos movidos a motores flex 

na frota brasileira, foi divulgado de forma ampla por veículos de comunicação 

que a eficiência do motor com o uso de etanol seria em torno de 70% da 

eficiência do mesmo motor com o uso de gasolina. Os postos de combustíveis 

passaram a ser obrigados a informar a relação do preço entre o etanol e a 

gasolina, em local visível ao cliente. Veículos de imprensa divulgaram testes 

feitos pelo Inmetro cujos resultados orientaram proprietários de veículos flex a 

verificar a relação entre os preços do etanol e gasolina ao chegar ao posto. Caso 

o preço do etanol estivesse abaixo de 70% do preço da gasolina, compensaria 

abastecer com etanol. De acordo com a Associação das Indústrias 

Sucroernergéticas de Minas Gerais – SIAMIG (2018), as pesquisas que 

estabeleceram esta relação têm como base uma mistura de 22% de álcool 
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anidro, teor 5% menor que a mistura atual. Com a gasolina com 27% de etanol 

anidro, o consumo da gasolina seria maior. Além do teor de etanol anidro na 

gasolina, houve evolução tanto nos motores flex, quanto na qualidade do etanol. 

A relação dos preços entre o etanol e a gasolina varia entre os estados do 

Brasil. De acordo com dados da ANP (2020), a relação fica frequentemente 

abaixo de 70% apenas nos estados onde há produção significativa de etanol. 

Em 2020, a média da relação entre os preços do etanol e da gasolina ficou em 

81% para o Brasil.  O estado de Mato Grosso teve a média mais baixa, com 65%, 

seguido por São Paulo, Minas Gerais e Goiás, os três com 68%. 

 

Figura 28 - Relação entre preços do etanol e gasolina em 2020 (%) 

 

 Elaboração própria   Fonte: MME (2021). 

 

Além da adição obrigatória de álcool hidratado à gasolina, há ações do 

governo que levaram à maior demanda por etanol, de acordo com a Empresa de 

Pesquisa Energética - EPE (2020). Entre elas está a recomposição da alíquota 

da CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sobre a gasolina 

para R$ 0,10/litro, desde 2015. Para o etanol a alíquota está zerada desde 2004. 

Há também o aumento da alíquota de PIS e COFINS para a gasolina, passando 

de zero para R$ 0,7925/litro, a partir de julho de 2017, enquanto o etanol foi 

mantido com alíquota zero até dezembro de 2016, quando passou a ser R$ 

0,12/litro e, a partir de julho de 2017, R$ 0,2418/litro. Além das ações que 

incidem diretamente no preço dos combustíveis, o BNDES possui linhas de 
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financiamento relacionadas aos biocombustíveis, com o Programa de Apoio à 

Renovação e Implantação de Novos Canaviais - PRORENOVA, e o Ministério 

das Minas e Energia aprovou a emissão de debêntures incentivadas por 

empresas do setor de biocombustíveis.  

 

4.2 Projeções de crescimento da demanda de etanol 

 

O Ministério de Minas e Energia, através da Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE, faz a projeção de 3 cenários para a demanda de combustíveis 

do ciclo Otto para automóveis e comerciais leves. A demanda é projetada através 

de um modelo matemático desenvolvido pela EPE (2010). Este modelo 

considerada o cenário econômico, além do licenciamento de veículos leves, a 

oferta interna de etanol, o preço doméstico da gasolina e a preferência do 

consumidor entre gasolina e etanol ao abastecer veículos com motor flex.  

A projeção considera um incremento na frota nacional circulando no ciclo 

Otto, entre 2019 e 2030 a uma taxa média anual de 2,1%. Os veículos com motor 

flex representarão 89% desta frota. Para o período entre 2019 e 2030, a taxa de 

crescimento estimada para a demanda de combustíveis da frota total de veículos 

leves do Ciclo Otto é de 0,9% ao ano. Possíveis efeitos da pandemia de Covid 

19 para o perído analisado foram considerados, tais como uma possível redução 

na circulação diária de veículos nos grandes centros, em função do aumento da 

modalidade de trabalho em home office, assim como o aumento da circulação 

de veículos para entregas domiciliares em função do aumento do comércio 

digital. 
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Figura 29 - Projeção demanda total de combustíveis Ciclo Otto (milhões m3) 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2020). 

 

A demanda de etanol é obtida a partir da oferta total de etanol, com o 

expurgo da parcela de etanol exportado e destinada a outros fins. A partir desse 

montante, estima-se a demanda das frotas dedicadas movidas a gasolina C e 

etanol anidro, assim como a parcela da demanda de veículos flex fluel que será 

atendida por etanol hidratado e por gasolina tipo C. Foi considerado o percentual 

de 27% de etanol anidro na mistura da gasolina C para todo o período projetado.  

Num cenário de crescimento baixo, a taxa de crescimento é de 0,3% entre 

2019 e 2025, e de 1,2% entre 2025 e 2030. No cenário de crescimento médio, 

estas taxas são de 1,3% e 2,1% respectivamente; e no cenário de crescimento 

alto, as taxas são de 1,9% entre 2019 e 2025 e de 3,1% entre 2025 e 2030. 

 

Figura 30 - Projeção demanda etanol 2019 até 2030 (bilhões m3)

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2020). 
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Para a demanda de gasolina A, foram projetadas taxas negativas de 

crescimento médio até 2025. A partir desse período inicia-se um novo aumento 

na demanda para os três cenários projetados. 

 

Figura 31 - Projeção demanda gasolina A, 2019 até 2030 (bilhões m³) 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2020). 

 

4.3 Oferta de etanol 

 

De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Acúcar - UNICA (2021), 

no acumulado da safra 2020/2021, a produção de etanol chegou a 30,37 bilhões 

de litros, sendo 9,69 bilhões de etanol anidro e 20,68 bilhões de etanol hidratado.  

Apesar de um recuo de 8,7% em relação à produção de etanol na safra 19/20, o 

volume de etanol produzido ainda é o terceiro maior registrado na história do 

setor. O mix de produção da safra 20/21 de cana-de-açucar ficou no patamar de 

53,9% para a produção de etanol e 46,1% para açúcar. Do total de etanol 

produzido, o etanol de milho corresponde a 8,7%, com 2,57 bilhões de litros. O 

resultado representa um avanço de 58,13% em relação à safra anterior. 

Para a safra 2021/2022, a previsão de produção informada pela União 

Brasileira de Etanol de Milho - UNEM (2021), é de 3,2 bilhões de litros, o que 

representaria 10,25% da produção nacional de etanol estimada para o período. 
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A produção de etanol a partir do processamento de milho é uma atividade 

recente no Brasil, porém apresenta taxa de crescimento significativa. Com 17 

unidades em operação, uma em pré-operação e 23 unidades em projeto, a 

produção de etanol de milho cresceu 92% entre abril e outubro de 2020, em 

relação ao mesmo período do ano anterior. O principal destino do etanol de milho 

é o mercado interno. De acordo com a União Nacional do Etanol de Milho - 

UNEM (2021), cerca de 1/3 da produção abastece a região Centro-Oeste, 

principal produtora, e o excedente segue para as demais regiões brasileiras.  

De acordo com Silva (2020), entre a safra 2018/19 e a safra 2019/2020, 

contribuíram para o crescimento da produção de etanol de milho, a abundância 

de milho, a redução da taxa de juros na economia brasileira e as boas 

perspectivas para o consumo de etanol carburante no país, resultante do maior 

alinhamento do preço da gasolina às flutuações do mercado internacional de 

petróleo a partir de 2016. 

 

4.4 Custos de produção de etanol 

 

No estudo apresentado por Silva (2020), foram coletados dados com duas 

usinas flex, com produção de etanol de cana e etanol de milho. Na safra 2018/19, 

estas duas usinas foram responsáveis por 33,74% do volume de etanol de milho 

produzido no país, sendo que uma está localizada no estado de Goiás, e outra 

no estado de Mato Grosso. As informações obtidas foram validadas e utilizadas 

para cálculo do custo médio de produção de etanol hidratado a partir do milho.  

O resultado do estudo mostra um nível de utilização da capacidade 

instalada de 95,57%, enquanto nas usinas de cana-de-açúcar o índice ficou em 

81%. O resultado reflete a possibilidade de usinas flex poderem operar durante 

o período de entre-safra da cana-de-açúcar. A tonelada de milho produziu 

aproximadamente 399 litros de etanol, 111 kg de DDG, 113 kg de WDGS e 14 

litros de óleo bruto.



61 

 

 

 

Tabela 5- Média ponderada dos principais indicadores técnicos de produção das 

usinas flex utilizados no modelo de custos da safra 2018/2019 

 

 

Fonte: Silva (2020). 

 

Numa referência aos custos de produção de etanol de milho, Nastari 

(2018) afirma que 85% a 90% do custo para produção do etanol de milho são 

advindos do preço do grão. Desta forma, a competitividade em relação ao etanol 

de cana de açúcar ou à gasolina depende do preço da matéria prima. “Quanto 

ao fornecimento da matéria prima, basta o produtor comprar o milho no mercado, 

ou seja, não precisa preocupar-se em produzir ou criar uma rede de 

fornecedores em torno da usina. Há, ainda, a vantagem de permitir que seja feito 

o hedge no mercado de futuros, garantindo previamente o preço da matéria-

prima, o que ainda não é possível com a cana de açúcar.” Nastari, (2018). Em 

relação ao investimento necessário em instalações industriais, de acordo com 

Silva (2020), com um investimento industrial abaixo da metade do necessário 

para instalar uma nova planta de cana-de-açúcar (greenfield), é possível instalar 

uma planta (anexa) de milho, o que permite dobrar a produção de etanol. 
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Tabela 6- Análise comparativa dos rendimentos da cana-de-açúcar e de milho, 

bem como do custo da matéria-prima na produção de etanol – safra 2018/2019 

 

 

Fonte: Silva (2020). 

 

Na tabela apresentada por Silva (2020), um hectare rende 74,32 

toneladas de cana de açúcar, aproximadamente 12 vezes mais que o rendimento 

de 6,2 toneladas de milho. O maior rendimento da cana de açúcar por área 

plantada é mitigado pelo rendimento do milho na produção de etanol. Uma 

tonelada de cana de açúcar rende 82,26 litros de etanol enquanto uma tonelada 

de milho rende 4,8 vezes mais, 399,44 litros de etanol.  Porém, ao considerar 

tanto o rendimento agrícola quanto o rendimento industrial,  a produtividade da 

cana de açúcar é 2,46 vezes maior, com 6.113,74 litros por hectare, enquanto o 

milho rende 2.475,4 litros por hectare. Ao atribuir custo à matéria prima e 

associá-lo à produtividade, para produzir 1L de etanol hidratado o custo da cana 

de açúcar como matéria-prima foi de R$ 1,49 enquanto o milho como matéria 

prima teve custo de R$ 1,24. Em 1L de etanol, o custo da matéria-prima é 17% 

menor para o milho, em comparação com a cana-de-açúcar. Para chegar ao 

resultado, o estudo considerou que, na safra analisada, as usinas flex adquiriram 

milho pelo preço médio de R$ 29,70 por saca. No mesmo período as usinas de 

cana de açúcar tiveram o custo de produção de matéria prima de R$ 122,28 / 

tonelada. 

O relatório de Silva (2020), traz o levantamento de custos para a produção 

de etanol na safra 2018/19, tanto para milho quanto para cana de açúcar como 

matéria prima. Os dados sobre o custo para produção de etanol a partir da cana-

de-açúcar são provenientes de levantamento de custos de produção do 

Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas - 
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PECEGE realizado junto a 88 usinas, as quais processaram, aproximadamente, 

200 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2018/2019. 

O custo para produzir 1 m3 de etanol hidratado a partir do milho é de R$ 

1.709,01, enquanto a partir de cana-de-açúcar é de R$ 1.789,40. A diferença de 

custo de 4,5% a menos para produzir etanol a partir do milho se deve à 

relevância da matéria-prima no custo do produto, que, no caso apresentado, 

representa em média 76% do custo do etanol produzido. Somente em relação à 

matéria prima, o milho apresentou custo 11,4% menor que a cana-de-açúcar.  

A próxima etapa produtiva mais significativa em termos de custos é a 

operação do processamento industrial, que representou em média 19% do custo 

do etanol. Nesta etapa, o custo de produção do milho é 40% maior que o de 

cana-de-açúcar. A razão para a diferença está no fato de que os açúcares da 

cana-de-açúcar estão disponíveis na biomassa, sendo necessário apenas um 

processo de extração destes para a produção de etanol. O milho, por ser matéria 

prima amilácea, necessita da conversão do amido em açúcares através de um 

proceso enzimático a altas temperaturas decorrente da insolubilidade dos 

polissacarídeos. “Desta forma, o processamento industrial do milho é mais 

complexo do que o da cana-de-açúcar para a produção de etanol e, por 

conseguinte, apresenta um custo industrial mais elevado” Silva (2020).  Pelo fato 

de poder ser produzido com investimentos adicionais à estrutura existente para 

a produção de etanol de cana-de-açúcar, o etanol de milho apresenta um capex 

industrial menor. 
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Tabela 7- Custo de produção do etanol hidratado – em R$/m3, produzido a partir 

do milho em usinas flex e da cana-de-açúcar em usinas stand alone na safra 

2018/2019 

 

Fonte: Silva (2020). 

 

As despesas gerais, administrativas e com vendas representaram em 

média 5% do custo total, com custo do milho 27% menor que o da cana de 

açúcar. A diferença se deve à necessidade de ter uma estrutura administrativa 

maior para uma usina de cana de açúcar em função do cultivo agrícola próprio. 

De acordo com Silva (2020), 2/3 da cana de açúcar é cultivada pela própria 

usina. Nas usinas flex, o milho é adquirido, em sua maioria, de terceiros, o que 

gera despesas administrativas mais baixas em comparação às usinas de cana-

de açúcar. Outro ponto a favor do milho, é a possibilidade de armazená-lo, o que 

mitiga a variabilidade sazonal de matéria-prima, além de possibilitar negociações 

no mercado-futuro, com maior previsibilidade de preços. 

 

4.4.1 Custos de produção de etanol de milho 

 

Ao atualizar os dados de custeio da produção levantados por Silva (2020), 

é necessário considerar uma série de fatores atípicos que afetaram as safras 

2019/20 e 2020/21, em função da pandemia causada pelo Coronavirus e,
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neste cenário, o milho foi a matéria prima com maior oscilação. No período entre 

maio de 2019 e março de 2021, a cotação da saca do milho variou de R$ 34,84 

para R$ 91,51, com aumento de 163%. O aumento ocorreu apesar da 

expectativa de manutenção de produção alta, de acordo com a Companhia 

Nacional de Abastecimento - CONAB (2021), com 102,3 milhões de toneladas.  

 

Figura 32 - Quantidade de milho produzida e exportada pelo Brasil 

 

Fonte: PECEGE (2021) / dados: USDA e PAM/IBGE. 

 

Figura 33 - Indicador do preço do milho ESALQ/BM&FBOVESPA 

 

 

Fonte: CEPEA (2021).
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A CONAB estima que a exportação de milho brasileira será de 35 milhões 

de toneladas em 2021. De acordo com o Ministério da Economia, em 2020 o 

Brasil exportou 34,4 milhões de toneladas de milho. A maior parte do milho 

produzido no Brasil é destinada ao consumo interno. Em 2020 o consumo interno 

foi impulsionado pela demanda do setor de proteína animal brasileira destinada 

à exportação. Em 2018, a peste suína africana atingiu o rebanho suíno chinês e 

parte dos 450 milhões de porcos criados no país tiveram que ser sacrificados 

para evitar a disseminação da doença, o que reduziu a criação chinesa de suínos 

pela metade, de acordo com dados do Rabobank (2019). Como efeito imediato 

da redução do rebanho, a China se tornou o maior importador de carne de aves 

e suínos do mundo, além de ter aumentado de forma considerável a importação 

de carne bovina. De acordo com dados da Abrafrigo (2021), a exportação de 

carne bovina brasileira (in natura e processada) atingiu o recorde de 2 milhões 

de toneladas em 2020, sendo puxada pela demanda chinesa. De acordo com 

dados do Ministério da Economia (2021), a China foi o destino para 55% das 

exportações de carne suína, 50% de carne bovina e 17% de carne de frango 

brasileira em 2020. O PIB chinês cresceu 6,1% em 2019 e 2,3% em 2020, apesar 

da queda em relação à decada anterior. O crescimento contínuo pode sinalizar 

que, mesmo com a reposição do rebanho suíno chinês, o consumo de carne per 

capita tende a aumentar, com o contínuo crescimento e urbanização do país. 

Como consequência direta do aumento pela demanda por carne 

brasileira, ocorreu o aumento por fonte de proteína para ração animal. Neste 

cenário, tanto o milho quanto os subprodutos da produção de etanol de milho, 

DDG e WDG tiveram aumento na procura e, consequentemente, aumento no 

preço. 

Além do crescimento da demanda externa por carne brasileira, que gerou 

o aumento no consumo interno de milho, a desvalorização do Real após o início 

da pandemia de Covid-19  contribuiu para o aumento das exportações diretas do 

milho produzido no Brasil. A cotação do real em relação ao dólar passou de R$ 

4,32 em 07 de fevereiro de 2020 para R$ 5,82 em 15 de maio de 2020. 
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Figura 34 - Taxa de câmbio nominal (R$/US$, valor de venda) 

 

Fonte: Banco Central (2021). 

 

Com base na análise apresentada por Delloiagono, Santos, & Silva 

(2020), que atualizou dados para o custeio do etanol de milho apresentado por 

Silva H. J (2020), este estudo propõe uma nova atualização de dados relevantes 

para o custeio do etanol de milho. Para esta atualização serão considerados a 

mudança de cenário em 2019 e, principalmente, em 2020, com a pandemia de 

Covid-19 e a escalada das exportações brasileiras de carne e grãos. 

A simulação das margens econômicas da produção de etanol de milho 

em usinas flex foi atualizada, considerando a alteração de apenas dois 

parâmetros: preço líquido de comercialização do etanol e preço de aquisição do 

milho posto na usina, mantendo-se os demais dados constantes conforme 

apresentados por Silva H. J (2020). Os preços dos subprodutos DDG e WDG 

foram atualizados devido ao aumento significativo da cotação destes itens, o que 

pode ser fator determinante para as usinas terem lucro com a produção de etanol 

de milho. O preço da tonelada de DDG em Mato Grosso era de R$ 600,00 em 

janeiro de 2020, dobrou até outubro de  2020, e continuou subindo até o patamar 

de R$ 1.600,00 em abril de de 2021.
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Figura 35 - Preços médios do farelo de soja e DDG em Mato Grosso (R$/ton.), 

sem frete 

  

Fonte: Scot Consultoria (2021). 

 

Para compor a receita com etanol de milho na tabela 8, foram 

considerados os preços médios do DDG e WDG, respectivamente de R$ 

1.621,20 e R$ 482,86, de acordo com o levantamento da Scot Consultoria (2021) 

para os estados de Mato Grosso e Goiás, tendo como referência a segunda 

quinzena de abril. Os componentes para custos são os mesmos usados por Silva 

(2020) na análise do custo para produção de etanol de milho na safra 2018/19, 

considerando que a análise indica que o preço da matéria prima é o componente 

mais significativo na composição de custos do etanol de milho.  

A tabela indica que a produção de etanol de milho deixa de ser lucrativa 

a partir do momento em que a saca do milho passa do valor de R$ 65,00, 

gradualmente em função do valor de venda do litro do etanol. Em relação ao 

resultado apontado Delloiagono, Santos, & Silva (2020), as margens são 

maiores devido ao acréscimo na receita proporcionado pelo aumento nos preços 

do DDG e WDG. 

Considerando valores de 2021, o preço médio do etanol hidratado PVU 

em Mato Grosso foi de R$ 3.072,23 / m3 para abril de 2021, de acordo com dados 
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do CEPEA (2021),  enquanto o preço médio da comercialização da saca de milho 

em Mato Grosso foi de R$ 60,02 para março de 2021, de acordo com dados do 

IMEA (2021). Nesta condição, a produção de etanol de milho proporciona 

margem próxima a 25%. Fazendo uso deste modelo para custeio da produção 

de etanol, com o preço atual pago pela saca de milho em Mato Grosso a R$ 

60,02, o custo de produção de 1 litro etanol é de R$ 2,9709. 

 

Tabela 8- Margens econômicas na produção de etanol de milho (%) 

 

 Fonte: elaboração propria / Dados: PECEGE, ANP e Scot Consultoria. 

 

4.4.2 Custos de produção de etanol de cana 

 

Os custos de etanol de cana de açúcar para a safra 2020/21 foram 

divulgados pelo PECEGE (2021), com levantamento realizado em 54 unidades 

agroindustriais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Goiás, Mato Grosso e Maranhão. Em relação ao plantio da cana de açúcar, 

destaca-se o aumento da produtividade comparado à safra anterior, passando 

de 76,46 t/ha para 79,54 t/ha, e de 10,30 t ATR/ha para 10,95 t ATR/ha. 

Os custos da safra de cana de açúcar 2020/21 foram afetados pelas 

mudanças no cenário macroeconômico instável em função da pandemia de 

Covid-19. Os efeitos da desvalorização cambial não foram integralmente 

sentidos na safra 2020/21, porém deverá ter impacto na safra que se inicia em 

2021/22. Houve aumento na produtividade, o que contribuiu para a diluição dos 

custos, tanto na área agrícola quanto na industrial, com redução dos valores  
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quando se comparada à safra 2019/20. O custo de produção de 1 litro de etanol 

hidratado, de acordo com os dados do PECEGE (2021) é de R$ 1,7500. 

 

4.5  Sistema logístico de distribuição de etanol 

 

O setor sucroalcoleiro brasileiro, especialmente no Centro-Sul do país, 

está consolidado como grande produtor de açúcar e etanol competitivos frente 

aos concorrentes no mercado interno e externo. O surgimento do milho vem 

somar à cana de açúcar como matéria prima energética para a produção de 

etanol e apresenta rápida expansão no estado de Mato-Grosso, estado com a 

maior produção nacional de milho 2ª safra. A logística para a distribuição do 

etanol de milho ou de cana de açúcar se apresenta como um elo deficiente da 

cadeia produtiva, e como elemento determinante para a competitividade do 

etanol brasileiro em relação à gasolina no mercado interno, ou para a 

competitividade do etanol produzido num estado mais distante de grandes 

centros consumidores, como é o caso de Mato Grosso. 

O grande desafio do Brasil é se aproximar dos níveis de custos logísticos 

das nações com as quais compete no âmbito do agronegócio. O Brasil, com sua 

grande capacidade produtiva e suas amplas distâncias entre os polos produtores 

e os pontos de destino, deve investir em modais pouco explorados, como são os 

casos da ferrovia e da hidrovia; entretanto, também se fazem necessárias 

melhorias no planejamento logístico global do agronegócio brasileiro (Souza & 

Markoski, 2013). 

A proposta desta etapa do trabalho é comparar os custos de distribuição 

do etanol de milho produzido no estado de Mato-Grosso, maior produtor nacional 

deste tipo de etanol, com o etanol de cana-de-açúcar, produzido em São Paulo, 

o maior produtor nacional. A logística de distribuição pode ser o fator 

determinante da competitividade entre os combustíveis. 

Em seu estudo, Vassallo (2015) expõe que os custos diferenciam-se por 

questões como consumo de combustível e outros insumos de desgaste, 

quantidade e capacitação de mão de obra, sindicalização, custos fixos de 

equipamentos, leasing, entre outros. Estes custos levam a uma diferença 

elevada entre os modais.
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Tabela 9- Relação entre custos dos diferentes modais de transporte de etanol 

 

        Fonte: Vassallo (2015). 

 

O armazenamento da produção de etanol brasileira pode ser realizado 

através dos tanques de combustíveis pertencentes às usinas ou dos tanques das 

distribuidoras, dos terminais da Transpetro, dos centros coletores de etanol e, 

em menor escala, pelos terminais portuários.  

De acordo com estudo de  Santos, Albano, Ferreira, Oliveira, & Silva 

(2020), a capacidade de tancagem na safra 19/20 era de 17.242.093 m3, sendo 

69,38% de etanol hidratado e 30,62% de etanol anidro. 

O estudo de Santos & Silva (2020) traça uma simulação de evolução do 

estoque de etanol no período entre novembro/2020 e abril/21 a partir de um 

cenário básico para a produção de etanol, vendas domésticas e vendas externas 

pelas usinas. “Os resultados apontam uma necessidade de ampla redução nas 

vendas para que os estoques de ambos os etanóis sejam suficientes para 

atender o período de entressafra. Caso contrário, haverá necessidade da 

aquisição de etanol de outras origens para atender o mercado”. Os elevados 

preços do açúcar decorrentes da desvalorização cambial e o clima muito seco 

incentivaram a rápida colheita da safra de cana de açúcar, de modo a atender 

especialmente o mercado externo. A seca, porém afetou o desenvolvimento dos 

canaviais para a safra 2021/22. Dessa forma, haverá atraso para o início da 

produção de etanol de cana-de-açúcar no Centro-Sul. 
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Figura 36 – Capacidade de tancagem de etanol por região em 2019 

 

   Fonte: EPE (2020) a partir de ANP (2020). 

 

A infraestrutura rodoviária brasileira possui 1.720.700 km, dos quais 

78,5% não são pavimentados, 12,4% são pavimentados e 9,1% são planejados, 

ou seja, fisicamente inexistentes, mas para as quais são previstos pontos de 

passagem que estabelecem uma diretriz destinada a atender uma demanda 

potencial de tráfego. Das rodovias pavimentadas, 30,6% são rodovias federais e 

69,4% são rodovias estaduais ou municipais. Das rodovias federais, 12,4% são 

duplicadas ou estão em duplicação enquanto 87,6% são rodovias de pista 

simples (Confederação Nacional dos Transportes - CNT, 2019).  Entre as 

rodovias pavimentadas, a região Sul possui a maior densidade desta malha 

rodoviária, seguida por Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte (CNT, 2019).
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Figura 37 – Densidade da malha rodoviária federal pavimentada por região do 

Brasil (km/1000 km2) 

 

        Fonte: Confederação Nacional dos Transportes – CNT (2019). 

 

O Brasil foi classificado na 93ª posição, entre 141 países, em 

levantamento do Fórum Econômico Mundial com relação à variável rodovias, 

composta por dois índices: um de conectividade entre as maiores cidades do 

país e outro de qualidade da via, considerando sua expansão e suas condições 

funcionais. Além da falta de manutenção, um dos motivos para a degradação 

das rodovias brasileiras é o aumento na quantidade de veículos que passaram 

a circular na década de 2010-2020. Um reequilibro da matriz de transporte e a 

pavimentação e manutenção das principais rodovias que escoam as safras 

brasileiras são fundamentais para o aumento da competitividade do Brasil 

(Oliveira, Cicolin, & Santos, 2015).
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Tabela 10 - Frota total de veículos por região – Brasil 2009 - 2019 

 

              Fonte: Elaboração própria com dados do Denatran (2020) e CNT (2020). 

 

Com o aumento da produção de etanol a partir do início das vendas dos 

veículos flex, e a expansão das áreas produtoras de etanol para estados como 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, houve aumento das distâncias e das 

escalas de volumes movimentados, o que pode viabilizar projetos de um sistema 

de escoamento da produção de etanol mais eficiente.  

De acordo com Milanez, Nyko, Garcia, & Xavier, (2020), o investimento 

em ferrovias para transporte de etanol no Brasil enfrenta gargalos como a falta 

de vagões tanque, a falta de locomotivas com tração adequada, a baixa 

capacidade da linha causada por falta de manutenção, a baixa velocidade, a 

baixa frequencia de viagens, horários limitados para tráfego e falta de terminais 

de transbordo, além de dificuldades de integração entre diferentes 

concessionárias.  

O Brasil possui 29,18 mil km de ferrovias, usadas principalmente para o 

transporte de minérios do local de extração até os portos para exportação. De 

acordo com a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários - ANTF 

(2021), o modelo ferroviário responde por mais de 45% dos granéis sólidos 

agrícolas exportados e, no caso do açúcar, 49%. Pela extensão territorial, o 

Brasil ainda apresenta poucas ferrovias e poderia explorá-las para ligar as áreas 

produtivas do interior do país aos portos exportadores. De acordo com Péra & 

Filho (2018), em 2017 foram movimentados por volta de 2 bilhões de litros de 

etanol, principalmente em fluxos de distribuição de diversos estados do Centro-

Sul brasileiro.
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Figura 38 - Comparação de matrizes de transporte de carga entre países de 

mesmo porte territorial 

 

                  Fonte: ANTF (2021). 

 

 

Figura 39 - Mapa das ferrovias Brasileiras 

 

Fonte: Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários - ANTF (2021).
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O modal hidroviário é considerado de baixo custo, seguro, não poluente, 

porém há pouca flexibilidade e depende da associação com outros modais.  

Para o escoamento de etanol de milho produzida em Mato Grosso, ou 

etanol de cana de açúcar produzida em São Paulo, a opção hidroviária seria a 

hidrovia Tietê-Paraná, com extensão de 2.400 km, de acordo com a Secretaria 

de Transportes do Estado de São Paulo. Destes, 1.800 km são navegáveis no 

Rio Paraná e outros 800 km são navegáveis nos Rios Tietê e Piracicaba. A 

hidrovia se tornou um sistema logístico com a conclusão da esclusa de Jupiá em 

1998 e conta com 10 eclusas em seu trajeto. 

 

Figura 40 - Mapa hidrovia Tietê-Paraná 

 

Fonte: Departamento Hidroviário Governo do Estado de São Paulo (2020). 

 

De acordo com o Departamento Hidroviário de São Paulo - DHSP (2021), 

não houve transporte de etanol na hidrovia Tietê-Paraná em 2020. Os produtos 

transportados foram milho (34%), cana de açúcar (32%), soja (27%), areia (7%) 

e madeira (0,2%). Há previsão de instalação de um terminal intermodal em 

Araçatuba para carregamento de fertilizantes, combustíveis, grãos, conteineres 

e açúcar. 

O aumento na produção de etanol em Mato Grosso do Sul, numa faixa 

que se encontra de Ivinhema a Rio Brilhante, levou a TRANSPETRO a construir 

comboios de combustível líquido para captar a produção do estado, assim como 

a produção da região de Araçatuba. Terminais alcooleiros foram projetados no
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reservatório de Porto Primavera e m Araçatuba, com descarga do etanol prevista 

para Anhembi, às margens do Rio Tietê, de onde partiria para São Paulo ou para 

distribuidora próxima. De acordo com o Plano Diretor da hidrovia, elaborado pelo 

Governo de São Paulo, quatro empurradores e 16 chatas alcooleiras de 1,5 

milhões de litro cada encontram-se disponíveis em Araçatuba. 

 

Figura 41 - Planejamento para transporte de etanol HTP 

 

Fonte: Plano Diretor Hidrovia Tietê Paraná (2020). 

 

O sistema dutoviário para transporte de etanol no Brasil foi inaugurado em 

2013 e liga bases distribuidoras importantes a centros consumidores e 

exportadores. O sistema de dutos liga as cidades de Paulínia, polo de refino de 

combustíveis a Ribeirão Preto, polo produtor de etanol, seguindo sentido Centro-

Oeste até Uberaba. Na outra ponta, a partir da conexão em Guararema, o 

sistema segue sentido Rio de Janeiro, passando por Duque de Caxias e terminal 

Ilha d´Agua. Hoje a extensão do sistema é de 1.054 km de etanolduto, com 

capacidade anual máxima de transporte de até 6 bilhões de litros de etanol.  

De acordo com Péra & Filho (2018), o transporte por dutos pode levar a 

reduções de custos de transporte significativas quando comparadas com o custo 

do transporte de etanol por rodovia, o modal mais usado na região Centro-Sul. 

A capacidade de armazenamento dos tanques nos terminais operacionais 

da Logum, operadora dos dutos, é de 617 milhões de litros. Os dutos que já se
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 encontram em operação estão no trecho entre Ribeirão Preto e Paulínia, e entre 

Ribeirão Preto e Uberaba e há outros 3 trechos subcontratados pela Logum: 

entre Paulínia e Barueri; entre Paulínia e Rio de Janeiro; e entre Guararema e 

Guarulhos.  

De acordo com a EPE, em 2019 o transporte de combustíveis através de 

dutovias foi enquadrado no REIDI – Regime Especial de Incentivo ao 

Desenvolvimento da Infraestrutura, o que benefiia empresas com projetos para 

implantação de obras de infraestrutura, com redução no custo de implantação 

do projeto. 

Dentre os próximos projetos, destaca-se a conexão entre o Terminal 

Terrestre em Guararema e as bases de distribuidoras em São Jose dos Campos, 

passando pelos municípios de Guararema, Santa Branca, Jacareí e São José 

dos Campos. 

 

Figura 42- Sistema de dutos Logum 

 

Fonte: Logum (2021). 

 

4.5.1 Custos de distribuição de etanol de cana 

 

Ao comparar com o etanol produzido no estado de São Paulo, o etanol de 

cana de açúcar tem a vantagem de proporcionar um custo menor por litro de 

etanol em comparação ao etanol de milho, que passa por um período de alta de 

preços da matéria-prima. Tendo como referência uma usina localizada na região 

de Mirante do Paranapanema, o frete por litro fica próximo de R$ 0,09, 

confirmando a vantagem competitiva do etanol de cana de açúcar em termos de 

custo.
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De acordo com Milanez, Nyko, Garcia, & Xavier (2020), a predominância 

da modalidade rodoviária no transporte de etanol deve-se à sua competitividade 

em rotas curtas e baixo volume de  carga. As usinas estão situadas, em geral, 

em regiões agrícolas afastadas das importantes vias de transporte e não têm 

escalas de produção que viabilizem a utilização e os investimentos em outras 

modalidades de transporte, analisadas isoladamente. “Em função disto, 

praticamente todo etanol deixa as usinas por meio de transporte rodoviário com 

destino direto às distribuidoras ou portos. Em poucos casos ocorrem as “pontas 

rodoviárias”, curtos trechos rodoviários até terminais de transbordo para outros 

modais de transporte.” Das distribuidoras, 80% do etanol parte diretamente rumo 

aos postos, enquanto o restante passa por fluxos de transferência. 

Com o novo ciclo de consumo de etanol a partir do crescimento das 

vendas de carros flex, o investimento imediato para escoamento da produção foi 

em frota rodoviária. De acordo com Milanez, Nyko, Garcia, & Xavier (2020), para 

que as exportações de etanol cheguem aos portos, o transporte rodoviário 

permanece como única alternativa para a maioria das usinas, em função de 

características de rotas curtas, de altos custos dos transbordos intermodais e de 

deficiencias na infraestrutura das demais modalidades de acesso aos portos.  

Outro modal de transporte possível para o etanol de cana produzido no 

estado de São Paulo é o etanolduto. Um produtor de etanol de cana-de-açúcar 

da região de Ribeirão Preto teria o custo de R$ 0,032/l para enviar sua produção 

via etanolduto até Paulínia. Considerando que o custo de produção levantado 

para o litro do etanol de cana de açúcar é de aproximadamente R$ 1,75, neste 

caso e em situações semelhantes, a cana-de-açúcar gera vantagem significativa 

em termos de custos. 

 

4.5.2  Custos de distribuição de etanol do milho 

 

O estado de Mato Grosso é o terceiro maior do Brasil em área, com 

903.207 km2
, território menor apenas que os estados de Amazonas e Pará. Com 

uma população de 3.035.122 pessoas de acordo com o censo 2010, e com uma 

população projetada pelo IBGE de 3.526.220 em 2020, o Mato Grosso fica 

somente na 19ª posição em relação à população total, quando comparada com 

os outros estados brasileiros. Com vasta área territorial e população baixa, a 
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densidade demográfica, com dados do censo 2010, é de 3.36 hab./ km2. Por 

essas características, a produção de etanol de Mato Grosso excede o consumo 

e esta característica foi ampliada nas últimas safras com o incremento da 

produção de etanol de milho no estado.  

 

Tabela 11- Saldo produção de etanol hidratado 2019 

  

              Fonte: ANP (2020). 

 

Atualmente há 17 usinas que produzem etanol de milho no Brasil, entre 

plantas flex e full. Entre elas, 15 estão localizadas na região Centro-Oeste, sendo 

10 em Mato-Grosso e 5 em Goiás. Juntas respondem por 99% da produção de 

etanol de milho atual, de acordo com a UNEM. As outras duas unidades ficam 

localizadas em São Paulo e Paraná, porém são plantas com produção menor. 

De acordo com a UNEM (2021), foram abertas em média duas ou três novas 

usinas de etanol de milho por ano, nos últimos anos. Para 2021 há previsão de 

abertura de 1 nova unidade, porém com ampliações de unidades já existentes.
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Figura 43- Mapa das usinas de etanol de Mato Grosso 

 

 

Fonte: Google Maps (2021). 

 

Em 2019, os estados da região Centro-Oeste foram os maiores 

responsáveis pelo excedente de produção de etanol hidratado. A produção da 

região tem aumentado em ritmo mais acelerado que o consumo, portanto grande 

parte da produção é escoada para outros centros consumidores, principalmente 

a região Sudeste.  

Tomando como exemplo a produção de etanol de milho em Lucas do Rio 

Verde, o deslocamento até uma base de distribuição em Cuiabá seria de 330 km 

através da BR 163. Usando como referência o indicador mensal do Sistema de 

Informações de Frete - SIFRECA (2021), com origem e destino em Alto Taquari, 

no estado de Mato Grosso,  o valor estimado para o frete seria de R$ 0,4182 * 

20.000 L * 810 g/L * 330 km = R$ 2.235,70 ou R$ 0,11/L de etanol. Usando a 

mesma referência para calcular o frete de etanol a partir de outras localidades 

com usinas de etanol de milho, como Sorriso e Campo Novo dos Parecis, com 

distâncias semelhantes até Cuiabá, em torno de 395 km, o valor do frete por litro 

aumenta para R$ 0,13. 

Se a opção for o transporte rodoviário direto até Paulinia ou Ribeirão 

Preto, para abastecimento dos maiores centros consumidores, a distância  
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aumenta significativamente e o frete aumenta para R$ 0,17/l e R$ 0,16/l 

respectivamente. O custo de produção do etanol de milho, na cotação atual da 

saca de milho, chega a 2,9709, o que já não o torna competitivo. 

Em relação ao transporte ferroviário, a Rumo Logística, empresa do 

Grupo Cosan, opera uma malha ferroviária de 14 mil km, com ligação direta com 

os portos de Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande. De acordo 

com a empresa, 26% dos grãos exportados pelo Brasil são transportados por 

sua malha, que liga refinárias de São Paulo e do Sul do país para transporte de 

combustíveis aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio 

Grande do Sul.   

 

Figura 44 - Malha ferroviária da Rumo: 

 

           Fonte: Rumo (2021).  

 

Com a malha atual da Rumo, é possível transportar etanol de milho 

produzido no Mato Grosso até as distribuidoras em São Paulo, maior consumidor 

de etanol do país. A empresa busca aproveitar o frete de retorno das viagens 

que levam diesel e gasolina com origem em bases importantes como a Replan, 

em Paulínia, para voltar com os vagões tanque carregados com etanol e 

biodiesel. 
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Figura 45 - Simulador tarifário Rumo 

 

Fonte: Rumo (2021). 

 

Para estimar os custos, foi usada como referência o simulador de tarifas 

da Rumo, com as tarifas para a malha ferroviária Paulista. Ao lançar a distância 

aproximada entre Rondonópolis e Paulínia, o valor máximo homologado é de R$ 

161,75 R$/m3, ou R$ 0,16 por litro. No caso, para o etanol de milho chegar até 

o terminal de Rondonópolis, saindo de Lucas do Rio Verde, como exemplo, seria 

necessário rodar aproximadamente 550 km em rodovia, aumentando o custo do 

escoamento.  Ao simular o transporte para etanol de cana de açúcar produzido 

em São Paulo, na cidade de Panorama, com destino a Bauru, o valor máximo 

homologado é de R$ 59,57/m3. 

Considerando o transporte intermodal entre Lucas do Rio Verde e 

Paulínia, com uso de etanolduto, a tarifa informada pela Logum para transporte 

entre Uberaba e Paulínia, seria de R$ 54,50/m3, ou R$ 0,0545/l. Neste caso,  há 

necessidade de transporte rodoviário para escoar a produção de etanol de milho 

nos 1.470 km com origem em Lucas do Rio Verde e destino Uberaba, ao custo 

de R$ 0,1426/l, fazendo uso da cotação com origem em Lucas do Rio Verde e 

destino Guarulhos, conforme tabela do Sifreca disponível. Somando ao valor do 

litro do etanol de milho produzido em Mato Grosso e ao transporte por duto até 

a distribuidora, o valor final do litro de etanol seria R$ 3,1680. 
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4.6 Comparativo sumarizado da logística de etanol de cana-de-açúcar e de milho 

nas regiões analisadas.
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Quadro 2 - Comparativo sumarizado da logística de etanol de cana-de-açúcar e de milho 

Componentes Etanol 

Demanda 

• Demanda total etanol estimada (2021) = 31,1 bilhões litros 

• Demanda concentrada na região Centro-Sul, com consumo nos grandes centros urbanos onde o etanol tem preço 

competitivo com a gasolina 

• Para o etanol de milho há demanda específica concentrada nos meses da entressafra do etanol de cana-de-açúcar 

 Etanol de milho Etanol de cana-de-açúcar 

Oferta 

• Estimada em 3,2 bilhões litros  

• Concentrada nos estados de MT e GO 

• Concentrada no período de entressafra da cana-de-

açúcar (novembro a abril) 

• Estimada em 28 bilhões litros (USDA, 2021) 

• Concentrada nos estados de SP, GO e MS 

• Ocorre na safra da cana-de-açúcar (abril a novembro) 

Custo de produção Estimado em R$ 2,9709 / litro (março 2021) R$ 1,7500 (safra 20/21) 

Custo de distribuição 

Superior ao etanol de cana-de-açúcar em todos os 

modais, devido à distância entre o estado de MT e 

os maiores centros consumidores. 

Custos inferiores ao do etanol de milho por ter a produção 

concentrada no estado de São Paulo, maior mercado 

consumidor. 

Logística da matéria-

prima (transporte e 

armazenagem) 

Rodoviária, com produção próxima às usinas. 

Armazenagem nas usinas. 

Rodoviária, com plantações nas próprias usinas ou parceiros 

agrícolas próximos. Armazenagem por tempo curto devido à 

perecibilidade da cana. 
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Logística de 

distribuição (transporte 

e armazenagem) 

• Rodoviária - necessidade de percorrer trechos 

longos entre a usina e os centros de distribuição: 

✓ Lucas do Rio Verde - Cuiabá = R$ 0,11/litro 

✓ Sorriso - Cuiabá = R$ 0,13/litro 

✓ Sorriso - Paulinia = R$ 0,17/litro 

 

• Ferroviária - possibilidade de uso da malha da 

Rumo com origem em Rondonópolis: 

✓ Rondonópolis - Paulínia = R$ 0,16/litro 

(tarifa máxima) 

 

• Hidroviária: para ter acesso à Hidrovia Tietê-

Paraná há necessidade de percorrer trechos 

rodoviários acima de 1000km, considerando a 

origem no polo produtor de etanol de milho em 

MT 

 

• Dutoviária: acesso ao sistema Logum em 

Uberaba, com necessidade de transporte 

rodoviário entre a região produtora e o 

transbordo para a rede de dutos (trechos em 

torno de 1.000 km a partir da região produtora). 

✓ Uberaba - Paulínia = R$ 0,054/litro 

  

• Rodoviária - distribuição caracterizada por trechos mais 

curtos,   entre a usina e os centros de distribuição: 

✓ Teodoro Sampaio - São Paulo = R$ 0,09/litro 

 

 

•  Ferroviária: Possibilidade de uso da malha da Rumo para ter 

acesso aos principais portos; ou dutoviária (ramais em 

Ribeirão Preto, Paulínia, Barueri, Guarulhos e Guararema) 

 

• Hidroviária: possibilidade de captar a produção do Oeste de 

São Paulo e do Mato Grosso do Sul através de terminais 

alcooleiros em Presidente Epitácio, Aparecida do Taboano e 

Araçatuba 

 

• Dutoviária: Possibilidade de transporte na região atendida 

pelo sistema Logum: 

✓ Ribeirão Preto - Paulínia = R$ 0,032/litro 
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Oportunidades 

 

• Distribuição de etanol para centros consumidores 

no Centro-Oeste e Norte. 

• Exportação via portos do Eixo Norte. 

• Agenda ambiental global liderada pelos EUA, com 

possíveis incentivos aos biocombustíveis. 

  

 

• Produção e distribuição próxima aos maiores centros 

consumidores do país. 

• Sistema logístico bem estruturado para a distribuição.  

• Agenda ambiental global liderada pelos EUA, com possíveis 

incentivos aos biocombustíveis.  

Desafios 

• Firmar contratos futuros para garantir preço viável 

da matéria-prima; 

• buscar soluções logísticas para reduzir custos no 

escoamento da produção em longas distâncias; 

• adequar o processo produtivo às exigências 

ambientais. 

• Conciliar a necessidade de aumento da produtividade de cana-

de-açúcar com as exigências ambientais. 

• explorar novos mercados consumidores onde a gasolina leva 

vantagem sobre o etanol. 

Riscos 

• Oscilações no preço do milho, comprometendo a 

competitividade do combustível; 

• Falta de investimentos na malha logística para 

escoamento da produção da região Centro-Oeste;  

• Setor sujeito a intervenções políticas que alteram a 

competitividade da gasolina, principal concorrente; 

• Perda de mercado a longo prazo, devido ao uso de 

veículos híbridos e elétricos.  

• Variações climáticas com reflexos na produtividade. 

• Variações no preço do açúcar, causando oscilações na oferta 

do produto. 

• Setor sujeito a intervenções políticas que alteram a 

competitividade da gasolina, principal concorrente; 

• Perda de mercado a longo prazo, devido ao uso de veículos 

híbridos e elétricos.  
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 Pontos Fortes 

• Proximidade das usinas às regiões que mais 

produzem milho e ao mercado consumidor de DDG 

e WDG;  

• Possibilidade de armazenamento de matéria-prima 

e produção de etanol durante a entressafra de cana-

de-açúcar; 

• Possibilidade de adaptar usinas de cana-de-açúcar 

à produção flex. 

• Há demanda por subprodutos como óleo de milho, 

DDG e WDG. 

• Combustível renovável, pouco poluente, de alto 

rendimento para consumo em massa. 

• Proximidade das usinas aos grandes centros consumidores; 

• Produção própria de cana-de-açúcar ou contrato com 

fornecedores dão maior previsibilidade quanto à matéria-prima; 

• Possibilidade de adaptar usinas de cana-de-açúcar à produção 

flex. 

• Aproveitamento de subprodutos como a vinhaça para adubação 

das lavouras e o bagaço da cana-de-açúcar para geração de 

energia; 

• Combustível renovável, pouco poluente, de alto rendimento 

para consumo em massa. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os produtores de cana-de-açúcar e usineiros tiveram boa capacidade de 

reação para se adaptarem à expansão da demanda por etanol desde o lançamento 

dos carros com motores flex. Através do surgimento de novas usinas, do investimento 

de grupos empresariais, e da modernização e profissionalização das técnicas 

produtivas, os produtores de etanol brasileiros conseguiram acompanhar o 

crescimento da demanda interna e exportar o etanol excedente. Através de pesquisa 

em informações secundárias e de entidades e empresas envolvidas na cadeia 

produtiva do etanol, esta dissertação se propos a analisar a situação atual da 

demanda, oferta e os custos para a produção industrial de etanol de milho em Mato 

Grosso e de etanol de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, além dos custos para 

a distribuição do etanol a partir dos estados de Mato Grosso e São Paulo.  

O setor sucroalcoleiro brasileiro fica exposto não apenas aos riscos inerentes 

ao manejo da cana-de-açúcar ou variações macroeconômicas, mas à interferência 

política. O exemplo da primeira metade da década passada mostra como a 

interferência política na cadeia de produção de um concorrente direto, no caso a 

atuação direta nos preços da gasolina da Petrobrás, podem atrasar um setor produtivo 

que vinha investindo e se preparando para a expansão.  

A mudança de cenário a partir da 2ª metade da última década trouxe força ao 

etanol e levou ao recorde de produção e consumo em 2019. A pandemia da Covid-19 

trouxe de volta um cenário de descontrole em relação ao preço da gasolina, aliada às 

quarentenas que deixaram boa parte da população reclusa e fez cair a demanda por 

combustíveis. A queda no preço do barril de petróleo no início 2020 parecia formar a 

tempestade perfeita para os produtores de etanol.  

Neste cenário, uma nova fonte de matéria prima para o etanol, o milho, ganha 

relevância no cenário nacional. Matéria-prima mais usada pelo maior produtor de 

etanol do mundo, os Estados Unidos, o milho nunca foi competitivo frente à cana-de-

açúcar no Brasil. Porém, alguns pontos favoráveis ao uso do milho como matéria-

prima para a produção de etanol o tornaram competitivo, tais como o aumento da 

produtividade do milho de segunda safra na região Centro-Oeste, a expansão de 

usinas de álcool para os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o 

surgimento de novos mercados consumidores para o etanol e a possibilidade de 
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estocar o milho e adaptar usinas de cana de açúcar para se tornarem flex e também 

produzirem etanol com milho. A produção de etanol de milho vem crescendo de forma 

rápida nos últimos anos, com o surgimento de novas usinas. Porém, o milho não está 

menos sujeito às variações de mercado tal qual a cana-de-açúcar.  Fonte de energia, 

a matéria-prima é muito usada para fabricação de ração animal e para exportação 

direta para países com muita criação. Com o aumento repentino da cotação da saca 

do milho, pela primeira vez desde a expansão das usinas de etanol de milho, o grão 

pode se mostrar temporariamente inviável para a produção de etanol por representar 

a maior parcela na composição de custos da produção do combustível.  

Este estudo procurou entender o cenário de oferta e demanda no qual o etanol 

de milho está inserido e traçar um paralelo com o etanol de cana-de-açúcar em relação 

aos custos de produção e distribuição. 

Ao atualizar alguns componentes para compor os custos de produção, fica 

nítida a vantagem competitiva do etanol de cana de açúcar em relação ao etanol de 

milho, em termos de custos, no início da safra 2021/22. O custo para produzir o etanol 

de milho aumentou de forma significativa em função da valorização da matéria-prima, 

usada como fonte energética em ração animal. Pelo mesmo motivo, a produção de 

etanol de milho ainda pode ser viável e lucrativa. Assim como ocorreu com o preço do 

milho, os preços do DDG e WDG, subprodutos do etanol de milho, estão em cotação 

recorde enquanto a demanda dos criadores de gado é constante. O resultado é um 

etanol de milho caro de se produzir, porém ainda rentável em parte devido à 

valorização de seus subprodutos. 

Neste cenário, a logística de distribuição é determinante para as vendas do 

etanol de milho. Considerando que o Mato Grosso é imenso em território, porém com 

população baixa, o estado não consome todo o etanol que produz. A prioridade deve 

ser atender à própria demanda por etanol, aproveitando a margem gerada pela 

proximidade com lavouras de milho e com grandes criadores de gado como fonte de 

receita com DDG e WDG, e distribuir o excedente. Para a distribuição, tanto o modal 

terrestre, quanto a intermodalidade com ferrovia em Rondonópolis ou etanolduto em 

Uberaba-MG, representam um acréscimo de custo indesejável para um produto cuja 

margem muitas vezes depende de fatores alheios ao produtor. O desafio ao produtor 

de etanol de milho é se preparar para um período com manutenção dos altos preços 

do milho, além do desafio logístico de escoar uma produção concentrada a menos de 

500 km do sul do Pará. 
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O etanol de cana de açúcar segue com a vantagem de ser produzido em grande 

escala no estado onde há o maior consumo, além de dispor de uma boa malha 

rodoviária para distribuição em curta distância, e da melhor malha nacional (hidrovia, 

ferrovia, etanolduto e portos) para exportar o excedente.  

Além dos desafios já postos, os produtores de etanol, tanto de milho quanto de 

cana-de-açucar, passam a conviver com a possibilidade, cada vez mais próxima, de 

uma mudança significativa na fonte energética dos veículos, passando de motores a 

combustão para motores elétricos ou híbridos.  
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