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RESUMO 

O comércio de etanol entre Brasil e Estados Unidos é fortemente guiado por 

uma assimetria regulatória, que agrega valor ao etanol brasileiro ao gerar uma de-

manda americana pelo produto derivado da cana de açúcar. A demanda advém dos 
mandatos de consumo de biocombustíveis estabelecidos no programa americano 

conhecido como Renewable Fuel Standard (RFS). A assimetria emerge pelo fato de 

RFS dar ao etanol brasileiro a classificação de Biocombustível Avançado, tornando-

o para os Estados Unidos um produto mais nobre que o etanol derivado do amido de 

milho produzido domesticamente. Apesar dos processos produtivos tornarem os dois 

produtos diferenciados quanto ao teor de emissão de CO2 em seus ciclos de vida, o 
produto final é o mesmo: etanol anidro combustível. Portanto, quando a aquisição de 

etanol brasileiro pelos Estados Unidos é tal que torna o balanço doméstico de oferta 

e demanda deficitário no Brasil, faz-se necessária a importação brasileira de etanol 

americano. Esse vai e vem do produto ocorre de forma simultânea e, por isso, con-

sidera-se a existência de um fluxo redundante de etanol, gerando custos logísticos, 

transacionais e emissões de CO2 que poderiam ser evitados.  Dado que o objeto do 

interesse americano pelo produto brasileiro é o baixo índice de emissões de CO2 no 

ciclo de vida do etanol de cana de açúcar, o fluxo redundante de etanol pode ser 

substituído por transações de Créditos de Biocombustível Avançado, uma nova ideia 

que é desenvolvida ao longo deste trabalho. Para cada Crédito transacionado, os 

Estados Unidos contabilizarão em seu balanço a emissão de CO2 correspondente 
ao volume equivalente de etanol de cana de açúcar, transferindo para o Brasil as 

emissões correspondentes ao mesmo volume de etanol derivado do amido de milho. 

A substituição do fluxo físico pela transação de contratos é a fonte de economia pro-

posta no título deste trabalho.  

 

Palavras-chave: comércio, etanol, Brasil, Estados Unidos, Renewable Fuel 
Standard, Biocombustível Avançado, fluxo redundante de etanol, 

Créditos de Biocombustível Avançado 



ABSTRACT 

Ethanol trading between Brazil and United States is strongly guided by a regu-

latory asymmetry, which valorizes the Brazilian product through the creation of an 

American demand for it. This demand is originated from the Renewable Fuel Stand-
ard (RFS) program’s mandates for biofuels consumption. RFS classifies the Brazilian 

ethanol as an Advanced Biofuel, turning this product more valuable in the United 

States than the one produced locally from the corn starch. What differentiates one 

product from the other is the producing process, which gives to the sugar cane etha-

nol the status of a less CO2 emitting life cycle biofuel when compared do the ethanol 

made from corn. Although there is a difference between both production systems, the 
final product is the same: Anhydrous Fuel Ethanol. Therefore, when the American 

demand for the sugar cane product causes a deficit in the Brazilian balance of supply 

and demand, it makes necessary an importation of ethanol from the US. This etha-

nol’s round trip occurs simultaneously, which allows to consider that there is a redun-

dant flow of product between both countries, with financial and environmental ex-

penses that could be avoided. Given that the American interest for the Brazilian 

product lies on the lower emission life cycle of the sugar cane ethanol, the redundant 

flow mentioned before could be swapped for transactions of Advanced Biofuel Cred-

its, a new idea which is designed throughout this work. For the Credits traded from 

Brazil to the United States, the latter will account on it’s balance the emissions of 

CO2 related to an equivalent volume of ethanol from sugar cane, while Brazil as-
sumes the emissions for the same volume of ethanol from corn starch. The substitu-

tion of physical product trading for paper trading is the source for the savings pro-

posed by the title of this work. 

 

Keywords: Ethanol trading, Brazil, United States, Renewable Fuel Standard, 

Advanced Biofuel, redundant flow, Advanced Biofuel Credits 
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1 INTRODUÇÃO 

Os dois maiores produtores mundiais de etanol, Estados Unidos e Brasil 

(WORLD..., 2014) adotam regulações distintas para comercialização de seus produ-

tos, o que gera distorções no mercado internacional, causando prejuízos econômi-

cos e ambientais. A política americana de incentivo ao consumo do etanol brasileiro 

gera, no Brasil, a necessidade de importação do mesmo produto de origem ameri-
cana. A satisfação de ambas as demandas resulta em um fluxo redundante de eta-

nol, que navega entre os dois países nas duas direções e ao mesmo tempo, fazendo 

do Brasil grande comprador e principal fornecedor de etanol anidro combustível para 

os EUA nos anos de 2011 a 2013, o que será detalhado ao longo deste trabalho 

(AGROSTAT, 2014). 

Esta dissertação analisa e quantifica as distorções decorrentes da assimetria 

regulatória e propõe um modelo de comercialização que elimina os custos decorren-

tes do fluxo redundante de etanol entre Brasil e Estados Unidos. No ano safra de 

2011/2012, por exemplo, caso o modelo proposto já estivesse implementado, o fluxo 

físico de etanol entre os dois países poderia ter sido reduzido em 65%, gerando 

economia financeira de aproximadamente US$ 214 milhões e evitando a emissão de 
mais de 300 mil toneladas de CO2, conforme exposto no Capítulo 4. 

O entendimento da política de incentivo aos biocombustíveis criada pelos 

EUA, associado às análises do balanço de produção e demanda daquele país, é a 

chave para compreender a viabilidade e implementação da ideia tema deste trabalho. 

A agência de proteção ambiental dos EUA, United States Environmental Pro-

tection Agency (EPA), é responsável por garantir que o combustível utilizado para 
transporte no país contenha uma quantidade mínima de biocombustível. Para tanto, 

desenvolveu-se o programa Renewable Fuel Standards (RFS), com metas anuais e 

gradativas de consumo, chegando ao total de 36 bilhões de galões de biocombustí-

veis, separados por categoria, a serem consumidos no ano de 2022 

(RENEWABLE..., 2014). Dentre as categorias estabelecidas está o Biocombustível 

Avançado, que inclui o etanol de cana de açúcar como satisfatório para o cumpri-
mento de metas específicas dessa categoria e exclui o etanol do milho (SCHNEPF; 

YACOBUCCI, 2013). O critério de classificação advém de um fato exposto por Crago 

et al. (2010), que o etanol da cana de açúcar emite 53% menos gases causadores 
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do efeito estufa que o etanol feito a partir do amido de milho, quando ambos os ci-

clos de vida são comparados ao da gasolina.  

A elegibilidade do etanol de cana de açúcar para cumprimento de mandatos 
do RFS gera uma demanda americana pelo produto brasileiro. Essa demanda, as-

sociada às políticas energéticas praticadas no Brasil, torna o país deficitário no ba-

lanço de entrada e saída de etanol, criando a necessidade de se adquirir etanol de 

origem americana. É uma assimetria gerada a partir da valorização, por uma das 

partes, do processo produtivo de dois produtos que são idênticos quando estão 

prontos para consumo. Essa diferenciação gera um fluxo de etanol que vai além da 

necessidade física de um dos países pelo produto, acarretando em despesas de lo-

gística e emissões de CO2 que poderiam ser evitadas. 

A análise se inicia no Capítulo 2 através de uma exposição de dados de oferta 

e demanda de etanol anidro no Brasil e EUA. Fazendo uso de ferramentas gráficas, 

expõem-se características de produção e consumo em ambos os mercados e os 
volumes transacionados por esses países no mercado internacional. Em seguida, é 

feita uma revisão da política ambiental americana para incentivo do consumo de bio-

combustíveis, com foco nos pontos que tem impacto sobre a demanda do etanol 

brasileiro produzido a partir da cana de açúcar.  

Os custos financeiros e ambientais do comércio de etanol entre Brasil e EUA 

são estimados e apresentados no Capítulo 3. Um trabalho de campo foi feito junto a 
agentes dos mercados brasileiro e americano, utilizando-se de entrevistas semies-

truturadas para levantamento dos valores de transporte, armazenamento e outros 

custos transacionais inerentes à comercialização da commodity entre os dois países. 

Já os custos ambientais foram estimados a partir do cálculo de emissão de CO2 pa-

ra cada modal de transporte utilizado, cuja metodologia é descrita na Seção 3.4 des-

te trabalho. Ambos os custos são apresentados por metro cúbico de etanol transpor-

tado para cada direção e multiplicados pelos volumes transacionados entre as duas 

partes, para que dê ao leitor a dimensão financeira do mercado de logística de eta-

nol existente entre Brasil e EUA.  

O desafio proposto neste trabalho é mitigar os custos calculados no Capítulo 

3, através da eliminação do fluxo redundante de etanol entre Brasil e EUA. A solu-

ção, proposta no Capítulo 4, consiste na criação do Mercado de Créditos de Bio-
combustível Avançado, onde o fluxo redundante de etanol entre os dois países será 

substituído pela comercialização desses novos derivativos do etanol brasileiro. Os 
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detalhes da implementação e operação desse novo mercado são apresentados no 

mesmo capítulo, que se conclui com o cálculo do potencial de geração de economia 

financeira e de se evitar emissões de CO2 com a execução desta nova ideia. 
É importante ressaltar que, ao estudar esse trabalho, o leitor estará sendo ex-

posto a uma ideia que jamais foi colocada em prática ou sequer transcrita. Trata-se 

de uma sugestão inovadora, que traz como resultados a geração de economia fi-

nanceira e ambiental, além de uma possível fomentação do mercado de etanol nos 

dois países, conforme sugerido na Conclusão desta dissertação. 
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2 MERCADOS DE ETANOL NO BRASIL E NOS EUA 

Neste capítulo, os mercados brasileiro e americano de etanol serão analisa-

dos individualmente e em conjunto. Dados como capacidade instalada, produção e 

consumo serão apresentados com o intuito de contextualizar o leitor com o ambiente 
de comércio praticado em cada país. Os números de importação e exportação, bem 

como origens e destinos do produto, serão expostos a fim de mostrar a interativida-

de entre os dois mercados. Por fim, será apresentado um estudo sobre os incentivos 

políticos e econômicos que levam à existência do comércio bidirecional de etanol 

entre os dois maiores produtores do mundo. 

 

2.1 SUPRIMENTO E DEMANDA DE ETANOL NO BRASIL 

2.1.1 Capacidade de produção  

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Em 2013, o país 

produziu 23,72 milhões de metros cúbicos, o que representou 26,75% da produção 
mundial de etanol naquele ano. Juntos, Brasil e EUA foram responsáveis por 

83,52% da produção de etanol em 2013 (WORLD..., 2014). 

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), há 382 usinas de 

etanol autorizadas a operar no País, com capacidade para produzirem 104.193 

m³/dia de etanol anidro e 205.041 m³/dia de etanol hidratado (BOLETIM..., 2014). 

Considerando 200 dias de safra por ano, chega-se a uma capacidade total de 61,85 
milhões de metros cúbicos por ano (considerando anidro e hidratado), conferindo 

uma capacidade ociosa de 61,64% se observado o volume produzido em 2013.  

Matéria prima essencial para a produção de etanol no país, a cana de açúcar 

é uma das principais culturas do Brasil atual. Em 2012, o Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) (PRODUÇÃO..., [201]) apurou a existência de 9,75 mi-

lhões de hectares de área plantada de cana de açúcar no Brasil, a maior área até 

então registrada na história do país. Nesse ano, 99,7% da área plantada foi colhida, 

sendo 50,46% da quantidade colhida na safra 2012/2013 destinada à produção de 

etanol (ÁREA..., 2013). 
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Os dados acima apresentados relatam a importância do Brasil no mercado 

mundial de biocombustíveis, além de exporem a capacidade que o País tem de ex-

pandir sua participação na oferta global de combustíveis renováveis.  
 

2.1.2 Produção e consumo 

Nesta seção serão apresentados os dados de produção e consumo de etanol 

nas últimas três safras, de 1 de abril de 2011 a 31 de março de 2014. Dado que, na 
safra 2013/2014, a Região Centro-Sul (aglomerado que compreende os estados das 

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste) foi responsável por 91,37% da moagem de 

cana de açúcar no Brasil e 92,88% da produção total de etanol, os dados desta se-

ção serão restritos a essa região produtora (MOAGEM..., 2014). 

O Gráfico 2.1 apresenta as curvas de produção quinzenal de etanol na Regi-

ão Centro-Sul (CS). Aponta-se como produção negativa de etanol anidro às quinze-

nas em que foi adicionada água a parte do anidro estocado para produção de etanol 

hidratado. Analogamente, tem-se produção negativa de etanol hidratado quando 

parte do produto armazenado é redestilado para produção de anidro. A sazonalidade 

observada no gráfico reflete o início e fim de cada safra.  

Os volumes consumidos no CS a cada quinze dias são apresentados no Grá-
fico 2.2. As curvas de consumo apresentam sazonalidade mais discreta, evidencian-

do a existência de demanda considerável ao longo de todo o ano. Esse fato deve-se 

principalmente ao etanol anidro, que é consumido exclusivamente em mistura co-

nhecida como Gasolina C, contendo de 18% a 27% do biocombustível.  

O Gráfico 2.3 expõe os indicadores semanais dos etanóis anidro e hidratado, 

desde o início da safra 2011/2012 até o fim da safra 2013/2014, calculados e divul-
gados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Esco-

la Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). Cada valor exposto é o 

resultado de uma média semanal, ponderada pelo volume, dos preços das transa-

ções ocorridas em cada semana no Estado de São Paulo entre usinas e distribuido-

ras (INDICADOR..., 2014). 
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Gráfico 2.1 – Produção quinzenal de etanol no Centro-Sul 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados de relatórios da Unica 

 
Gráfico 2.2 – Produção quinzenal de etanol no Centro-Sul 
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Gráfico 2.3 – Preço semanal do etanol Anidro e Hidratado em São Paulo 

(safras 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014) 
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2.1.3 Exportação e importação de etanol no Brasil 

As exportações representam uma parcela significativa do volume total de eta-

nol produzido no Brasil. Na safra de 2012/2013, foram enviados 3.482.800 m³ de 

etanol (anidro e hidratado) para fora do país, o que representa 15% da produção 

total registrada no período compreendido entre 1 de abril de 2012 e 31 de março de 

2013. Outras informações relacionadas ao tema podem ser obtidas do Gráfico 2.4, 

como a participação de cada região produtora no volume total exportado e represen-

tação percentual da exportação na produção total de cada safra (EXPORTAÇÃO..., 
2014a). 

A principal porta de saída do etanol brasileiro é o Porto de Santos, no Estado 

de São Paulo. No ano safra 2013/2014, 87% do volume exportado foi produzido nas 

usinas paulistas e escoado através de Santos. O segundo porto brasileiro em fluxo 

de etanol fica em Paranaguá-PR. Somando as três últimas safras (2011/2012; 

2012/2013; 2013/2014), o Paraná foi a porta de saída para pouco mais de 1 milhão 

de metros cúbicos de etanol, 12,56% do total exportado pelo Brasil no mesmo perío-

do (EXPORTAÇÃO..., 2014b). 

Quando exportado, o etanol brasileiro tem destinos variados. Após serem car-

regados com o biocombustível da cana de açúcar, os navios partem para países da 

Europa, África, Oceania, Ásia e outros países da América. O Gráfico 2.5 mostra o 
percentual da exportação que é destinado a cada região compradora. Observa-se 

que, nas últimas três safras completas, os EUA foi o principal destino do etanol bra-

sileiro. O país norte-americano chegou a adquirir 65,79% do volume total de etanol 

exportado pelo Brasil no ano safra 2012/2013, o que equivale a 9,86% da produção 

brasileira no mesmo período (EXPORTAÇÕES..., 2014). Na Seção 2.3 deste capítu-

lo serão expostos os fatores que motivam o maior produtor e exportador do mercado 
mundial de etanol a comprar parcela significativa do etanol produzido no Brasil. 
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Gráfico 2.4 – Exportação brasileira de etanol por região produtora 
e percentual equivalente da produção total 
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Gráfico 2.5 – Regiões compradoras do etanol brasileiro 

e suas participações percentuais no volume total exportado 
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Fonte: EXPORTAÇÕES..., 2014 

Fato que pode parecer um contrassenso, as regiões produtoras Norte-
Nordeste e Centro-Sul adquirem etanol de origem estrangeira para suprir parte da 

demanda doméstica. No Centro-Sul, as entradas acontecem majoritariamente atra-

vés dos portos de Santos-SP e Paranaguá-PR,. Já no Norte-Nordeste, as portas de 

entrada são diversas, com destaque para os portos de Suape-PE e São Luis-MA, 

além de algumas operações nos portos de Cabedelo-PB, Maceió-AL e Aratu-BA.  

A origem do etanol importado é quase sempre a mesma – EUA. O Gráfico 2.6 

expõe os volumes importados pelo Brasil nas últimas safras e aponta a participação 

percentual de etanol americano na importação total de cada safra. Os dados foram 

retirados de relatórios da Secex (AGROSTAT, 2014) e Unica (IMPORTAÇÃO..., 
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2014a) Observa-se que o maior comprador estrangeiro de etanol brasileiro, os EUA, 

é também o principal fornecedor do produto importado pelo Brasil. Analisando o flu-

xo de etanol entre Brasil e EUA, constata-se que acontecem entradas e saídas do 
produto em ambos os países ao longo de um mesmo ano ou até de um mesmo mês, 

conforme exposto no Gráfico 2.7. O que faz um comprador americano adquirir pro-

duto brasileiro, enquanto um produtor americano vende o mesmo produto para ser 

consumido no Brasil no mesmo período? Essa pergunta será respondida na Seção 

2.3 deste capítulo. 

Gráfico 2.6 – Volume de etanol importado pelo Brasil 
e percentual da importação com origem nos EUA 
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Gráfico 2.7 – Volumes importados e exportados mensalmente pelo Brasil, 

cuja origem ou destino sejam os EUA 
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2.2 DADOS DE SUPRIMENTO E DEMANDA DE ETANOL NOS EUA 

Os EUA são os maiores produtores de etanol do mundo, respondendo por 

mais que o dobro da produção brasileira em 2013 (Gráfico 2.8). No mesmo ano, 

operaram no país 193 usinas, somando uma capacidade anual de produção de 13,9 
bilhões de galões, o equivalente a 52,6 milhões de metros cúbicos (U.S. FUEL..., 

2014).  

De acordo com informação publicada no dia 30 de junho de 2014 pelo Natio-

nal Agricultural Statistics Service (Nass) do United States Department of Agriculture 

(USDA), estima-se para 2014 que a área plantada de milho nos EUA seja de 91,6 

milhões de acres, o equivalente a 37,1 milhões de hectares. Ainda que isso repre-

sente uma queda de 4% em relação a 2013, essa é a quinta maior área plantada de 

milho nos EUA desde 1944 (USDA..., [201]).  

Os dados de capacidade de produção e disponibilidade de matéria prima evi-

denciam que os EUA tem capacidade para manter-se como principal produtor mun-

dial de etanol ainda por muitos anos. Nesta seção serão apresentados dados anuais 
de produção, consumo, importação e exportação do biocombustível no país norte-

americano. 

Gráfico 2.8 – Produção mundial de etanol em 2013 
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2.2.1 EUA: produção e consumo 

Os EUA tem capacidade de suprir a própria demanda por etanol combustível. 

O consumo americano de etanol para transporte se dá exclusivamente através da 

mistura do biocombustível com a gasolina, em percentuais que podem variar de 

acordo com a região do país.  

O Gráfico 2.9 apresenta os volumes anuais de produção e consumo de etanol 

nos EUA. Nos anos de 2011, 2012 e 2013, a demanda norte-americana representou, 

respectivamente, 92%, 97% e 99% da produção registrada no país. Na mesma se-
quência, registrou-se que os estoques mensais em cada ano eram suficientes para 

durar 21,3; 23,6; e 19,7 dias, em média. Ao longo do período em análise, o estoque 

mais baixo foi registrado em novembro de 2013, com 17,1 dias de consumo em re-

serva (MONTHLY..., 2014). 

Gráfico 2.9 – Produção e demanda anuais de etanol combustível nos EUA 
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Os dados de produção e consumo, aliados à existência de um estoque está-

vel, podem levar à conclusão de que os EUA suprem a demanda doméstica inte-
gralmente com etanol combustível produzido no país, exportando o excedente da 

produção. Entretanto, é sabido que o maior produtor mundial de etanol anidro com-

bustível também registra entrada do mesmo produto em suas fronteiras, o que será 

exposto e analisado nas próximas seções deste trabalho. 
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2.2.2 EUA: exportação e importação  

Entre os anos de 2011 e 2013, o volume anual de etanol exportado pelos 

EUA foi superior aos respectivos excedentes de produção anuais registrados no país. 

No último ano do período em análise, a exportação representou 455% da diferença 

entre os volumes produzido e consumido domesticamente: um excedente produtivo 

de 516.709 m³ ante a exportação de 2.353.853 m³ do mesmo (MONTHLY..., 2014). 

A assimetria apresentada no parágrafo anterior pode ser entendida através 

dos dados apresentados no Gráfico 2.10, que contém os volumes anuais de etanol 
anidro combustível importados e exportados pelos EUA no período em questão. O 

ápice da importação foi registrado no ano de 2012, quando os americanos compra-

ram 1.852.838 m³ de etanol produzidos externamente, o que representa 66% do vo-

lume exportado no mesmo ano (MONTHLY..., 2014). 

Gráfico 2.10 – Volumes anuais de importação e exportação de etanol anidro combustível nos EUA 
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A exportação em volume superior ao excedente produtivo é viabilizada pela 

importação, cuja origem principal é o Brasil. No entanto, o Brasil também é compra-

dor expressivo do etanol americano, sendo o destino de 24% do volume total expor-

tado pelos EUA em 2011. Nos anos de 2012 e 2013, o Brasil comprou 19% e 5% da 

exportação americana, respectivamente (AGROSTAT, 2014). 

O maior produtor mundial de etanol combustível, cujo balanço de oferta e de-
manda é autossuficiente, é incentivado por questões políticas e assimetrias regulató-

rias a importar o mesmo produto de origem brasileira. Tais fatores serão expostos e 

analisados na Seção 2.3 deste trabalho. 
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2.3 COMÉRCIO DE ETANOL ENTRE BRASIL E EUA 

Por muitos anos, o Brasil foi o maior produtor mundial de etanol combustível, 

título que passou a pertencer aos EUA desde 2006 (CRAGO et al., 2010). No entan-

to, o Brasil não deixou de exercer um importante papel no mercado global, sendo 
principal fornecedor e notório comprador de etanol dos EUA. Entre os dois países, 

as políticas internas e os dados de produção e demanda de cada um influenciam 

diretamente no mercado interno e nas diretrizes adotadas pelo outro.  

Nesta seção serão expostos os fatores que motivam o comércio de etanol en-

tre Brasil e EUA. Serão apresentadas as políticas adotadas para o biocombustível 

nos dois países e as assimetrias regulatórias geradas, que incentivam cada parte a 
comprar e vender o mesmo produto em um mesmo ano civil.  

Dado que o consumo de etanol como combustível para transporte nos EUA 

acontece unicamente por meio de mistura com a gasolina, a produção e demanda 

desse biocombustível no país norte-americano é exclusivamente de etanol anidro. 

Assim sendo, todos os dados expostos e políticas abordadas neste trabalho, a partir 

desta seção, contemplarão apenas o comércio de etanol anidro combustível entre os 

dois países.  

 

2.3.1 Política americana para consumo de combustíveis renováveis 

A EPA é responsável por garantir que o combustível utilizado para transporte 

no país contenha uma quantidade mínima de biocombustível. Para tanto, desenvol-

veu-se o programa RFS, cujas regulações foram elaboradas em conjunto com com-

panhias de refinaria, produtores de combustível renovável e outras partes interessa-

das (RENEWABLE..., 2014). 

O RFS foi criado em 2005 como uma forma de estabelecer diretrizes para um 
objetivo bem definido: em 2012 os EUA deveriam misturar 7,5 bilhões de galões de 

combustível renovável à gasolina. Em 2007, sob o Energy Independence and Secu-

rity Act (Eisa), o programa foi expandido em diversos pontos-chave, dos quais se 

destacam: 
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 Adicionalmente à gasolina, RFS passou a contemplar também o diesel. 

 A meta de combustível renovável a ser misturado em combustível de 

transporte foi ampliada em volume e duração. A nova meta passou a 
ser de 9 bilhões de galões em 2008, chegando a 36 bilhões de galões 

em 2022.  

 Os combustíveis renováveis foram divididos em categorias, estabele-

cendo-se o volume requerido para cada grupo (RENEWABLE..., 2014).  

A definição das quatro categorias de combustível renovável está sujeita ao ti-

po de biomassa utilizada como matéria prima para cada combustível. Para cada ca-

tegoria é estabelecido um mandato de volume distinto e um limite mínimo de redu-

ção de emissão de gases causadores do efeito estufa – comparado às emissões 

médias do ciclo de vida da gasolina ou diesel a ser substituído, calculadas em 2005. 

A seguir, uma breve definição das categorias de combustíveis renováveis: 

 Total Combustível Renovável – o mandato vai de 49 milhões de metros 
cúbicos (MMm³) em 2010 até 136 MMm³ em 2022. Para ser qualificado 

como combustível renovável, o biocombustível deve ter um ciclo de vi-

da que reduza ao menos 20% das emissões de gases causadores do 

efeito estufa, se comparado a combustíveis convencionais. O etanol de 

milho se encaixa nessa categoria. Entretanto, a partir de 2015, o volu-

me máximo anual de etanol de milho que pode ser utilizado para cum-
primento do mandato é de 57 MMm³.  

 Biocombustível Avançado – uma subcomponente de Total Combustível 

Renovável, essa categoria exclui o etanol de milho. Dentre as matérias 

primas potenciais, estão o sorgo, o trigo e a cana de açúcar. Inclui ain-

da o biodiesel de biomassa e biocombustível derivado de material celu-

lósico. O mandato varia de 3,6 MMm³ em 2010 a 79,5 MMm³ em 2022.  

 Biocombustível Celulósico – são combustíveis renováveis derivados de 

celulose, hemicelulose ou lignina. Além disso, devem apresentar ciclo 

de vida com potencial de redução de emissões de ao menos 60%. Es-

tão incluídos etanol celulósico e qualquer outro combustível líquido ad-

vindo de biomassa celulósica, como a gasolina e o diesel celulósicos. 

O mandato varia de 378 mil m³ em 2010 a 60,6 MMm³ em 2022, entre-
tanto, há revisões anuais desse número devido a barreiras tecnológi-

cas. É uma subdivisão de Biocombustível Avançado.  
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 Biodiesel – qualifica-se qualquer diesel combustível que tenha biomas-

sa como matéria prima, incluindo o diesel celulósico. Seu ciclo de vida 

deve apresentar redução mínima de 50% nas emissões de gases cau-
sadores do efeito estufa. Seu mandato para os próximos anos está in-

definido, mas não será menor que 3,8 MMm³. É uma subdivisão de Bi-

ocombustível Avançado (SCHNEPF; YACOBUCCI, 2013). 

Os objetivos do RFS são atingir reduções significantes na emissão de gases 

do efeito estufa; reduzir a importação americana de petróleo; e estimular o 

desenvolvimento e expansão do setor de combustíveis renováveis nos EUA 

(RENEWABLE..., 2014).  

À EPA fica a incumbência de revisar e propor os níveis anuais de consumo de 

combustível renovável para garantir o cumprimento do programa RFS. Tais propos-

tas são publicadas através de um Ato Regulatório e alguns de seus pontos ficam 

abertos à opinião pública por sessenta dias. O referido Ato tem o intuito de colocar o 
programa em um caminho consistente, levando em conta as barreiras de crescimen-

to dos combustíveis renováveis. Dentre os fatores impeditivos estão o nível de pro-

dução de etanol celulósico, significantemente menor que o esperado, e o nível de 

consumo de gasolina abaixo das previsões de 2007 (EPA..., 2014).  

O Ato Regulatório de 2014, publicado por EPA em novembro de 2013, projeta 

o volume de combustível renovável que deve ser adicionado à gasolina e ao diesel. 
Para cada categoria, existe também um intervalo dentro do qual as projeções podem 

variar, de acordo com a disponibilidade dos renováveis e demanda por combustíveis 

para transporte (Tabela 2.1).  

A partir dos volumes projetados, são estimados os percentuais que cada uma 

das quatro categorias representará no total de gasolina e diesel consumidos naquele 

ano. Em 2014, cerca de 10% de todo combustível para transporte utilizado nos EUA 

será derivado de fontes renováveis, conforme apresentado na Tabela 2.2 

(EPA..., 2014). 
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Tabela 2.1 – Volumes de combustível renovável utilizados para determinar 
os percentuais de mistura propostos para 2014 

CATEGORIA VOLUME1 [m³] INTERVALO [m³] 
Biocombustível Celulósico 64 x 10^3 de 30 a 114 x 10^3 

Biodiesel 4,85 x 10^6 de 4,85 x 10^6 
Biocombustível Avançado 8,33 x 10^6 de 7,57 a 9,5 x 10^6 
Combustível Renovável 57,58 x 10^6 de 56,78 a 58,75 x 10^6 

Fonte: EPA..., 2014 
 

Tabela 2.2 – Percentuais de Combustível Renovável Propostos para 2014 

CATEGORIA PERCENTUAL 
Biocombustível Celulósico 0,01% 

Biodiesel 1,16% 
Biocombustível Avançado 1,33% 

Total Combustíveis Renováveis 9,2% 

Fonte: EPA..., 2014 

 

2.3.1.1 Renewable Identification Number  

Para garantir o cumprimento dos mandatos do programa RFS, a EPA desen-

volveu o sistema de rastreabilidade conhecido por Renewable Identification Number 

(RIN). Produtores e importadores de diesel e gasolina são as partes obrigadas a 

cumprir o mandato do RFS que lhes é designado a cada ano. Os volumes de com-

bustível renovável obrigatórios para cada agente do mercado são calculados pro 

rata, de acordo com os volumes de combustível não renovável que cada um dispo-

nibiliza no mercado. Os RINs são utilizados por esses agentes para comprovarem o 

cumprimento de seus mandatos em um ano específico. O entendimento do mercado 

de RINs é a chave para compreender o papel do RFS nos mercados de combustí-

veis renováveis (RIN..., 2011).  

O RIN é um código numérico de 38 caracteres que corresponde a um volume 

de combustível renovável produzido ou importado nos EUA. RINs são gerados pelo 
produtor ou importador de combustível renovável e devem permanecer associados 

ao produto, ao passo que ele muda de proprietário ao longo da cadeia de distribui-

ção. Uma vez que o combustível renovável é adicionado a um combustível não re-
                                                
1 Os volumes são apresentados em volume equivalente de etanol. Com exceção do Biodiesel, que é apresentado em seu 
volume real.  
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novável, o RIN é dissociado do lote ao qual correspondia. A partir de então, o RIN 

pode ser usado para comprovar o cumprimento de metas, pode ser guardado para 

comprovação futura ou comercializado (RIN..., 2011).  
Todo ano calendário, as partes obrigadas a cumprir o RFS devem atingir seus 

respectivos Renewable Volume Obligations (RVO) através do acúmulo de RINs. Os 

agentes, individualmente, devem acumular uma quantidade de RINs equivalente ao 

volume de combustível renovável que são obrigados a introduzir ao mercado ameri-

cano. Caso não tenha adquirido quantidade suficiente de RINs, o agente poderá, até 

certo limite, carregar o déficit para o próximo ano, contanto que no próximo ano seja 

cumprida a obrigação total daquele ano mais o déficit trazido do ano anterior. Caso o 

agente tenha adquirido mais RINs que o necessário para aquele ano, ele pode utili-

zar o excedente no ano seguinte. Para esse caso, a regra diz que até 20% do RVO 

de um determinado ano pode ser atendido com RINs adquiridos no ano anterior. Os 

RINs podem ainda ser comercializados entre os agentes (RIN..., 2011). 
O preço do RIN inclui seus custos transacionais, uma componente especulati-

va e uma parcela denominada valor fundamental (RIN..., 2011). O valor fundamental 

do RIN é o intervalo, se positivo, entre o preço de suprimento e o preço de demanda 

para a quantidade estabelecida no mandato, conforme expõe o gráfico da Figura 2.1. 

Na curva S, o preço P de suprimento em cada ponto da curva é tal que permita que 

o produtor cubra os custos para produzir a quantidade Q relacionada. Analogamente, 
a curva D relaciona os preços que o consumidor estaria disponível a pagar pelo 

combustível renovável para cada quantidade demandada, sem considerar a existên-

cia de mandatos (THOMPSON et al., 2009). O ponto onde as duas curvas se cruzam 

representa o preço (Pe) e a quantidade (Qe) de equilíbrio do mercado. Se o volume 

de combustível renovável designado no mandato (Qmandato) for maior que a quan-

tidade de equilíbrio, o valor fundamental do RIN é positivo e representa a diferença 

entre o preço de suprimento (Ps) e o preço que o consumidor estaria disposto a pa-

gar para aquela quantidade. Nesse caso, a existência do mandato terá influenciado 

diretamente nos preços e quantidades disponíveis de combustível renovável no 

mercado americano.  

A partir da análise das curvas de oferta e demanda, tem-se que o preço do 

RIN representa o custo unitário para que se atinja o volume designado pelo mandato. 
O custo total para se cumprir o programa RFS é o volume do mandato multiplicado 

pelo preço do RIN.  
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Figura 2.1 – Oferta e demanda de combustíveis renováveis 

 
Fonte: Adaptado de THOMPSON et al., 2009 

 

2.3.2 Elegibilidade do etanol brasileiro para cumprimento do mandato americano 

Modelar o ciclo de vida de combustíveis de transporte consiste em calcular os 

impactos líquidos ao longo de cada estágio de produção e consumo do combustível. 

O modelo inclui produção e extração da matéria prima, transporte da matéria prima, 

produção do combustível, transporte e distribuição do combustível, e emissões em 

sua queima. Para calcular as emissões de gases causadores do efeito estufa ao fim 

do ciclo de vida, deve-se considerar as emissões diretas e indiretas, como emissões 

significativas devidas a mudanças no uso da terra (RENEWABLE..., 2010). 

De acordo com estudos apresentados por Crago et al. (2010), o etanol de mi-

lho reduz emissões de gases causadores do efeito estufa em 44%, enquanto o eta-
nol de cana de açúcar é responsável por uma diminuição de 74% nas emissões, se 

comparados à gasolina em uma mesma base energética. O etanol da cana de açú-

car emite 53% menos que o etanol de milho.  

Estimativas da EPA mostram que o etanol brasileiro, quando comparado à 

gasolina, reduz emissões em 61%, incluindo os impactos causados por mudanças 

do uso da terra. Para o etanol advindo do milho, EPA estima um intervalo de redu-

ção de emissões que vai de 1% a 47%, dependendo do insumo energético utilizado 

pela planta produtora e do nível de umidade dos subprodutos (RENEWABLE..., 2010, 

2010).  
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Dados os estudos supracitados, o etanol que hoje é produzido em larga esca-

la no Brasil enquadra-se como Biocombustível Avançado, conforme definido pelo 

Congresso Americano na Lei de Independência e Segurança Energética de 2007 
(ONE HUNDRED..., 2007). É um combustível renovável, não derivado do amido de 

milho, com potencial de redução de emissões maior que 50%, se comparado à 

emissão média do ciclo de vida da gasolina vendida e distribuída nos EUA em 2005 

(ONE HUNDRED..., 2007).  

O etanol brasileiro também está apto a competir com o etanol americano na 

categoria Total Combustível Renovável. Entretanto, nas atuais condições de merca-

do, o produto brasileiro não apresenta preço competitivo quando levado até o desti-

no, se comparado ao etanol de milho (CRAGO et al., 2010). Na hipótese de manu-

tenção das mesmas condições de mercado até 2022, o etanol da cana de açúcar 

poderá competir pela demanda americana devido ao mandato para Biocombustível 

Avançado, subtraídos os mandatos de Biodiesel e Biocombustível Celulósico. Esse 
volume remanescente é estimado e exposto no Gráfico 2.11. 

Gráfico 2.11 – Mandato de biocombustível avançado, 
subtraídos os mandatos de biodiesel e biocombustível celulósico 
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Fonte: SCHNEPF; YACOBUCCI, 2013 

As usinas brasileiras que desejarem exportar para os EUA com a finalidade 

de atingir compradores que almejam cumprimento de seus respectivos mandatos, 
devem se cadastrar junto à EPA. Além do cadastro, cada venda deve acompanhar 

uma lista de documentos que permita o rastreamento do produto objeto da negocia-

ção. Nem todo etanol produzido por uma usina cadastrada é elegível para compri-

mento do programa RFS na modalidade Biocombustível Avançado. Apenas os ta-

lhões de cana de açúcar mapeados por satélite que comprovadamente não forem 

áreas de desmatamento de floresta nativa poderão servir de matéria prima.  
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2.3.3 Demanda brasileira por etanol americano  

A gasolina distribuída e vendida nos postos de abastecimento em todo territó-

rio brasileiro é denominada gasolina C, uma mistura de gasolina A e etanol anidro 

combustível, nas proporções definidas pela legislação em vigor (ANP, 2011a). O 

percentual de etanol anidro na gasolina C é fixado em 22% para todo território naci-

onal (BRASIL, 2001). O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o 

limite de 27% ou reduzi-lo a 18% (BRASIL, 2011), de acordo com as condições mer-

cadológicas da gasolina A ou do etanol anidro combustível. 
Conforme demonstrado na Seção 2.1 deste capítulo, o Brasil é 

autossuficiente em etanol. Entretanto, o alto nível de exportação praticado 

principalmente pela região Centro-Sul (Gráfico 2.4) torna insuficiente a capacidade 

de abastecimento para a crescente demanda de gasolina C, exposta no Gráfico 2.12 

(DADOS..., 2014). Essa situação gera a necessidade de importação de etanol 

produzido no exterior, cujo fornecedor principal é os EUA, o que foi exposto no 

Gráfico 2.6.  

O Gráfico 2.13 apresenta os volumes de etanol anidro que o Brasil exportou 

para os EUA e importou do mesmo país nos anos-safra de 2011/2012, 2012/2013 e 

2013/2014 (AGROSTAT, 2014). A exportação em excesso, motivada pela política 

americana de consumo do biocombustível brasileiro, gera ou agrava o déficit no ba-
lanço de suprimento e demanda do etanol anidro, fazendo com que o mesmo produ-

to viaje entre Brasil e EUA, em ambas as direções.  

Gráfico 2.12 – Consumo anual de gasolina C no Brasil 
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Fonte: DADOS, 2014 
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Gráfico 2.13 – Volume de etanol que o Brasil importou e exportou, 
por safra, tendo os EUA como origem e destino 
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Fonte: AGROSTAT, 2014 

O déficit de etanol anidro atinge inclusive o Estado de São Paulo, principal 

produtor e exportador do produto. No ano de 2011, o Governo do Estado publicou 

em dois momentos, abril e outubro, decretos para diferimento de ICMS na importa-

ção de etanol anidro, desde que realizada por produtores de etanol. Os textos publi-

cados no Diário Oficial do Poder Executivo de São Paulo sugerem que a medida te-

nha sido tomada para evitar cortes no abastecimento (DIÁRIO..., 2011a; 2011b). 
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3 CUSTOS FINANCEIROS E AMBIENTAIS DO COMÉRCIO DE 
ETANOL ENTRE BRASIL E EUA  

A política americana de incentivo ao consumo de combustíveis renováveis, 

associada à capacidade brasileira de suprir a demanda doméstica, gera uma assi-

metria econômica no mercado de etanol dos dois países. Parte ou totalidade do pro-

duto que ora é exportado do Brasil para os EUA transforma-se em déficit de supri-

mento doméstico no balanço de massa do mercado brasileiro de etanol. Essa defici-
ência gera a demanda brasileira por etanol anidro combustível produzido no exterior, 

cuja origem principal é os EUA. Importações e exportações do mesmo produto acon-

tecem até de forma simultânea, conforme sugerido pelo Gráfico 2.7, no capítulo an-

terior.  

O passeio bidirecional do etanol comercializado entre Brasil e EUA gera cus-

tos de transporte terrestre, transporte marítimo, taxas portuárias, armazenamento 
nos portos, além de outros custos transacionais. Gera também custos ambientais, 

devido à queima redundante de combustíveis de transporte terrestre e marítimo para 

movimentar o produto de uma usina brasileira até um tanque americano, e depois 

fazer o caminho inverso com o etanol do milho.  

Neste capítulo, serão estimados os custos financeiros e ambientais da comer-

cialização de etanol entre Brasil e EUA. Os custos financeiros inerentes à operação 

no Brasil serão coletados através de cotações feitas com agentes do setor, como 

transportadoras, empresas inspetoras, armazéns gerais portuários e empresas de 

soluções logísticas. As empresas selecionadas serão de porte médio ou grande e 

deverão ter um bom nível de atuação no mercado de etanol. A seleção das empre-

sas a serem cotadas será feita pelo autor, baseado em seus conhecimentos e vivên-
cias no trading de biocombustíveis. Já os custos financeiros referentes à logística 

nos EUA serão obtidos através de entrevistas semiestruturadas com especialistas 

do setor. Os valores serão apresentados em dólares americanos, considerando um 

câmbio de 2,30 R$/US$, que é o resultado da média aritmética das cotações do fe-

chamento diário de compra e venda da moeda no primeiro semestre de 2014, infor-

madas pelo Banco Central do Brasil. Os custos ambientais serão adaptados de ou-

tros trabalhos acadêmicos que calculem as emissões de gases do efeito estufa no 

transporte terrestre e marítimo de cargas. Tais estimativas serão utilizadas no capí-
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tulo 4 para o cálculo da economia potencial advinda da implementação da ideia tema 

deste trabalho.  

 

3.1 CUSTO ECONÔMICO PARA EXPORTAR O ETANOL BRASILEIRO 

Nesta seção, será estimado o custo por metro cúbico para retirar o etanol de 

uma usina brasileira e embarcá-lo em um navio. Será considerado que todo etanol 

anidro exportado do Brasil tem origem em Ribeirão Preto-SP e é entregue na moda-

lidade Free on Board (FOB) no porto de Santos. Tal consideração baseia-se no fato 

de, em 2013, 87% do etanol exportado pelo Brasil ter sido produzido no Estado de 
São Paulo e embarcado no porto de Santos (EXPORTAÇÃO..., 2014a; 2014b). Para 

estimativa do custo total unitário, serão somados os custos listados abaixo.  

 Preço do frete rodoviário de Ribeirão Preto-SP até Santos-SP. 

 Preço do armazenamento da carga no porto de Santos.  

 Custo dos serviços de inspeção de armazenamento, embarque e quali-

dade da carga. 

 Taxas de utilização do Porto de Santos.  

 Perdas no transporte e armazenamento. 

 Contratação de um profissional em logística e comércio exterior. 

 Contratação de despachante.  

 Custo do financiamento da compra. 
 Multas decorrentes do atraso no embarque (demurrage).  

Os cálculos de alguns custos transacionais citados acima dependem de da-

dos como preço do produto e volume exportado. Para tanto, será adotado o volume 

de etanol exportado do Brasil na safra 2013/2014 (2.605.640 m³) e o preço de 

US$ 597/m³, Ex Works Ribeirão Preto-SP. O preço foi obtido através da média arit-

mética dos valores, em Reais por litro, divulgados entre 5 de abril de 2013 e 28 de 
março de 2014 do “Indicador Semanal Etanol Anidro CEPEA/ESALQ Combustível – 

Estado de São Paulo”, multiplicada por mil e convertida pelo câmbio adotado de 2,30 

R$/US$. 
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Para obtenção do preço do frete rodoviário, foram feitas três cotações com 

transportadoras distintas e calculou-se a média aritmética dos três preços, resultan-

do no valor de US$ 32,17/m³. Por se tratar de uma atividade relacionada a uma 
commodity, os valores obtidos nas cotações foram muito próximos, com desvio pa-

drão de US$ 0,75/m³.  

O armazenamento de etanol nos portos brasileiros é uma atividade usualmen-

te mono ou oligopolista. Os preços de armazenamento variam de um porto para ou-

tro, mas são sempre apresentados considerando um volume fixo e o período mínimo 

de um mês, mesmo que a operação de embarque dure apenas alguns dias. No porto 

de Santos, o preço de armazenamento de etanol para exportação varia em torno de 

US$ 16,52/m³, e esse será o valor adotado para os cálculos deste trabalho.  

Ao chegar ao porto, deve-se inspecionar a qualidade do etanol para ratificar 

que o produto esteja dentro da especificação exigida no país de destino. Além do 

produto, os tanques e tubulações devem ser inspecionados, garantindo a inexistên-
cia de quaisquer substâncias nas paredes das tubulações que colocariam o produto 

de exportação fora da norma exigida. Os testes de qualidade, inspeção da estrutura 

e acompanhamento do carregamento são exigências do mercado e suas despesas 

são arcadas pelo agente exportador. A soma dos serviços listados resulta em um 

custo aproximado de US$ 1,31/m³.  

O valor devido ao Porto de Santos pela operação de embarque ou desembar-
que é uma composição de tarifas por tonelada de carga movimentada, pelo compri-

mento do navio e pelo tempo de atracação. Para essa conta, considerou-se um na-

vio de 180 metros de comprimento, capacidade de carga de 35 mil metros cúbicos 

de etanol e tempo de carregamento de 30 horas. Baseando-se nas tarifas publica-

das pela Companhia das Docas do Estado de São Paulo e nas dimensões conside-

radas, estima-se um custo de US$ 1,04/m³ com as atividades portuárias (CODESP, 

2005).  

Os contratos de transporte rodoviário e armazenamento portuário prevêem 

perdas de 0,25% e 0,20%, respectivamente. Por uma questão de gestão de expecta-

tivas relativas ao ganho da operação, o agente exportador deve assumir em seus 

cálculos que as perdas na logística atingirão o limite máximo previsto em contrato. A 

mesma lógica será aplicada a este trabalho, e as perdas entrarão como custo da 
exportação. Assim sendo, considerando o volume de 2.605.640 m³, o preço do eta-



35 

nol na usina de US$ 597/m³, o frete rodoviário de US$ 32,17/m³ e os limites de per-

da supracitados, chega-se ao custo unitário das perdas de US$ 2,75/m³. 

A execução de uma operação de exportação é uma atividade profissional que 
requer conhecimento técnico e prático. A pessoa ou equipe dedicada a essa ativida-

de deve fazer com que o produto chegue ao destino dentro dos parâmetros negoci-

ados, a saber: data; volume; e especificação do produto. São de responsabilidade 

da execução a contratação e acompanhamento desses serviços. Os agentes expor-

tadores possuem equipes próprias de execução, ou terceirizam esse serviço ao va-

lor aproximado de US$ 0,87/m³. Esse será o custo da mão-de-obra de execução 

adotado para o cálculo do custo total da exportação. 

A atividade de exportação de etanol, quando comparada ao mercado domés-

tico brasileiro, apresenta uma desvantagem referente ao fluxo de caixa do produtor. 

Para exportar, as usinas precisam formar um lote cujo volume seja satisfatório para 

a operação, usualmente em torno de cinco mil metros cúbicos. O armazenamento 
para formação do lote a ser exportado é feito em detrimento às vendas no mercado 

interno. Logo, o produtor tem saídas de caixa para produzir aquele lote, mas o retor-

no ocorrerá somente após a entrega do volume total. Para o cálculo deste custo fi-

nanceiro será considerado o preço médio adotado de US$ 597/m³, dado que é o 

custo da oportunidade perdida em uma provável venda no mercado interno; o juros 

anual considerado será igual ao IGP-m acumulado de abril de 2013 a março de 2014 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, de 7,3087%; e o período de quarenta e 

cinco dias entre o início da formação do lote e o recebimento pela operação. O resul-

tado é um custo financeiro de US$ 5,38/m³ (ÍNDICE..., 2014). 

Quando há atraso na entrega, a companhia responsável pelo navio contrata-

do cobrará do contratante uma multa pelos dias de espera. Essa multa é conhecida 
como demurrage. A demurrage é replicada em todos os contratos da cadeia até que 

a responsabilidade final seja do agente exportador. De praxe ela é estabelecida em 

US$ 25 mil por dia e sua incidência é frequente nas operações de exportação de 

etanol. Os terminais que operam etanol no Porto de Santos são Ilha Barnabé e Ale-

moa. Em entrevista a uma das empresas operadoras, obteve-se a informação de 

que 37% do volume de etanol exportado no Porto de Santos é embarcado através 
da Ilha Barnabé. O agente informou ainda que há incidência de demurrage sobre 

10% dos embarques na Ilha Barnabé, sendo que 50% dos casos são de um dia de 

atraso e os outros 50% de dois ou mais dias – neste caso, para os cálculos deste 
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trabalho, serão considerados apenas dois dias. Já no terminal Alemoa, incorre de-

murrage em 50% dos embarques, sendo a metade dos casos de um dia de atraso; 

25%, dois dias de atraso; e 25%, três ou mais dias de atraso – neste caso, para os 
cálculos deste trabalho, serão considerados apenas três dias. Considerando o volu-

me exportado na safra 2013/2014 de 2.605.640 m³, admitindo que a capacidade de 

carga de cada navio seja igual a 35 mil metros cúbicos, e a incidência de demurrage 

detalhada acima, o custo unitário da demurrage é estimado em US$ 0,43/m³.  

Dadas as prerrogativas adotadas e as estimativas obtidas, o custo total unitá-

rio para transferir etanol de uma usina brasileira até os tanques de um navio atraca-

do no porto mais próximo é de US$ 60,47/m³. Esse é o custo econômico unitário pa-

ra exportar o etanol brasileiro, exposto na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Custo financeiro para exportar etanol anidro combustível do Brasil 
entregando na modalidade free on board 

ATIVIDADE US$/m³ 
Frete rodoviário 32,17 
Armazenamento 16,52 

Inspeção 1,31 
Taxas portuárias 1,04 

Perdas 2,75 
Execução 0,87 

Custo financeiro 5,38 
Demurrage 0,43 

TOTAL 60,47 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2 CUSTO ECONÔMICO PARA IMPORTAR ETANOL NO BRASIL  

A safra de 2011/2012 foi o período em que o Brasil importou a maior quanti-

dade de etanol em toda a história, totalizando 1.451.583 m³. Do volume total impor-
tado, aproximadamente 65% entrou no País através do Porto de Santos-SP, 15% via 

Porto de Suape-PE, e o restante dividido entre os portos de Paranaguá-PR, Aratu-

BA, São Luís-MA e Maceió-AL (IMPORTAÇÃO..., 2014b).  
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Os dados expostos a seguir refletem os custos de uma operação de importa-

ção de etanol cuja origem de embarque foi o porto de Houston, no estado americano 
do Texas, e entregue na modalidade Cost, Insurance and Freight (CIF) no Porto de 

Santos. A operação ocorreu no ano de 2014 e o volume importado foi de 14.000 m³. 

Os dados foram fornecidos pela companhia importadora. 

Para realizar a importação, a parte compradora deve ter à sua disposição 

tanques para armazenamento do produto. Na operação descrita, o preço mensal de 

aluguel dos tanques, convertido pela taxa de câmbio adotada neste capítulo, foi de 

US$ 18,26/m³. 

Na chegada ao porto, o produto a ser importado é taxado pela Marinha Mer-

cante em valor correspondente a 25% do custo do frete marítimo. Ainda que, na mo-

dalidade CIF, o custo do frete marítimo seja de responsabilidade da parte vendedora, 

é o agente importador quem paga pela taxa atrelada ao referido custo. No caso em 

análise, o frete marítimo custou US$ 74,95/m³ e, portanto, a taxa cobrada pela Mari-
nha Mercante foi de US$ 18,74/m³.  

Assim como na exportação, há a necessidade de inspeção da qualidade do 

produto a ser importado e do terminal que receberá o produto. Há ainda a necessi-

dade de se adicionar corante ao etanol anidro, visto que a ANP exige que o etanol 

anidro comercializado no Brasil seja colorido para que se diferencie do etanol hidra-

tado. Nesta operação, o serviço de inspeção e adição de corante custou 
US$ 1,74/m³.  

Um despachante foi necessário para a liberação de documentos, tais como o 

Bill of Lading (BL) – que contém informações sobre a carga, o frete, o destinatário e 

o consignatário do produto – e o Licenciamento da Importação (LI). A empresa for-

necedora dos dados da operação em análise informou que o custo do despachante 

e a taxa de uso portuário somaram US$ 2,61/m³.  

Dado que os custos listados acima refletem a realidade de grande parte das 

importações brasileiras de etanol, será admitido que estes dados são suficientes pa-

ra se estimar o custo unitário para importar etanol anidro no Brasil. A soma dos valo-

res expostos totaliza em US$ 41,35/m³, conforme demonstrado na Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 – Custo financeiro para importar etanol anidro combustível no Brasil 
recebendo na modalidade cost, insurance and freight 

ATIVIDADE US$/m³ 
Armazenamento 18,26 

Taxa marinha mercante 18,74 
Inspeção 1,74 

Despachante 2,61 
TOTAL 41,35 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3 CUSTO ECONÔMICO PARA IMPORTAR E EXPORTAR ETANOL NOS EUA 

Os custos de operação logística na importação e exportação de etanol carbu-

rante nos EUA foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas com especia-
listas do setor. As informações transmitidas não refletem cotações exatas dos servi-

ços de logística necessários para transportar o produto até os portos americanos ou 
até os centros de consumo. São valores médios utilizados por traders de etanol para 

o cálculo de viabilidade de operações de importação e exportação, conhecido como 

conta de arbitragem. 

De acordo com informações publicadas pelo Governo do Nebraska, em feve-
reiro de 2014 (NEBRASKA..., 2014), os principais estados produtores de etanol nos 

EUA estão localizados na região Meio-Oeste, sendo eles Iowa, Nebraska, Illinois, 

Minnesota, South Dakota e Indiana, nessa ordem. A área ocupada por esses esta-
dos é também conhecida como Corn Belt, ou Cinturão do Milho, onde a abundância 

e o preço da matéria prima favorecem ao estabelecimento de biorrefinarias. Juntos, 

esses estados respondem por 70% da produção de etanol nos EUA. O mapa com a 

localização das biorrefinarias de etanol nos EUA pode ser visualizado na Figura 3.1. 

A região no mapa que apresenta uma maior densidade de usinas corresponde ao 

Cinturão do Milho, e é apresentada com mais detalhes na Figura 3.2. 
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Figura 3.1 – Mapa das biorrefinarias de etanol nos EUA 

 
 Fonte: BIOREFINERY..., 2014 

Figura 3.2 – Mapa das biorrefinarias de etanol nos estados do Meio-Oeste americano 

 
Fonte: BIOREFINERY..., 2014 

De acordo com o USDA, em estudo lançado em setembro de 2007 cujo título 
é Ethanol Transportation Backgrounder, o transporte de etanol nos EUA utiliza mais 

de um modal e, no ano de 2005, apresentava a seguinte distribuição: 60% ferroviá-

rio; 30% rodoviário; 10% hidroviário. Nos casos de exportação, o principal destino do 

etanol que sai das biorrefinarias é o porto de Houston, destacado na Figura 3.3.  
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Figura 3.3 – Mapa das biorrefinarias do Meio-Oeste americano e em destaque o porto de Houston 

 
Fonte: BIOREFINERY..., 2014 

As informações de origem do produto, distância até o porto de escoamento e 

modais de transporte disponíveis são utilizadas pelas áreas de inteligência de mer-
cado das companhias de trading para definição dos parâmetros da conta de arbitra-

gem. Em setembro de 2014, o custo de transporte estimado para levar etanol dos 

estados de Nebraska, Iowa ou Illinois até o porto de Houston é de US$ 0,19/galão, 

ou US$ 50,19/m³.  

O armazenamento de etanol para exportação no porto de Houston, assim 
como nos portos brasileiros, não é uma atividade que apresenta grande competitivi-

dade. Não há diferença expressiva de preço entre os agentes, e a variação ocorre 

dependendo da qualidade do produto a ser armazenado. Como este estudo é volta-

do para o etanol que é exportado para o Brasil, será considerado o preço de arma-

zenamento do etanol anidro com baixo índice de água, que é de aproximadamente 

US$ 13,21/m³. 

A conta de arbitragem de exportação de etanol dos EUA é usualmente com-

posta por três parcelas, quais sejam: transporte; armazenamento; e outros custos. A 
terceira parcela representa uma cesta de custos composta por taxa portuária, de-

murrage, perdas e outros custos transacionais. Ela é sempre revisada e atualizada 

pelas companhias de trading e, em setembro de 2014, foi estimada em US$ 2,64/m³. 
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Somando as três parcelas da conta de arbitragem, chega-se ao valor de 

US$ 66,04/m³, que será considerado neste trabalho como o custo unitário da expor-

tação de etanol nos EUA, conforme exposto na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Custo financeiro para exportar etanol anidro combustível dos EUA 
entregando na modalidade free on board. 

ATIVIDADE US$/m³ 
Frete Doméstico 50,19 
Armazenamento 13,21 

Outros 2,64 
TOTAL 66,04 

Fonte: Elaboração própria 

No caso de importação de etanol nos EUA, a logística é bem mais simples, 

dado que 80% da população americana e, portanto, a demanda por combustível, 

habita as regiões litorâneas (USDAL..., 2007). Geograficamente falando, as entradas 

de etanol nos EUA são muito mais dispersas que as saídas. As importações 

ocorrem em diversos estados da costa americana, sendo a maior parte na Costa 

Leste e 30% na Costa Oeste, em média. Essa distribuição deve-se à concentração 

populacional na Costa Leste associada à facilidade logística por estar localizada no 

mesmo oceano que os portos brasileiros, se comparada à Costa Oeste (U.S. 

ETHANOL..., 2014). 

As empresas americanas compradoras do etanol brasileiro possuem estrutura 

de armazenamento de combustíveis junto aos principais portos. Dessa forma, o eta-
nol importado já entra nos EUA na mesma região onde será adicionado à gasolina. 

Essa distribuição implica em um custo logístico muito baixo na importação, limitado 

ao bombeamento do produto desde o porto até os tanques do comprador, além dos 

custos transacionais. O custo total, estimado em setembro de 2014, é de um centa-

vo e meio de dólar por galão de etanol, ou US$ 3,96/m³. 
 

3.4 CUSTO AMBIENTAL DO COMÉRCIO DE ETANOL ENTRE BRASIL E EUA  

Nesta seção, serão estimadas as emissões de dióxido de carbono (CO2) ad-

vindas do transporte de etanol necessário para a comercialização do produto entre 

Brasil e EUA.  
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A metodologia utilizada advém do documento publicado em março de 2011 

pelo Conselho da Indústria Química Europeia (Cefic) e pela Associação de Marcas 

das Comunidades Europeias (ECTA), cuja livre tradução do título é Diretrizes para a 
Medição e Gestão da Emissão de CO2 advinda de Operações de Transporte de 

Cargas (GUIDELINES..., 2011).  

O artigo supracitado sugere duas formas de cálculo das emissões de CO2: 

multiplicar a quantidade de combustível utilizada pelo fator de conversão de emissão 

de cada combustível; ou multiplicar o volume transportado por cada modal pela dis-

tancia média percorrida e pelo fator de emissão por tonelada-quilômetro de cada 

modal de transporte. O primeiro método é mais preciso, mas as informações de tipo 

e volume de combustível consumido não estão disponíveis facilmente, então ele é 

recomendado apenas para as empresas transportadoras que queiram calcular suas 

respectivas emissões de CO2. Os demais agentes da indústria, que têm à sua dis-

posição apenas informações de volume, distância percorrida e meio de transporte, 
devem utilizar o segundo método. Os fatores de emissão de CO2 por tonelada-

quilômetro por tipo de transporte são fornecidos pela Agência Ambiental Europeia 

(EEA), que publica os valores desde 1995 até 2011. Serão utilizados os dados do 

ano mais recente.  

É importante ressaltar que os coeficientes utilizados trazem algumas aproxi-

mações que fogem ao controle do autor. O coeficiente do transporte ferroviário, por 
exemplo, é calculado baseado no relevo europeu e na distribuição de ferrovias que 

operam com diesel ou eletricidade, que não necessariamente é a mesma distribui-

ção para o transporte de etanol nos EUA. Já o transporte rodoviário, além das dife-

renças geográficas, traz também uma diferença em combustível: a quantidade de 

biodiesel misturada ao diesel na Europa, Brasil e EUA não é a mesma. Por fim, o 

transporte fluvial pode também apresentar diferenças de porte da embarcação e 

tecnologia de propulsão.  

O cálculo da emissão de CO2 consistirá na multiplicação do coeficiente ado-

tado para cada meio de transporte, pelo volume transportado e pela distância per-

corrida, conforme fórmula abaixo:  

Emissão de CO2 = Volume transportado por meio de transporte x média de 

distância por meio de transporte x fator de emissão de CO2 por tonelada-

quilômetro por meio de transporte.  
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O volume de etanol utilizado para os cálculos será aquele observado no co-

mércio entre Brasil e EUA na safra de 2011/2012, quando o Brasil exportou 663.848 

m³ de etanol aos EUA, e importou 1.390.636 m³ do país norte americano. A escolha 
deve-se ao fato dessa ter sido a safra que apresentou menor diferença entre a quan-

tidade importada e exportada pelo Brasil, além de ser o ano para o qual a EEA pu-

blicou os últimos valores de coeficientes de emissão. Em seguida, as emissões to-

tais de CO2 estimadas na importação e na exportação serão divididas pelo respecti-

vo volume movimentado, e então serão apresentados valores aproximados de emis-

são de CO2 em t/m³ na importação e na exportação.  

 

3.4.1 Cálculo das emissões no fluxo de etanol do Brasil para os EUA  

Conforme aproximações utilizadas nas seções anteriores, será admitido que a 

logística do transporte de etanol na exportação do Brasil para os EUA consiste em 

transporte rodoviário de Ribeirão Preto-SP até Santos-SP; bombeamento da carreta 

para o tanque de armazenamento portuário; bombeamento do tanque para o navio; 

transporte marítimo de Santos-SP até Houston-TX; bombeamento do navio até o 

tanque de armazenamento portuário; e um segundo bombeamento até os tanques 

onde o etanol é misturado à gasolina. Dado que as distâncias percorridas em dutos 
são mínimas, as emissões advindas dos bombeamentos serão desprezadas. Para 

este caso, apenas os transportes rodoviário e marítimo serão considerados. 

Segundo a EEA, em 2011 (SPECIFIC..., 2011), o coeficiente de emissão do 

transporte rodoviário naquele continente foi de 75,33 gramas de CO2 por tonelada-

quilômetro (g/tKm). Esse será o coeficiente utilizado nos cálculos para o transporte 

rodoviário no Brasil. A transformação do volume de etanol em metros cúbicos para 
toneladas foi feita considerando a massa específica do etanol anidro a 20°C de 

791,5 kg/m³, publicada na Resolução ANP 7 (ANP, 2011b). A Tabela 3.1 expõe os 

demais valores considerados, o resultado da aplicação da equação descrita na me-

todologia e a emissão por metro cúbico transportado. 
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Tabela 3.4 – Emissão de CO2 por m³ de etanol transportado por rodovia de Ribeirão Preto ao Porto de Santos 

PARÂMETROS VALORES 
Distância Ribeirão Preto - Porto de Santos [Km] 395 

Volume de Etanol Exportado Brasil-EUA [m³] 663.848 
Volume de Etanol Exportado Brasil-EUA [t] 525.436 

Coeficiente de Emissão do Transporte Rodoviário [g/tKm] 75,33 
Emissão Total de CO2 no Transporte Rodoviário [t] 15.635 

Emissão Unitária de CO2 do Transporte Rodoviário [t/m³] 0,024 

Fonte: Elaboração própria 

Para o cálculo da emissão advinda do transporte marítimo, será considerado 

o percurso náutico entre os portos de Santos-SP e Houston-TX. A distância foi dada 

em milhas náuticas pela ferramenta eletrônica SEA-DISTANCES.ORG e multiplicada 

por 1,852 para que se chegue ao valor em quilômetros. Os parâmetros adotados e o 

resultado final são expostos na Tabela 3.2 abaixo.  

Tabela 3.5 – Emissão de CO2 por m³ de etanol transportado por navio do Porto de Santos ao Porto de Houston 

PARÂMETROS VALORES 
Distância Náutica Santos - Houston [milhas náuticas] 5.510 

Distância Náutica Santos - Houston [Km] 10.205 
Volume de Etanol Exportado Brasil-EUA [m³] 663.848 
Volume de Etanol Exportado Brasil-EUA [t] 525.436 

Coeficiente de Emissão do Transporte Marítimo [g/tKm] 14,02 
Emissão Total de CO2 no Transporte Marítimo [t] 75.173 

Emissão Unitária de CO2 do Transporte Marítimo [t/m³] 0,113 

Fonte: Elaboração própria 

Somando as emissões unitárias do transporte marítimo e terrestre, tem-se a 

emissão unitária de CO2 devida ao fluxo de etanol do Brasil para os EUA, estimada 

aqui em 0,137 t/m³.  
 

3.4.2 Cálculo das emissões no fluxo de etanol dos EUA para o Brasil 

Nesta seção, serão estimadas as emissões de CO2 intrínsecas à exportação 

americana de etanol para o Brasil. Para efeitos de simplificação, será considerado 
que a totalidade do produto tem origem em Mason City, cidade escolhida por locali-

zar-se no norte do Iowa, estado americano que apresenta a maior produção de eta-

nol do país, conforme exposto na Seção 3.3. O porto de embarque considerado nes-
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ta análise será o Porto de Houston, no Texas, e será admitido que a totalidade do 

produto exportado desembarque no Porto de Santos, em São Paulo.  

De acordo com o USDA, em documento publicado em setembro de 2007 cuja 
tradução livre do título seria Conhecimentos à cerca do Transporte de Etanol (US-

DAL..., 2007), estima-se que, em 2005, 60% do etanol transportado domesticamente 

no país tenha sido por meio ferroviário; 20% rodoviário; e 10% em barcaças de na-

vegação fluvial.  

Apesar de o transporte ser multimodal, ou seja, o mesmo trecho é dividido em 

partes e percorrido por diferentes meios de transporte, não é simples estimar as dis-

tâncias ocupadas por cada modalidade de transporte desde uma planta produtora 

até o porto. Por isso, será admitido que cada modal de transporte faz a viagem inte-

gral de Mason City-IA até o Porto de Houston-TX, ponderando o volume total expor-

tado pelos percentuais apresentados no parágrafo anterior. Sabe-se que, entre abril 

de 2011 e março de 2012 (safra brasileira 2011/2012), os EUA exportaram ao Brasil 
1.390.636 m³ (IMPORTAÇÕES, 2014a).  

A Tabela 3.3, apresentada abaixo, expõe os parâmetros utilizados para calcu-

lar a emissão unitária de cada meio de transporte do etanol, assume a emissão do 

transporte marítimo calculada na seção anterior e estima o valor final de emissão em 

toneladas de CO2 por metro cúbico de etanol exportado desde Mason City-IA até o 

Porto de Santos-SP. Os coeficientes de emissão utilizados advêm de cálculos da 
EEA para o ano de 2011.  
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Tabela 3.6 – Emissão de CO2 por m³ de etanol transportado, especificada por modal de transporte, 
de Mason City-IA até o Porto de Santos-SP 

PARÂMETROS VALORES 
Distância Mason City - Porto de Houston [km] 1.741 
Volume de Etanol Exportado EUA-BRA [m³] 1.390.636 
Volume de Etanol Exportado EUA-BRA [t] 1.100.688 

Coeficiente de Emissão do Transporte Ferroviário [g/tKm] 20,97 
Volume de Etanol Transportado via Ferrovia [m³] 834.382 
Volume de Etanol Transportado via Ferrovia [t] 660.413 

Emissão Total de CO2 no Transporte Ferroviário [t] 24.115 
Emissão Unitária de CO2 do Transporte Ferroviário [t/m³] 0,029 
Coeficiente de Emissão do Transporte Rodoviário [g/tKm] 75,33 

Volume de Etanol Transportado via Rodovia [m³] 417.191 
Volume de Etanol Transportado via Rodovia [t] 330.207 

Emissão Total de CO2 no Transporte Rodoviário [t] 43.314 
Emissão Unitária de CO2 do Transporte Rodoviário [t/m³] 0,104 

Coeficiente de Emissão do Transporte Fluvial [g/tKm] 60,67 
Volume de Etanol Transportado via Barcaças [m³] 139.064 
Volume de Etanol Transportado via Barcaças [t] 110.069 
Emissão Total de CO2 no Transporte Fluvial [t] 11.628 

Emissão Unitária de CO2 do Transporte Fluvial [t/m³] 0,084 
Emissão Unitária de CO2 do Transporte Marítimo [t/m³] 0,113 

Fonte: Elaboração própria 

A soma das emissões unitárias dos transportes ferroviário, rodoviário, fluvial e 

marítimo corresponde à emissão de CO2 por metro cúbico de etanol exportado dos 

EUA para o Brasil, aqui estimada em 0,329 t/m³.  

 

3.5 EXPOSIÇÃO DOS CUSTOS AMBIENTAL E ECONÔMICO AO LONGO DAS SAFRAS  

Os valores financeiros calculados ao longo deste capítulo, que estimam o cus-

to unitário da importação e exportação de etanol entre Brasil e EUA, serão somados 

nesta seção e multiplicados pelos volumes comercializados entre os dois países nas 

safras de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Tais volumes foram expostos no 
Gráfico 2.13 deste trabalho. O resultado será a estimativa do custo financeiro total 

das transações nos períodos em análise. O valor do frete marítimo considerado em 

ambas as direções é igual ao utilizado na Seção 3.2 para o cálculo da Taxa da Mari-

nha Mercante brasileira, qual seja, US$ 74,95/m³. 
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O Gráfico 3.1 expõe o custo financeiro total, ao longo das safras, devido ao 

transporte de etanol de uma usina brasileira até um tanque americano (“BRA – 

EUA”), que é a soma do custo da exportação brasileira, do preço do frete marítimo e 
do custo de importação americana, multiplicados pelo volume exportado pelo Brasil 

com destino aos EUA. Já o custo assinalado como “EUA – BRA” representa a multi-

plicação do volume exportado dos EUA para o Brasil, multiplicado pela soma do cus-

to da exportação americana, com o preço do frete marítimo e o custo da importação 

brasileira.  

O custo ambiental total é exposto no Gráfico 3.2, e representa a multiplicação 

dos volumes transacionados em cada direção ao longo das safras pela respectiva 

emissão unitária de CO2 calculada para cada metro cúbico de etanol que é transpor-

tado entre o Brasil e EUA.  

Gráfico 3.1 – Custo financeiro total devido à logística do comércio de etanol entre Brasil e EUA, 
calculado por safra e direção da transação.  
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Gráfico 3.2 – Emissão de CO2 total devida à logística do comércio de etanol entre Brasil e EUA, 

calculada por safra e direção da transação 
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4 CRÉDITOS DE BIOCOMBUSTÍVEL AVANÇADO: SOLUÇÃO ECONÔMICA 
E ECOLÓGICA  

Ao longo deste trabalho, observou-se a existência de uma assimetria regula-
tória nas regras que balizam o trading de etanol entre Brasil e EUA. A discrepância é 

tal que dá ao etanol uma característica singular no mercado internacional de com-

modities, pois talvez seja o único produto de características padronizadas que é co-

mercializado entre dois países em ambas as direções e ao mesmo tempo.  

No item 2.3 deste trabalho, compreendeu-se que, apesar de o etanol anidro 
combustível ser uma commodity, há leis americanas que diferenciam o produto por 

seu processo produtivo e matéria prima, classificando o etanol brasileiro como Bio-

combustível Avançado. Tal classificação, associada às obrigações impostas ao mer-

cado americano pela agência ambiental do país, gera uma demanda dos EUA por 

etanol de cana de açúcar produzido no Brasil. A importação americana, inserida no 
contexto de política e economia energéticas brasileiras, causa um déficit no balanço 

doméstico brasileiro de oferta e demanda de etanol, tornando o Brasil um importador 

do mesmo produto, cuja origem é os EUA. Assim sendo, o mesmo combustível pas-

seia pelo Oceano Atlântico, indo e vindo, entre Brasil e EUA, no mesmo espaço de 

tempo.  

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma solução para redução de cus-
tos financeiros e ambientais no trading de etanol entre Brasil e EUA. Os custos cal-

culados no Capítulo 3 podem ser mitigados se a proposta tema deste trabalho for 

colocada em prática, tornando unidirecional o comércio físico de etanol entre os dois 

países. A solução, que será detalhada a seguir, consiste na criação do Mercado de 

Créditos de Biocombustível Avançado, no qual os compradores americanos atingiri-

am suas metas adquirindo créditos emitidos por produtores de etanol de cana de 
açúcar, beneficiando-se do baixo teor de emissões de gases causadores do efeito 

estufa, intrínseco ao processo produtivo de etanol no Brasil. 
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4.1 ESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITOS DE BIOCOMBUSTÍVEL AVANÇADO 

4.1.1 Crédito e os agentes de mercado 

Advanced Biofuel Credit (ABC) é o nome escolhido pelo autor para o papel a 

ser emitido pelos produtores do etanol classificado como Biocombustível Avançado. 

Uma unidade de ABC corresponde a um galão (aproximadamente 3,7854 litros) de 

etanol anidro combustível produzido conforme a definição de Biocombustível Avan-

çado pelo programa RFS e exposta na Seção 2.3.1 deste trabalho.  

Os emissores de ABC serão os produtores de etanol que se enquadram nos 

critérios de elegibilidade expostos na Seção 2.3.2 desta dissertação. A necessidade 
de certificação das usinas junto à EPA será mantida. Além da certificação, cada uni-

dade de ABC a ser emitida deve ser lastreada por um volume igualmente produzido 

por aquela usina. A emissão de ABCs deverá ser feita através de uma solicitação do 

produtor de Biocombustível Avançado ao EPA, e deverá ser acompanhada por uma 

série de documentos que permita o rastreamento do volume produzido. Esse volume 
produzido é que dará o lastro necessário à emissão de créditos, associando os 

ABCs a um volume de Biocombustível Avançado existente no Brasil. Os documentos 

para rastreamento deverão ser suficientes para provar que o volume associado ao 

ABC foi produzido a partir de talhões de cana de açúcar mapeados por satélites que 

comprovadamente não correspondam a áreas de desmatamento de floresta nativa, 

tal como é feito para certificação do produto físico exportado do Brasil para os EUA.  

Os processos de certificação das usinas junto ao EPA para exportação de Bi-

ocombustível Avançado, bem como de mapeamento e rastreamento do volume pro-

duzido, permanecem inalterados. Todas as etapas necessárias à garantia de origem 

do etanol brasileiro no mercado físico do produto, incluindo a intermediação existen-

te de empresas certificadoras prestando serviço ao EPA, serão mantidas no Merca-

do de Créditos de Biocombustível Avançado. 
Os agentes americanos compradores de ABC serão os mesmos que com-

pram fisicamente etanol anidro combustível do Brasil para atingir as metas impostas 

pelo programa RFS. Entretanto, para cada unidade de ABC adquirida, esse agente 

deverá comprar um galão de etanol produzido domesticamente nos EUA. A compo-

sição de uma unidade de ABC e um galão de etanol de milho equivalerá a um galão 
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de Biocombustível Avançado nos EUA e esse volume, portanto, será satisfatório pa-

ra composição de saldo para cumprimento de metas do programa RFS.  

Os ABCs serão válidos apenas ao longo do mesmo ano civil em que forem 
emitidos, dado que as metas do RFS são anuais. Assim sendo, o ciclo de vida de 

um ABC será de no máximo um ano, e o crédito perderá validade após esse período. 

É importante ressaltar que a proposta de criação do Mercado de Créditos de 

Biocombustível Avançado não visa alterar o modelo já existente para comprovação 

das metas do RFS por parte dos produtores e importadores de diesel e gasolina dos 

EUA. O RIN, detalhado na Seção 2.3.1.1 deste trabalho, também funcionará no 

mercado de créditos como o mecanismo de rastreamento e geração de valor ao lote 

de biocombustível ligado ao código numérico. Quando, nos EUA, determinado volu-

me de etanol derivado do amido de milho for associado a um montante equivalente 

de ABC, essa composição deverá ser enxergada como um volume de Biocombustí-

vel Avançado. Portanto, para esse volume, deverá ser gerado um RIN equivalente 
que acompanhará essa composição biocombustível-crédito até que esse lote de 

etanol seja misturado a um combustível fóssil, e o RIN possa ser comercializado en-

tre os agentes, como já acontece.  

 

4.1.2 Alinhamento de políticas para criação de um mercado mais econômico 

O programa RFS tem como objetivos atingir reduções significantes na emis-

são de gases do efeito estufa; reduzir a importação americana de petróleo; e estimu-

lar o desenvolvimento e expansão do setor de combustíveis renováveis nos EUA 

(RENEWABLE..., 2014).  

No que tange a meta de reduções significantes na emissão de gases do efeito 
estufa, o EPA incluiu a possibilidade de importação de etanol brasileiro, enquadran-

do esse produto como Biocombustível Avançado. Assim sendo, quando um agente 

de mercado americano compra determinado volume de etanol brasileiro em detri-

mento ao mesmo volume de etanol americano, esse agente está colocando no mer-

cado americano um biocombustível cujo ciclo de vida apresenta baixo teor de emis-

sões de gases causadores do efeito estufa. Conforme visto na Seção 2.3.2 deste 
trabalho, o etanol produzido no Brasil emite 53% menos que o etanol derivado do 
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amido de milho. Essa diferença é computada no balanço de emissões dos EUA e é 

justamente o que gera interesse pelo produto brasileiro.  

Para que os EUA se beneficiem do baixo teor de emissões do etanol de cana 
de açúcar produzido no Brasil, mas de uma forma mais econômica e ecológica, pro-

põe-se a criação do Mercado de Créditos de Biocombustível Avançado. No entanto, 

para que os benefícios no balanço americano de emissões de gases de efeito estufa 

continuem sendo contabilizados, é necessário um alinhamento de políticas entre os 

dois países. Deve ser acordado que, para cada ABC emitido no Brasil e comprado 

nos EUA, o volume de gases de efeito estufa inerentes a um galão de etanol de mi-

lho seja contabilizado nas emissões brasileiras, ao passo que o volume de gases 

emitidos no ciclo de vida de um galão de etanol de cana de açúcar entre para o ba-

lanço de emissões dos EUA.  

O alinhamento de política entre os dois países geraria ainda um benefício 

ambiental global. Para cada ABC comercializado, evita-se o transporte marítimo de 2 
galões de etanol: o primeiro galão é a importação americana evitada e o segundo 

galão representa o suprimento do déficit brasileiro com o produto não exportado.  

 

4.1.3 Criação de um ambiente de comercialização de créditos 

ABCMarket é o nome criado pelo autor para o ambiente de comercialização 
de ABCs. O ABCMarket funcionará como uma câmara eletrônica onde os créditos 

serão contabilizados e liquidados financeiramente. Será através desse ambiente que 

o EPA entregará ao agente requisitante o montante de ABC correspondente ao vo-

lume de Biocombustível Avançado produzido no Brasil e comprovado através da do-

cumentação necessária.  
Com a posse dos créditos, o agente estará livre para realizar negociações bi-

laterais com outras partes interessadas. Poderão participar do ABCMarket empresas 

brasileiras e americanas produtoras de etanol, produtores americanos de combustí-

veis fósseis e empresas de trading de combustíveis que atuem em ao menos um 

dos dois países. Toda negociação deverá ser registrada e validada por ambas as 

partes na câmara de contabilização e liquidação. Essa ação é necessária para que o 
EPA tenha sempre atualizado o controle da posse de cada ABC emitido. 



52 

O ABCMarket funcionará também como uma plataforma eletrônica de 

negociações de ABCs. Nessa plataforma, os agentes autorizados a participar do 
ABCMarket poderão colocar suas ofertas de compra e venda associadas ao 

montante de ABCs que se deseja negociar. Nas transações realizadas através da 
plataforma de negociações do ABCMarket, o registro e validação da mudança de 

posse dos ABCs correspondentes é automático. Negociações bilaterais fora da 

plataforma poderão ocorrer, no entanto, fazendo-se necessário registro e validação 

da transação.  

Após ser emitido pelo EPA, o ABC poderá ser comercializado livremente, até 

que o agente detentor do crédito queira associá-lo a um galão de etanol derivado do 
amido de milho. Nesse estágio, o crédito será retirado do ABCMarket e a combina-

ção biocombustível-ABC será submetida ao EPA para o processo de geração de 

RIN correspondente a Biocombustível Avançado. 

A criação do ABCMarket representa o único custo adicional ao mercado para 

colocar em prática a proposta tema deste trabalho. Ao se criar o Mercado de Crédi-

tos de Biocombustível Avançado entre Brasil e EUA, faz-se necessário a criação de 

um ambiente de contabilização e liquidação desses créditos. Tal ação implica em 

custos advindos da montagem de um centro de processamento de dados e da con-

tratação de analistas para monitorar as transações e auxiliar usuários, além de ou-

tros custos transacionais. Esses custos não serão calculados neste trabalho, pois 
acredita-se que os mesmos valores possam ser ressarcidos através da cobrança de 

uma taxa aos agentes participantes do mercado.  

 

4.2 BENEFÍCIOS INERENTES À CRIAÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITOS DE BIOCOMBUSTÍVEL 

AVANÇADO  

O desafio proposto neste trabalho é eliminar o fluxo físico redundante na co-

mercialização de etanol entre Brasil e EUA. Ou seja, a importação de etanol por par-

te de um dos países só deve ocorrer no caso de déficit no balanço doméstico de 

produção e demanda daquele país em determinado ano. O trading existente apenas 

pela arbitragem oriunda da assimetria regulatória deverá ser totalmente substituído 
pela comercialização de créditos, através da implantação do ABCMarket. 
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Substituir parte do fluxo físico de etanol entre Brasil e EUA por ABCs significa 

reduzir custos financeiros e ambientais nas transações existentes. O montante em 
contratos comercializados no ABCMarket corresponderá ao volume de etanol que 

deixou de viajar das usinas brasileiras até os portos americanos; que, em seguida, 

voltariam dos portos americanos para suprir o déficit de oferta no Brasil. Ao evitar 

esse passeio da commodity, está-se economizando a soma dos custos logísticos, 

dos custos transacionais e dos custos ambientais para o volume evitado, em ambas 

as direções. Tais custos já foram calculados e expostos no Capítulo 3, e seus 

valores por metro cúbico serão utilizados nesta seção para o cálculo da economia 

gerada.  

O Gráfico 2.13 expôs os volumes de etanol anidro combustível transaciona-

dos entre Brasil e EUA nas safras de 2011/2012, 2012/2013, e 2013/2014. Caso o 
ABCMarket já estivesse em plena atuação durante os períodos em análise, parte do 

volume transacionado teria sido evitado. Visualmente, isso significa dizer que a barra 
maior do gráfico de cada safra seria reduzida em volume igual à barra menor, ao 

passo que a barra menor deixaria de existir, demonstrando um fluxo unidirecional do 

produto. Em outras palavras, para cada safra, seria evitado um fluxo de volume de 

etanol igual ao dobro do volume exportado pela parte que menos exportou naquele 

ano. A Tabela 4.1 expõe qual seria o volume potencial evitado para cada safra do 

período em análise.  

Tabela 4.1 – Fluxo de etanol anidro combustível em m³ entre Brasil e EUA, 
com destaque para o fluxo potencialmente evitado com a implementação do ABCMarket.  

SAFRA BRA → EUA EUA → BRA FLUXO 
TOTAL 

FLUXO POTENCIAL 
EVITADO 

REDUÇÃO 
POTENCIAL 

2011/2012 663.848 1.390.636 2.054.484 1.327.696 65% 
2012/2013 2.291.162 301.135 2.592.297 602.270 23% 
2013/2014 1.446.119 255.335 1.701.454 510.670 30% 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2.1 Economia financeira gerada pelo mercado de créditos de biocombustível avançado 

Para cada ABC transacionado entre Brasil e EUA, um galão de etanol anidro 
combustível deixaria de ir e vir entre os dois países. No Capítulo 3, calculou-se o 

custo de importação de exportação de etanol no Brasil e nos EUA. O custo de brasi-
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leiro de exportação, somado ao frete marítimo e ao custo americano de importação é 

igual ao custo total por metro cúbico para transportar etanol de uma usina do Brasil 

até os tanques de um comprador nos EUA, conforme exposto na Tabela 4.2. De 
forma análoga, a Tabela 4.3 apresenta o custo para o caminho inverso do etanol, de 

um produtor americano até os tanques de um comprador brasileiro.  

Tabela 4.2 – Custo financeiro para transportar etanol de uma usina brasileira 
até os tanques de um comprador americano. 

PARÂMETROS VALORES 
Custo Exp. BRA [USD/m3] 60,47 
Frete Marítimo [USD/m3] 74,95 

Custo Imp. EUA [USD/m3] 3,96 
TOTAL BRA → EUA [USD/m³] 139,38 

Fonte: Elaboração própria 
 

Tabela 4.3 – Custo financeiro para transportar etanol de um produtor americano 
até os tanques de um comprador brasileiro. 

PARÂMETROS VALORES 
Custo Exp. EUA [USD/m3] 66,04 
Frete Marítimo [USD/m3] 74,95 
Custo Imp BRA [USD/m3] 41,35 

TOTAL EUA → BRA [USD/m³] 182,34 
Fonte: Elaboração própria 

Com o intuito de estimar a economia financeira que seria gerada caso o 

ABCMarket já existisse nas safras em análise, os custos totais calculados nas Tabe-

las 4.2 e 4.3 serão aplicados ao fluxo potencial evitado de cada safra, apresentado 

na Tabela 4.1. Lembrando que o fluxo potencial evitado representa a soma dos vo-
lumes evitados em ambas as direções. Ou seja, metade do fluxo evitado correspon-

de ao custo total da Tabela 4.2 e a outra metade está ligada ao custo total da Tabela 

4.3. O Gráfico 4.1 expõe qual seria a potencial economia financeira em cada safra 
analisada se os ABCs fossem inseridos no trading de etanol entre Brasil e EUA. 
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Gráfico 4.1 – Potencial Economia Financeira por Safra com a Implementação do ABCMarket 
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Fonte: Elaboração própria 

 
4.2.2 Economia Ambiental Gerada pelo Mercado de Créditos de Biocombustível Avançado 

As emissões de CO2 relativas à logística do trading de etanol entre Brasil e 

EUA foram calculadas na Seção 3.4 deste trabalho. Os resultados foram compilados 

e são expostos na Tabela 4.4, mostrando a emissão de CO2 por metro cúbico de 

etanol comercializado em ambas as direções. Fazendo uso da mesma lógica utiliza-

da para o cálculo financeiro, metade do fluxo potencial evitado de cada safra será 

multiplicada pela emissão unitária de CO2 inerente ao fluxo que vai do Brasil para os 

EUA. A outra metade será multiplicada pelo valor calculado para o caminho inverso. 

O resultado é apresentado no Gráfico 4.2, que mostra o volume de emissão de CO2 

que teria sido evitado caso o ABCMarket já estivesse em vigor desde a safra 

2011/2012.  

Tabela 4.4 – Custo ambiental para transportar etanol do centro produtor de um país 
até o centro consumidor do outro 

DIREÇÃO DO TRADING EMISSÃO 
BRA→EUA [t/m³] 0,137 
EUA→BRA [t/m³] 0,329 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 4.2 - Potencial economia ambiental por safra com a implementação do ABCMarket. 
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Fonte: Elaboração própria 
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5 CONCLUSÃO  

O desafio proposto é eliminar o fluxo físico redundante na comercialização de 

etanol entre Brasil e EUA. Dado que o problema emerge de uma assimetria regulató-

ria entre os dois países, o trabalho sugere um alinhamento de políticas entre ambos. 
A proposta é criar um mercado de derivativos para a comercialização de Créditos de 
Biocombustíveis Avançados (ABC), gerando economia financeira e ambiental em 

relação ao fluxo físico do volume considerado redundante.  

O modelo de mercado criado pelo autor para comercialização dos créditos foi 
denominado de ABCMarket. Nesse ambiente, atuarão empresas brasileiras e ameri-

canas produtoras de etanol, produtores americanos de combustíveis fósseis e outras 
tradings de combustíveis que tenham interesse no baixo índice de emissão do ciclo 

de vida do etanol brasileiro.  
De acordo com a proposta, ABC é o crédito emitido pela EPA por 1 galão 

(aproximadamente 3,7854 litros) de etanol produzido e classificado como Biocom-

bustível Avançado, nos moldes expostos na Seção 2.3.1 deste trabalho. O título do 

crédito é dado inicialmente ao produtor brasileiro, em volume correspondente ao lote 

comprovadamente produzido. Os compradores genuínos são os agentes america-

nos obrigados a cumprir mandatos do RFS. Tais agentes associarão o crédito a 1 

galão de etanol derivado do amido de milho comprado domesticamente, gerando 

RIN de Biocombustível Avançado (Seção 2.3.1.1) para aquela composição crédito-

biocombustível.  
Os RINs são para o RFS a moeda de contabilização dos mandatos por este 

designados. A possibilidade de gerar RINs de Biocombustível Avançado associando 

etanol de milho ao ABC significa para os EUA economizar nos custos logísticos e 

transacionais da compra do produto brasileiro, além de evitar emissão de gases do 

efeito estufa. Para o Brasil o conceito da economia gerada é o mesmo, sendo que a 

demanda pelo produto americano surge, total ou parcialmente, do déficit deixado 
pelo volume ora exportado. O encontro de políticas sugerido consiste em Brasil e 

EUA trocarem entre si as emissões de gases do efeito estufa inerentes ao ciclo de 

vida dos etanóis de cana e milho, respectivamente, sem que o produto seja comer-
cializado fisicamente. A troca dará lastro à emissão de ABCs em nome de unidades 

produtoras brasileiras.  
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Ideia que parece óbvia, mas até então jamais transcrita, a criação de um mer-

cado de créditos para o etanol brasileiro é uma solução econômica e ecológica para 
o trading de etanol entre Brasil e EUA. Utilizar o biocombustível produzido domesti-

camente e satisfazer políticas ambientais com a troca de papéis torna o processo 

mais barato e globalmente mais limpo, conforme calculado na Seção 4.2.  

A geração de economia calculada neste trabalho contempla somente dados 

de transações passadas, sem medir o efeito que o novo mercado de créditos teria 

sobre os volumes transacionados no mercado físico de etanol. Entretanto, pode-se 

inferir que a implementação da política de créditos tem potencial para reduzir os cus-

tos de comercialização entre Brasil e EUA, fomentando a produção de etanol com-

bustível em ambos os países. Daí pode-se dizer que a criação do Mercado de Crédi-

tos de Biocombustível Avançado entre Brasil e EUA é uma solução produtiva e pro-

ducente, pois otimiza o uso dos recursos existentes e estimula o desenvolvimento do 

mercado de biocombustíveis nos dois países. 
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