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        Neste trabalho se busca avaliar o potencial das fontes de energias renováveis e 

produção de agroenergia em Mato Grosso. Primeiramente se realiza um levantamento 

bibliográfico amplo, com objetivo de se promover a junção e consolidação de informações 

dispersas, oriundas de distintas fontes, porém relacionadas às matrizes energéticas nos 

seus mais diferentes níveis: global, nacional e regional.  

        Outro objetivo do trabalho, dentro do mesmo contexto, foi se identificar macro-

tendências e estratégias gerais para o desenvolvimento energético futuro do Brasil, 

sintetizando-se e se avaliando publicações renomadas do setor e programas 

governamentais, tais como,  IEO-2010, PNE-2030, PNA 2006-2011, PDE-2020, BEN-

2010, BEEMT, entre outras.  Entretanto, sempre existiu a preocupação de se ambientar os 

dados e cenários energéticos identificados, dentro de um conceito amplo de produção de 

energia, de demandas energéticas e setores de consumo final.    

       Também não se abstém da oportunidade de efetivar uma proposta de metas para o 

avanço energético de Mato Grosso, atribuindo-se para isto, premissas que são detalhadas, 

realizando-se analogias e interpretações dos dados ou informações descritas ao longo do 

estudo. O intuito maior é desta forma se ampliar o debate sobre estratégia e planejamento 

energético no Estado.     

        Ainda em linha com sua proposta geral, se observa que este trabalho centraliza foco 

nas informações sobre as Biomassas potenciais e nos principais produtos energéticos do 

País e de Mato Grosso.  

       Ao final, a conclusão que se chega é que se conseguiu cumprir os objetivos propostos 

inicialmente, uma vez que se entende que o resultado final do trabalho se configura em 

uma base de dados ampla e fonte de referência para consultas sobre o tema energia ou 

produção agroenergética em Mato Grosso. Porém, também se destaca o caráter 

multidisciplinar do assunto, a necessidade e a oportunidade de se agregar outras 

competências técnicas à discussão, aprofundar-se e gerar-se novos dados que auxiliem a 

promover avanços na discussão energética do Estado. Com isto, gradualmente ir se 

adicionando maior consistência às projeções energéticas futuras para Mato Grosso.   
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          This paper seeks to evaluate the potential of renewable energy sources and 

bioenergy production in Mato Grosso. It first performs a comprehensive literature review, 

in order to promote agregation  and consolidation of scattered information, coming from 

various sources, but related to the energy sources in its most different levels: global, 

national and regional levels. 

          In the same context, another objective of this study was to identify macro-trends 

and strategies for future energy development in Brazil, summarizing and evaluating 

renowned publications  of  energy sector and government programs, such as IEO-2010, 

PNE-2030 , PNA 2006-2011, PDE-2020,BEN-2010, BEEMT-2010, among others. 

However, there is always a concern in contextualize the data and energy scenarios 

identified in a broad concept of energy production, energy demands and end-use sectors.        

           In the study did not abstain the opportunity to make a proposal of goals to advances 

in energy production in Mato Grosso, giving details of assumptions assumed, making 

analogies and interpretations of the data or information described throughout the study. 

The major objective is thus to broaden the debate about energy strategy and planning in 

the state.   

             Following with its general proposal, this study focused on information about 

biomass potential and the main energetic products for the Brazil and Mato Grosso State.  

               Finally, the conclusion is  the goals originally proposed to the study were 

achieved, since it believes that its results  constitute a database and a comprehensive 

source of reference for consultations related on with the  production of   energy or agro-

energy in Mato Grosso.  However, this dissertation emphasizes the multidisciplinary 

nature of the subject, the need and the opportunity to add other technical skills in the 

discussion,  to deepen and to generate new data, promoting advances on the debate about 

the future of  energy production in the state and gradually, adding more consistency to 

projections of energetic future of Mato Grosso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O grande desafio global do século XXI é a criação de um modelo de desenvolvimento 

economicamente viável e sócio-ambientalmente sustentável, racionalizando-se a matriz energética e 

promovendo-se mudanças nos hábitos de consumo da sociedade moderna.  

Os poluentes e esgotáveis combustíveis fósseis permanecem de longe a principal fonte de 

energia do planeta, entretanto, a escalada mundial nos preços do petróleo e as pressões ambientais de 

uma sociedade muito mais consciente, movem países e empresas em sua busca por sustentabilidade. O 

foco do mundo hoje, esta na identificação de alternativas energéticas mais limpas, renováveis e 

economicamente viáveis em larga escala. Algumas fontes tradicionais de energia, por exemplo, a 

hidráulica e nuclear, têm sido cada vez mais questionadas devido aos impactos e riscos ambientais que 

trazem embutidos. Por outro lado, fontes alternativas de energia até então tidas como “marginais” 

ganham relevância, destacando-se entre elas as energias Eólica, Solar, Gravitacional (marés), ou 

provenientes de biomassas – a Bioenergia.   

São grandes as incertezas sobre as fontes de energia do planeta no futuro, mas o Brasil com suas 

potencialidades naturais e um bem sucedido programa de biocombustíveis - o Bioetanol -apresenta ao 

mundo suas alternativas. Credencia-se a ocupar de imediato uma posição de destaque no cenário 

internacional de produção de energia renovável.   

Atualmente as principais fontes de Bioenergia vêm da agricultura – a chamada Agroenergia. O 

surgimento desta nova vertente na produção agrícola trará ao País enormes oportunidades e 

responsabilidades proporcionais. Estabelecer-se uma convivência harmônica e complementar entre a 

agricultura energética e a agricultura alimentar tradicional é um dos desafios centrais para aceitação 

global da alternativa brasileira.  O outro desafio é a criação de um mercado internacional de 

biocombustíveis. 

Atento a todas estas questões, o Governo Federal lançou em outubro de 2005 o Programa 

Nacional de Agroenergia (PNA – 2006/2011). Abrangente e programático, o PNA trouxe em seu 

conteúdo as diretrizes estratégicas que deverão orientar todo o desenvolvimento futuro do setor no país. 

No PNA prevê-se a importância da realização de estudos de caráter socioeconômico, estratégico e 

prospectivos, avaliando-se as conexões de temas agroenergéticos com temas ambientais, econômicos e 

sociais.  

Este trabalho entra nesta linha, a das análises estratégicas e prospectivas. Focalizará no potencial 

das Biomassas como fonte primaria de produção de Bioenergia no estado de Mato Grosso (MT), o qual, 
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pela sua biodiversidade e agricultura pujante, se credencia como uma das regiões mais promissoras do 

Brasil e do mundo para produção de Agroenergia em larga escala.  

O objetivo mais específico do estudo será gradativamente chegar-se a informações sobre o 

Cenário Energético de Mato Grosso, inserindo a Agroenergia local de forma lógica num contexto 

macro-energético. As principais ferramentas utilizadas para isto serão a pesquisa, a análise descritiva e a 

interpretação de dados.  Na seqüência, o estudo buscará avaliar a efetividade dos agentes envolvidos, 

dimensionando qual o potencial agroenergético a ser explorado na região. Por fim, pretende-se entregar 

uma base de dados minimamente organizada e que auxilie a responder questões estratégicas, macro-

tendências energéticas, o potencial agroenergético a ser explorado e os principais entraves para o mais 

rápido crescimento do setor. 
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2. A MATRIZ ENERGÉTICA GLOBAL   

 

2.1. Oferta e Consumo Mundial de Energia 

 

Segundo dados de relatório World Energy Outlook –WEO, publicação anual do IEA- 

(International Energy Agency)
1
, a oferta mundial de energia primária em 2007 estava distribuída da 

seguinte forma: Petróleo (34,3%);  Carvão Mineral (25,1%), Gás Natural (20,9%), Energias Renováveis 

(10,6%), Nuclear (6,5%), Hidráulica (2,2%) e outras (0,4%).    

Com relação ao consumo, no mesmo ano, observava-se a seguinte distribuição: Derivados do 

Petróleo (42,3%); Eletricidade (16,2%); Gás Natural (16,0%); Energias Renováveis (13,7%); Carvão 

Mineral (8,4%) e Outras (3,5%).  Ou seja, os recursos energéticos fósseis são a principal fonte de 

energia do planeta e a questão central relaciona-se com o futuro da matriz energética global e as 

principais tendências no curto, médio e longo prazo. 

 

2.2. International Energy Outlook: IEO-2010 (U.S. ENERGY INFORMATION, 2010)
2
 

 

              Brevemente descritas às ofertas e consumos mundiais recentes de energia, o trabalho se focaliza 

nas  expectativas globais futuras para o setor energético. Para tanto, se utiliza o IEO-2010, renomada 

publicação do EIA (Energy Information Administration)
3
. Coletando, revisando e projetando os dados 

energéticos globais para o período 2007-2035, o EIA assume premissas econômicas e tecnológicas para 

elaboração do IEO-2010, as quais lhe permitem a criação de um Cenário Energético de Referencia 

futuro e outros Cenários Energéticos Alternativos.  Em suas publicações, normalmente o EIA realiza 

distinções entre países membros da OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development)
 

4
 e os  países não membros (não- OCDE).  

                                            
1
IEA - Agência Intenacinal de Energia: instituição que implementa um programa internacional de cooperação energética entre 

os 28 países membros.  

 
2
 U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. U.S. Departament of Energy – Washington DC. Órgão que publica 

anulamente o International Energy Outlook, trazendo as expectativas globais de um grupo de países industrializado com 

relação a matriz energética mundial futura. Em linha com objetivos propostos para este trabalho, de coleta, agregação e 

sintese de dados,  informa-se que  a produção textual, gráfica e/ou demais contida no Capítulo 2 desta dissertação, são 

elaborados com base no IEO-2010. 

 
3
 EIA - (Energy Information Administration- USA): órgão independente de pesquisas energéticas vinculado ao Governo dos 

Estados Unidos; 

 
4
OCDE -  Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico: se define com uma organização internacional 

composta por 34 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado . 
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De acordo com o cenário de referência do IEO-2010, o consumo de energia global deverá 

aumentar 49% entre 2007 e 2035, elevando-se de 495,0 para 739,0 Quatrilhões de Btu (British thermal 

unit)
5
 durante este período (Figura 1). Observa-se, que após uma retração mundial entre 2008-2009, 

China e Índia hoje aceleram níveis de recuperação da demanda, enquanto o Japão e países da União 

Européia têm atrasado este processo.  O IEO-2010 também projeta um forte crescimento do PIB de 

países emergentes (não-OCDE), com expansão da atividade econômica e aumento médio anual de 4,4% 

no poder aquisitivo das pessoas ate 2035. Neste cenário, a demanda por energia se elevará em 84% nas 

regiões não-OCDE, enquanto que nos países membros da OCDE o crescimento econômico previsto é de 

apenas 2,0% a.a., e aumento total na demanda de apenas 14% durante todo o período.  

 

 

Figura 1 – Projeção de Consumo Mundial de Energia  

 

2.2.1. Projeção dos Preços Futuros de Petróleo  

           Em suas premissas, o IEO-2010 projeta os preços do petróleo bruto leve nos Estados Unidos, 

aumentando de $79,00/barril/ em 2010, para $108,00/barril em 2020 e atingindo $133,00/barril até 2035. 

Destaca-se que este é um aspecto fundamental para qualquer estudo prospectivo energético, pois os 

preços futuros do petróleo afetam diretamente as expectativas de consumo e a viabilidade econômico-

financeiras de fontes alternativas de energia.  

2.2.2. Principais Fontes Mundiais de Energia    

                                            
5
 Btu - Unidade térmica Britânica: unidade métrica de uso comum no EUA e no Reino Unido, equivale a 252,2 calorias ou 1 

055,05585 joules. 1 Btu é  quantidade de energia necessária para se elevar a temperatura de uma massa de uma libra de água 

de 59,5º F a 60,5º F, sob pressão constante de 1 atmosfera.  
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  Combustíveis líquidos  

 

Segundo o OIE-2010, os combustíveis fósseis, em especial sua fração combustíveis líquidos, 

permanecerão como fonte principal de energia do mundo, ainda que sua participação se reduza de 35% 

para 30% na matriz global entre 2007 e 2035.  A previsão é que o uso mundial do petróleo e outros 

combustíveis líquidos cresçam de 86,1 para 110,6 milhões de barris/ dia neste período (Figura 2).  

Para o IEO-2010, o maior crescimento de consumo de combustíveis líquidos se dará no setor de 

transporte, com media de 1,3% a.a., atingindo 45% no período total.  Nos setores de construção civil e 

indústria a expectativa é que o consumo permaneça estável ao longo do período, enquanto que para o 

setor de produção de energia elétrica, espera-se que ocorra uma substituição parcial dos derivados de 

petróleo por combustíveis líquidos alternativos.  

Para se atender apenas o aumento potencial da demanda previsto pelo OIE-2010 serão 

necessários 25,8 milhões adicionais de barris de petróleo/dia até 2035, considerando-se aqui os 

chamados produtos convencionais e não convencionais. Os países da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo)
6
, segundo o IEO-2010, deverão manter participação consistente em torno de 

40% da produção mundial de líquidos convencionais, contribuindo assim com aumento de 11,5 milhões 

de barris/dia no suprimento mundial. É esperado também que países não-OPEP adicionem outros 4,8 

milhões de barris/ dia à produção global total de convencionais. 

Do lado da oferta, o IEO-2010 destaca que a OPEP segue hoje produzindo acima das médias 

acordadas internacionalmente, elevando sua capacidade de reposição para 5,0 milhões de barris/dia 

desde 2009.  Também se faz a observação da existência de projetos petrolíferos em países não-OPEP, os 

quais foram adiados durante a recessão mundial e ainda não foram retomados, considerando-se que isto 

poderá elevar a oferta no curto e médio prazos.  

Com relação aos combustíveis líquidos oriundos de recursos não convencionais, incluindo-se os 

biocombustíveis, para o IEO-2010, estes deverão crescer em média 4,9%/ano, saltando de 3,4 para 12,9 

milhões de barris/dia entre 2007 e 2035.  Serão assim responsáveis por 12% do abastecimento total de 

combustíveis de líquidos no mundo, tendo como principais fontes as areias betuminosas do Canadá e os 

                                            

6
 OPEP: Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC – sigla em inglês) - composta por alguns dos países com 

maiores reservas de petróleo do mundo. A OPEP freqüentemente é apontada como um cartel, com objetivo de unificar a 

política petrolífera dos países membros, centralizando a administração da atividade, incluindo controle de preços e do volume 

de produção, estabelecendo pressões no mercado. 
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biocombustíveis do Brasil e dos Estados Unidos.  Combinadas, estas fontes proporcionarão 70% do 

incremento da oferta de não convencionais.  

 

 

Figura 2- Produção Mundial de Combustíveis Líquidos 

 
Para o Brasil, a perspectiva de crescimento futuro do mercado de combustíveis líquidos é muito 

benéfica, tornando ainda mais interessante e estratégica as alternativas brasileiras: o Biodiesel e 

Bioetanol.  A existência de toda uma infra-estrutura industrial, a nível global, voltada para produção de 

equipamentos e motores movidos a combustíveis líquidos, torna sua substituição por outras formulações 

de combustível complexa e onerosa.  Destaca-se que se trata de setores econômicos fundamentais, como, 

transporte de cargas; setor automotivo; setor de aviação; de produção, refino e distribuição de 

combustíveis; de produção de motores estacionários para geração de eletricidade, entre outros.   É licito, 

portanto, a expectativa que um dos principais componentes da matriz energética no futuro deverá ser 

mandatoriamente uma alternativa de combustível líquido. As questões centrais para o sucesso 

internacional dos biocombustíveis brasileiros, residem portanto, em ganhos de escala de produção e na 

criação de mecanismos que viabilizem sua adoção de forma competitiva, renovável e sustentável, como 

substituto de boa parte do importante papel que a indústria petroquímica tem na economia mundial.  O 

Bioetanol e Biodiesel são dois fortes candidatos a assumirem este posto em longo prazo.  

 

 Gás Natural 

 

Nota: a nomenclatura original da figura pode ter sido adaptada pelo autor  
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Segundo o IEO-2010, o consumo mundial de gás natural aumentará em 44%, o que significa 

elevação da produção de 108,0 para 156,0 trilhões de pés cúbicos
7
 até 2035.  O setor industrial 

continuará o maior usuário mundial deste combustível, representando 39% do consumo total em 2035. A 

geração de eletricidade a partir de gás natural também deverá aumentar, saindo de 33% para 36% até 

2035.   

Para o IEO-2010, a variedade disponível de fontes de gás natural deverá manter os mercados 

bem abastecidos e com preços relativamente baixos no futuro.  Os maiores aumentos na produção  

deverão ocorrer em países não-OCDE, destacando-se o Oriente Médio, a África e a Rússia com 16,0 tri 

de pés cúbico. Outros países não-OCDE, especialmente na Europa e Eurásia, contribuirão com mais 6,0 

tri pés
 
cúbicos no período.  

O IEO-2010 projeta também que haverá um substancial aumento nos suprimentos internos de 

gás natural em economias importantes como Estados Unidos, Canadá e China. Nos EUA, os avanços na 

perfuração horizontal e o uso de novas tecnologias já elevaram em 50% as reservas exploráveis de gás 

de xisto apenas na ultima década. A expectativa é que no futuro estas fontes representem 26% da 

produção americana total de gás natural até 2035.  Já no Canadá e na China, a expectativa é que o gás 

natural proveniente de xisto ou carvão metano, seja ainda mais importante do ponto de vista energético, 

representando no futuro em torno de 63% e 56% da produção de gás natural destes países, 

respectivamente.     

Já para o Gás Natural Líquido (GNL), o grande aumento previsto pelo IEO-2010 virá, 

principalmente, do Oriente Médio e da Austrália, onde novos e grandes projetos de liquefação deverão 

entrar em funcionamento na próxima década.  A capacidade de liquefação mundial aumentará 2,4 vezes, 

variando de 8,0 para 19,0 trilhões de pés
 
cúbicos até 2035.  Novos gasodutos planejados ou em 

construção deverão aumentar as exportações de gás natural da África para os mercados europeus e da 

Eurásia para a China. 

 

 Carvão Mineral 

 

Segundo o IEO 2010, infelizmente, estima-se que na ausência novos acordos internacionais ou 

políticas nacionais específicas dos países consumidores que limitem as emissões de gases de efeito 

estufa, boa parte demanda futura por energia deverá ser suprida pelo altamente poluente carvão.  Projeta-

se um aumento no consumo mundial de 132,0 para 206,0 Quatrilhões de Btu entre 2007 e 2035, o que 

representa uma taxa média anual de crescimento de 1,6%, sendo que 95% deste aumento líquido deverá 

                                            
7
 Pé Cúbico: medida não métrica de volume Imperial, usada no Reino Unido e nos EUA. É definido como o volume de um 

cubo com lados de um pé de comprimento. Equivalente a exatamente 0,028316846592 quilolitros ou metros cúbicos.  
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ocorrer em países da Ásia não-OCDE.  Apenas na China, mais especificamente, estima-se que o 

consumo de carvão mais do que duplicará neste período, sendo que somente o setor industrial Chinês 

deverá aumentar em 55% o seu consumo até 2035. Em contrapartida, O IEO-2010 cita um único aspecto 

positivo: isto exigirá dos chineses investimentos em grande escala na infra-estrutura, tanto nas minas 

quanto no transporte de carvão, movimentando assim a economia mundial.  

 

 Eletricidade 

 

De acordo com IEO-2010, a geração mundial liquida de eletricidade aumentará em 87,0 % entre 

2007 e 2035 (Figura 3). A projeção é um aumento de 18,8x10
5
 para 35,2x10

5
 milhões kilowatts/hora

8
 até 

2035. Porém, o crescimento médio anual deverá retomar taxas pré-recessão apenas em 2015, algo em 

torno de 1,0% a.a, em média para os mercados estabelecidos (países-OCDE) e 3,3% em países não-

OCDE. Neste período, o uso de energia renovável na geração de eletricidade cresce em média de 3,0% 

a.a., aumentando sua participação na matriz elétrica de 18,0% para 23% entre 2007 e 2035.  A energia 

termoelétrica gerada a partir de carvão mineral também deverá aumentar em média 2,3% a.a., enquanto 

que para o gás natural e para energia nuclear, o aumento médio estimado é de 2,1 e 2,0% a.a., 

respectivamente.  

É importante se destacar a expectativa no IEO-2010, de que grande parte do aumento mundial 

no fornecimento de eletricidade de fontes renováveis deverá vir das energias hídricas e eólicas. A 

previsão é de um aumento mundial de geração elétrica é de 4,5 x10
5 

milhões kilowatts/hora entre 2007 e 

2035, sendo que 54% desse montante será proveniente de energia hidrelétrica e 26% de energia dos 

ventos.  Outras fontes e tecnologias de geração elétrica renováveis, ainda de acordo com o IEO-2010, 

não serão economicamente competitivas fora de mercados específicos, ficando dependentes de 

incentivos governamentais ou políticas publicas de suporte. Faz-se também a menção de que as energias 

solar, de biomassa, geotérmica e oceânica terão aumentadas suas participações na matriz elétrica 

mundial em ritmo acelerado, embora ao final do período, ainda permaneçam sendo uma pequena fração 

da matriz total. 

 

                                            
8
 Watt-hora (Wh):  medida de energia usualmente utilizada em eletrotécnica, onde 1 Wh é a quantidade de energia utilizada 

para alimentar uma carga com potência de 1 watt pelo período de uma hora. 1 Wh é equivalente a 3.600 joules.  

 

Múltiplos:  

Quilowatt-hora (kWh) equivale a 1.000 Wh ou 3,6×106 joules. 

Megawatt-hora (MWh) equivale a 1.000.000 Wh ou 3,6×109 joules. 

Gigawatt-hora (GWh) equivale a 109 Wh ou 3,6×1012 joules. 
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Figura 3- Produção Mundial de Eletricidade por Tipo de Combustível 

 
 Energia Nuclear 

 

No IEO-2010, as expectativas de preços futuro dos combustíveis fósseis tornam a energia 

nuclear economicamente mais competitiva, mesmo com seus altos custos de capital envolvidos. 

Menciona-se também que hoje se observam melhores taxas de utilização da capacidade das Usinas 

Nucleares e existe uma previsão de prorrogações da vida operacional em centrais OCDE e não-OCDE 

na Eurásia. Segundo o IEO-2010, estes fatores em conjunto criam um cenário onde a geração de 

eletricidade de origem nuclear aumentará de 2.6 x10
5
 para 4, 5 X 10

5
 milhões kilowatts/hora até 2035.   

Na perspectiva do IEO-2010, entende-se que os atrativos da energia nuclear são a diversificação 

de suprimentos e conseqüente melhora na segurança energética dos países dependentes de petróleo, bem 

como a baixa emissão de carbono em comparação aos combustíveis fósseis.  Já no campo das incertezas, 

se incluem a segurança da planta, a forma de eliminação dos resíduos radioativos, os altos custos para 

construção das usinas, os riscos do investimento e a proliferação de material nuclear.  Contudo, as 

projeções de participação da energia nuclear na geração de eletricidade mundial são de 9,0% na matriz 

elétrica em 2035. A ressalva mais recente quanto à assertividade desta previsão foi o acidente nuclea 

ocorrido no Japão, pós-tsunami. Aumentam-se as dúvidas com relação à segurança desta fonte 

energética e as pressões da sociedade pela sua não utilização em maior escala no futuro.  

Uma vez confirmada à expansão da energia nuclear prevista no IEO-2010, o maior crescimento 

do uso deverá ocorrer em países não-OCDE na Ásia, onde se projeta uma taxa média de 7,7% a.a. de 

crescimento entre 2007-2035. Os destaques são a China com 8,4% a.a. e a Índia 9,5% a.a.  Nas 

Américas Central e do Sul, os aumentos também ocorrem e deverão ficar na faixa media de 4,3% a.a, 
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enquanto que na Europa não-OCDE, pós uma revisão significativa realizada em 2011, estima-se um 

aumento médio de 0,8% a.a. no uso de fontes nucleares.  

2.2.3. Uso de Energia Mundial por Setor 

 

  Indústria 

 

No IEO-2010 se destaca que o setor industrial é maior consumidor de energia do mundo, 

representando 50% do consumo total da energia entregue. Este se subdivide em grupos diversificados 

tais como manufatura, indústria agrícola, de mineração, de construção civil, atividades industriais de 

processamento, de montagem, de condicionamento e de iluminação, principalmente. O setor industrial 

foi o mais duramente afetado pela recessão econômica mundial entre 2008-2009, porém no IEO-2010 se 

projeta uma rápida recuperação, com as taxas de crescimento e padrões de consumo interno dos países 

retomando as tendências históricas. 

Com relação ao futuro, projeta-se que as economias de países não-OCDE representarão cerca de 

95% do aumento no consumo industrial de energia, o qual associado ao aumento do consumo em geral, 

refletirá num aumento global médio de 1,8% a.a. no consumo energético destas regiões.  Para a região 

OCDE, as expectativas do IEO-2010 são de que estas economias migrem fortemente para os setores de 

serviços e se espera uma taxa média de crescimento bem menor,  algo em torno de 0,2% a.a. entre 2007 

e 2035.   

Destaca-se ainda que o consumo mundial de energia renovável no setor industrial se constituirá 

numa parte substancial de seu consumo energético total. Como exemplo, cita-se que em 2007, a fração 

renovável neste consumo já representou 7% do total da eletricidade não-renovável entregue. A 

expectativa no IEO-2010 é que entre 2007 e 2035, o uso de energias renováveis aumente a uma taxa 

média 1,8%/a.a., o que deverá elevar a participação dos renováveis para 8,0% na fração energia entregue 

até 2035. A biomassa representa hoje 90% desta parcela renovável e a projeção é que para a indústria ela 

continue sendo o maior componente do mix de fontes renováveis.   

 

 Transportes 

 

No segmento transportes, pelos critérios do IOE-2010, incluem-se o deslocamento de pessoas e 

mercadorias, por vias rodoviária, ferroviária, aérea, fluviais ou demais. De acordo com o IEO-2010, o 

setor de transportes representa hoje quase 30% do consumo mundial de energia, a maior parte na forma 
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de combustíveis líquidos. Prevê-se ainda que estes devam aumentar de 53% para 61% sua participação 

como fontes energéticas do setor, entre 2007 e 2035.    

Nos países emergentes não–OCDE, a expectativa é que o uso global de energia no transporte, 

que aumentou 4,5% em 2007 e 7,3% em 2008, apesar da recessão, confirme crescimento de 3,2% em 

2009. Para o longo prazo, a expectativa é que o uso de energia no setor deverá crescer a taxas de 2,6% 

a.a. nas regiões não-OCDE e 0,3% a.a. nos países OCDE. Também de acordo com o OIE-2010, o taxa 

de crescimento não retorna ao seu nível de pré-recessão (2007) antes de 2020. 

 

  Residencial, Comércio e Serviços 

 

Segundo o IEO-2010, o setor residencial é responsável por cerca de 20% do consumo mundial 

da energia total, sendo esta a energia consumida pelas famílias, excluindo-se o transporte. É dos um 

setor onde o consumo mais varia em função do crescimento populacional, do nível de renda e do número 

domicílios familiar típicos.  Por conseqüência, devido aos padrões de vida e níveis de consumos atuais, 

os países membros da OCDE utilizam proporcionalmente muito mais energia do que os países não-

membros.  

Globalmente, a expectativa é que o uso de energia residencial aumente a uma taxa média de 

1,1% a.a. entre 2007 a 2035. Nesta projeção, no IEO-2010 se admite taxas médias de 1,9% a.a, em 

países não-OCDE e 0,4%/ano nos países OCDE.  

Por definição, destaca-se que no IOE-2010 se classificam os setores comerciais e de serviço, 

como sendo as empresas, as instituições e organizações diversas. Dentre estes se destacam: escolas, 

lojas, presídios, restaurantes, hotéis, hospitais, museus, escritórios, bancos, arenas esportivas e outros. 

Trata-se, portanto, de outra parcela onde o crescimento econômico determina diretamente o nível de 

consumo energético e na qual de acordo com IEO-2010, se espera que o uso de energia comercial se 

expanda a uma taxa média de 0,9% a.a. Isolando-se apenas os países não-OCDE, a expectativa do IE0-

2010 é de crescimento médio de 2,7% a.a. no consumo entre 2007-2035. 

 

2.2.4. Emissões Globais de Dióxido de Carbono 

Pelas projeções do IEO-2010, as emissões de dióxido de carbono deverão aumentar 43% entre 

2007-2035, variando progressivamente de 29,7 milhões em 2007, para 33,8 bilhões em 2020 e 42,4 

bilhões de toneladas métricas em 2035. Estima-se ainda que grande parte deste aumento de emissões 

deva ocorrer nos chamados países em desenvolvimento. Destaca-se também que os países não–OCDE já 

ultrapassaram as emissões da OCDE em 17% em 2010 e no IEO-2010 se projeta que estas regiões 
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dobrem suas emissões em comparação a OCDE até 2035.  Entretanto, no OIE-2010 também se afirma 

que existe um grau de incerteza significativo envolvendo qualquer projeção de longo prazo para as 

emissões de dióxido de carbono. As principais dúvidas estariam na assertividade das estimativas de 

consumo de energia total e nos tipos de fontes geradoras futuras (Figura 4).   

Outro aspecto relevante no IEO-2010 é a possibilidade de um entendimento básico sobre a 

forma de interpretação das tendências de emissões, onde se esclarece como são realizadas as projeções 

de níveis de emissões futuras de dióxido de carbono. Informa-se que normalmente se utiliza a  

Identidade Kaya que é uma expressão matemática com uma abordagem intuitiva. Os fatores que mais 

influenciam as tendências nesta expressão matemática são: Intensidade de Carbono (quantidade de 

emissões por unidade de energia produzida); Intensidade Energética da economia (energia 

consumida/dólar do PIB
9
); Produção Per Capita (crescimento do PIB per capita) e Crescimento 

Demográfico Populacional.  

 

              Identidade Kaya: CO2 = (CO2 / E)× (E / GDP)× (GDP / POP)× POP    

 

Nesta equação, observa-se que os dois primeiros componentes representam a intensidade de 

dióxido de carbono do fornecimento de energia (CO2/E) 
10

 e a intensidade energética da atividade 

econômica (E/PIB). Quando estes são multiplicados, a medida resultante é a emissão de dióxido de 

carbono por dólar do PIB (CO2/GDP) 
11

. Ou seja, é a intensidade de carbono de uma economia, uma 

medida comum usada em análises de emissões. Na equação, a produção econômica de um País (PIB) é o 

resultado do produto per capita (PIB/POP) vezes a população (POP). Destaca-se que em qualquer ponto 

no tempo, o nível de energia relacionado com emissões de dióxido de carbono poderá ser visto como o 

produto dos quatro fatores da Identidade Kaya.  Considera-se ainda que a Intensidade Energética da 

Economia e a Intensidade de Carbono da Energia são as variáveis mais facilmente afetadas pelos 

instrumentos políticos disponíveis que visem redução das emissões no futuro. 

 No cenário de referência do OIE-2010, se assume que não haverão novas políticas globais 

relacionadas à proteção do meio ambiente, bem como, parte-se das premissas de um aumento mundial 

na produção per capita e um crescimento demográfico relativamente moderado. Outros pontos 

importantes são as expectativas de melhoras potencias nos índices de Intensidade Energética e 

Intensidade de Carbono dos sistemas de produção, fatores este que dependem de evolução tecnológica.  

                                            
9
 PIB - Produto Interno Bruto: representa a soma em valores monetários,  de todos os bens e serviços finais produzidos numa 

determinada região (quer seja, países, estados, cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). O PIB é 

um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a a tividade econômica 
10

 CO2- Dioxido de Carbono, gás do efeito estufa  /  E= Energia 
11

 GDP – Gross domestic product: PIB per capita,  considerado um dos indicadores do padrão de um país de vida  
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Figura 4- Emissão Mundial de CO2 Relacionada ao Consumo de Energia 

 
2.3. A Questão da Sustentabilidade na Matriz Energética Mundial 

 

Pelo cenário de referência do IEO-2010, apesar da forte elevação prevista para os preços 

internacionais do petróleo ate 2035, não se projetam grandes reviravoltas ou crescimento expressivo da 

participação das fontes renováveis na matriz energética mundial. Os combustíveis fósseis, em especial 

sua fração líquidos, permanecerão em crescimento e continuarão sendo a principal fonte energética do 

planeta. Em sentido contrário ao senso comum, fontes altamente poluentes como carvão, deverão ter um 

crescimento expressivo no período. O gás natural, ambientalmente mais aceitável, também crescerá 

acentuadamente e com fornecimento a preços atrativos. 

Considerando-se que a publicação do IEO-2010, de elaboração do EIA representa a perspectiva 

dos países industrializados, membros da OCDE, para a produção de energia mundial no futuro, 

compreende-se o longo caminho a se percorrer até a viabilização e adoção global de fontes alternativas 

de energia em larga escala. Para estes países, os benefícios ambientais e econômicos dos 

biocombustíveis brasileiros e demais alternativas sustentáveis em desenvolvimento: hidrogênio 

combustível, carros elétricos, energia eólicas, das marés, energia solar, etanol de segunda geração e 

demais novas tecnologias, não são esperados no curto prazo.  
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3. A MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA – Cenário Energético Atual (baseado na EMPRESA 

DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2010)
12

 

 

O Balanço Energético Nacional – BEN
13

 é o mais tradicional documento do setor energético 

brasileiro. Elaborado e divulgado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, o BEN-2010 

será utilizado como base de informações para compreensão da matriz energética brasileira atual.  

O BEN-2010 é de fundamental importância para as atividades de levantamento, planejamento e 

acompanhamento do setor energético nacional, afinal, reúne em um único documento, as séries 

históricas das diversas operações ligadas à oferta e demanda dos diferentes produtos energéticos, além 

de informações sobre reservas, capacidades instaladas e dados estaduais.  

Destacam-se no BEN-2010, que Brasil possui diferenciais estratégicos sustentáveis na sua 

produção de energia, tendo a matriz energética mais renovável do mundo industrializado. Estima-se que 

45,3% da produção de energia nacional sejam provenientes de fontes como recursos hídricos, biomassa e 

etanol, além de participações crescentes das energias eólicas e solares. Como exemplo, cita-se que as 

usinas hidrelétricas do País são responsáveis pela geração de mais de 75% da eletricidade nacional, 

enquanto na matriz elétrica mundial,  para  países industrializados  representam apenas 13% desta fração 

de energia produzida, caindo para 6% nas nações em desenvolvimento (Figura 5).  

 

                                            
12

 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE. orgão federal que presta serviços na área de estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivado s , 

carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.  Art 2º da Lei 10.847 de 15 de março de 

2004. 

Publica anualmente o Balanço Energético Nacional (BEN), onde apresenta-se todo o contexto energético do País. Em linha 

com objetivos propostos para este trabalho, de coleta, agregação e sintese de dados,  informa-se que  a produção textual, 

gráfica e/ou demais contida no capítulo 3 desta dissertação, foram elaborados com base e a partir do BEN-2010 

 
13

 BEN 2010- Balanço Energético Nacional 2010: Ano base das informações2009 / elaboração Empresa de Pesquisa 

Energética. Apresenta dados atualizados do setor energético nacional.   
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Figura 5 - Fontes de Produção de Energia na Matriz Brasileira 

 

               Outro aspecto relevante da matriz energética brasileira é que apesar do crescimento da 

produção nacional de petróleo e do aumento do uso de gás natural, ocorreu a reversão da tendência de 

redução da participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira observada nos últimos 

anos. Em 1970, a participação de renováveis era superior a 58% em virtude da predominância da lenha, 

porém com a introdução de recursos energéticos mais eficientes, a participação de renováveis caiu em 

2000, para em torno de 53%. (TOLMASQUIM, GUERREIRO, GORINI, 2005) 

              Segundo os dados do BEN-2010, a tendência atual de participação das fontes renováveis na 

matriz energética do País é estável.  Faz-se menção,  que em uma perspectiva futura, à fração renováveis 

permanecerá estável ou com ligeiro crescimento, se mantendo como “âncora” energética e com o Brasil 

consolidando sua indústria de bioenergia nacional (Figura 6). 
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Figura 6 - Evolução das Fontes Renováveis na Matriz Energética Brasileira 

 

3.1. Oferta e Consumo Interno de Energia com Produção Nacional  

 

De acordo com os dados do BEN-2010, a oferta brasileira de energia primária encontrava-se 

distribuída da seguinte forma: Petróleo (37,9%), Carvão Mineral (4,7%), Gás Natural (8,7%), Energias 

Renováveis (32,1%), Nuclear (1,4%) e Hidráulica (15,2%) (Figura 7).  

Já com relação ao consumo, destaca-se que o BEN-2010 apresenta uma classificação orientada 

para a forma final de uso da energia pelo consumidor, ou seja, para o produto energético e não para a 

fonte primária, conforme os dados do WEO apresentados no item 2.1. do trabalho.  Portanto, uma 

comparação direta entre os dados na forma de tabulação, não se tornou recomendável.  Porém, informa-

se que BEN-2010 registrou a seguinte distribuição de consumo no mercado interno, por produto 

energético: Petróleo e Derivados (41,8%); Carvão Mineral (1,3%); Coque de Carvão Mineral (2,4%); 

Gás de Coqueira (0,5%); Gás Natural (6,9%); Energias Renováveis – lenha, bagaço cana e outras 

(21,9%); Eletricidade (16,6%); Carvão Vegetal (1,8%); Álcool etílico (5,7%) e outras secundárias 

(0,1%). 

Na macro-comparação direta entre as ofertas mundial e nacional de energia, se constata uma 

posição extremamente favorável do Brasil com relação ao restante do mundo, na produção de energia 

renovável e na diversificação da sua matriz energética (Figura 7).  
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Figura 7 - Matriz Energética Brasileira e Mundial14 

 

3.2. Considerações Estratégicas Sobre a Matriz Energética Brasileira 

 

3.2.1. Produção de Energia Primária no Brasil e Segurança Energética 

 

Em 2006 o Brasil conquistou sua auto-suficiência na produção de petróleo, assim como, 

recentemente aumentou consideravelmente suas reservas comprovadas de petróleo graças as descobertas 

na chamada camada do “pré-sal”
15

. Este é outro ponto merecedor de destaque na matriz energética 

brasileira.  

De acordo com BEN-2010, se observa também, que nas ultima décadas a produção de energia 

primária do País cresceu em diversas direções.  Num contexto macro se pode afirmar que o atual 

suprimento de energia brasileiro praticamente não depende de variáveis externas e isto gera um ambiente 

econômico de tranqüilidade com relação à segurança energética do país.  Na Tabela 1 (abaixo), estão 

apresentados os dados da produção de energia primária no Brasil.  

Apesar de se observar melhoras estruturais no setor energético nos últimos anos é fato que o 

País ainda enfrenta dificuldades, por exemplo, as restrições no suprimento de gás natural boliviano e 

                                            
14

 FIGURA 7: para sua correta interpretação, observa-se que para a elaboração do grafico comparativo, foi utilizada a base de 

dados do BEN-2007,  com intuito de se padronizar o periodos de comparação entre a informação do IEA (2007) e de BEN. 

Atualmente, as  participações relativas das fontes energéticas na matriz brasileira são ligeiramente diferentes, de acordo com 

os dados disponíveis no BEN-2010.  
15

 PRÉ-SAL: denominação de porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo 

do leito do mar. Acredita-se que, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, se estendendo 

por 800 quilômetros do litoral brasileiro, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, e chegam a atingir até 200 quilômetros de 

largura. Estima-se como potencial de exploração de pré-sal no Brasil, o equivalente a cerca de 1,6 trilhão de metros cúbicos 

de gás e óleo. O número supera em mais de cinco vezes as reservas atuais do país. 
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atrasos no cronograma de construção de novas usinas hidrelétricas. No entanto, de acordo com BEN-

2010, a expectativa do Governo Federal para o longo prazo é que o Brasil estará muito bem posicionado 

globalmente em termos de matriz energética. 

 

Tabela 1 - Produção de Energia Primária no Brasil 

 

 

3.2.2. Participação de Fontes de Energia Renováveis 

 

Baseando-se nos dados do BEN-2010, percebe-se que a participação atual de fontes renováveis 

na matriz energética brasileira é três vezes maior que a média mundial e País têm a possibilidade de 

manter este cenário no longo prazo, principalmente pelo crescimento da hidroeletricidade, se explorando 

o potencial da região amazônica (Figura 8). Destaca-se que aumentos expressivos também são possíveis 

e esperados, na participação da co-geração a partir da biomassa de cana-de-açúcar e na produção dos 

biocombustíveis etanol e biodiesel.   

O fato é que na visão do Governo Federal, dentre as economias industrializadas, o Brasil é hoje 

o País que reúne as melhores condições para realizar uma transição energética para a chamada 

“Economia Verde”, com sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
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Figura 8- Comparativo das Matrizes Energética OCDE, Mundo e Brasil 

 
3.2.3. Diversificação de Fontes Energéticas no Brasil 

 

Outra vantagem comparativa sustentável no longo prazo do País, em termos energéticos, de 

acordo com o BEN-2010, reside no fato de que o Brasil tem ampliado e diversificado sua matriz 

energética simultaneamente. Internamente se observa crescimentos na geração hidrelétrica, na produção 

e refino de petróleo, na produção de gás natural, na produção e uso dos biocombustíveis, além do País 

ainda possuir algumas reservas de carvão mineral e um ótimo potencial para energias eólica e solar 

(Figura 9).  No BEN-2010 se relata também que Brasil esta investido mais em infra-estrutura energética  

e na ampliação de suas redes transmissão elétrica.  

 

Figura 9 - Crescimento e Diversificação na Produção de Energia Primária no Brasil 

Fonte:  BEN 2010 
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3.2.4. Baixa Emissão de Gases do Efeito Estufa 

 

Talvez o aspecto mais relevante da matriz energética brasileira e seu maior diferencial no futuro, 

seja a baixa emissão de gases do efeito estufa. Diante da crescente preocupação mundial com as 

mudanças climáticas, em especial o aquecimento do planeta, as emissões de GEE se tornaram questão 

central na pauta econômica e ambiental futura.  Na área de produção de energia, em comparação ao resto 

do mundo, o Brasil se destaca justamente por apresentar reduzidos índices de emissão de gases, graças à 

alta parcela de fontes renováveis em sua matriz energética (Figura 10).  Porém no BEN-2010 se faz o 

alerta que num horizonte de longo prazo, fatores como o elevado ritmo de crescimento econômico 

esperado para o País, associado à forma e estrutura que se dará expansão do consumo interno de energia, 

são fatores que terão papel fundamental no volume das emissões de gás carbônico (CO2).  De acordo 

com o BEN-2010, apesar deste cenário positivo com potencial aumento da participação de fontes 

renováveis na matriz energética nacional, em termos absolutos, os níveis de emissões do Brasil deverão 

se ampliar nos próximos 25 anos. Projetam-se emissões totais de cerca de 970 milhões de toneladas de 

CO2 em 2030.   

 

 

Figura 10 - Comparativo de Emissões de CO2 – Mundo, OCDE, Brasil 

 
3.2.5. Integração dos Setores Energéticos Nacionais 

 

Outro ponto também destacado no BEN-2010 é a progressiva a integração dos diversos setores 

energéticos do País. Cita-se como exemplo o fato de que as usinas de açúcar e álcool têm se 
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transformado em complexos de bioenergia, com produção integrada de açúcar, etanol, eletricidade e em 

alguns casos até de biodiesel. De acordo com o BEM-2010, a infra-estrutura dos setores de produção de 

eletricidade e gás, a rede de transmissão e os reservatórios das usinas hidroelétricas, já podem ser 

utilizados de forma integrada para transporte e armazenamento de energia elétrica proveniente de gás 

natural. 

 

3.2.6. Integração regional Sul-Americana 

 

No BEN-2010 se destaca que existe um claro potencial para promoção da integração energética 

regional sul-americana, o que maximizaria os benefícios econômicos para os países partícipes, 

reduzindo-se riscos geopolíticos e potenciais problemas de desabastecimento energético, graças à 

diversificação de fontes e locais de origens da produção.  É fato que a despeito das dificuldades pontuais 

ou políticas, governos são transitórios e no longo prazo,  obras como o gasoduto Brasil-Bolívia é um 

bom exemplo deste potencial de integração regional. 

 

3.3. Principais Produtos Energéticos Brasileiros 

 

  Energia Eólica 

 

De acordo com o BEN-2010, a produção de energia eólica nacional alcançou 1.238,4 GWh  em 

2009,  representando um aumento de 4,7% em relação do ano anterior. Já a potência eólica instalada no 

País aumentou 45,3% ao comparar-se 2008 e 2009.  O Banco de Informações da Geração (BIG), da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
16

, informou que parque eólico nacional cresceu 187,8 

MW, alcançando 602.284 kW ao término de 2009, em decorrência da inauguração de três parques 

eólicos no Estado do Ceará. 

 

 Biodiesel 

 

Segundo o BEN-2010, alavancado pelas políticas publicas de incentivo à produção de biodiesel, 

o volume total de B100 produzido no país aumentou 37,85% de 2008 para 2009, atingindo 1.608.053 m³ 

de produto disponível para o mercado interno.  Destaca-se que no primeiro semestre de 2009, o 

                                            
16

 ANEEL: agencia federal  reguladora do setor energia elétrica, cuja missão e objetivo é proporcionar condições favoráveis 

para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. 
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percentual de B100 adicionado compulsoriamente ao diesel mineral foi de 3%, sendo aumentado para 

4% no dia 1º de julho e mantido até o final do ano.  

 

 Etanol 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
17

, a produção 

de cana-de-açúcar em 2009 alcançou 622,6 milhões de toneladas, um montante 12,6% superior ao 

registrado no ano anterior.  

Segundo os dados oficiais do BEN-2010, a produção específica de açúcar no ano de 2009 teve 

um aumento de 11%, favorecida que foi pelo mercado internacional, enquanto o etanol sofreu redução 

de 3,8%, produzindo-se um montante de 26.103.093 m³. O álcool hidratado representou cerca 73% do 

total produzido em 2009, equivalente a um volume estimado de 19.089.267 m³, aumento de 8,7% em 

relação ao ano anterior. Já para o álcool anidro, produto misturado à gasolina, registrou-se um 

decréscimo de 26,8% na sua produção, totalizando 7.013.826 m³ em 2009.  

Segundo ainda a União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA)
18

, no ano-safra 2010/11, a 

produção de cana-de-açúcar na região Centro-Sul, que é responsável por aproximadamente 90% da 

produção nacional, atingiu um montante de 556,94 milhões de toneladas A produção de etanol neste 

período foi de 25,38 bilhões de litros sendo 7,41 bilhões de litros de anidro e 17,89 bilhões de litros de 

hidratado.  

 

  Energia Elétrica 

 

Segundo informa o BEN-2010, a produção de energia elétrica atingiu 466,2 Twh em 2009, 

resultado 0,7% superior a igual período no ano anterior. Deste montante, as centrais de serviço público 

contribuíram com 87,8% da geração total enquanto os chamados auto-produtores contribuíram com o 

percentual restante da produção.  A produção de energia hidráulica aumentou em 4,9%, em função do 

regime hidrológico favorável observado durante o ano, e em decorrência disto, a geração pública de 

eletricidade proveniente de combustíveis fósseis caiu 35,1%, assim como houve redução expressiva na 

geração de eletricidade a partir do gás natural e de óleo combustível, da ordem de 65, 2% e 33,3%, 

                                            
17

 MAPA- Ministério da Agricultura Pecuaria e Abastecimento: responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à 

agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de  serviços vinculados ao setor. 

 
18

 ÚNICA:  é a maior organização representativa do setor de açúcar e bioetanol do Brasil, criada em 1997, como resultado da 

fusão de diversas organizações setoriais do estado de São Paulo, após a desregulamentação do setor no  País. As 146 

companhias associadas à UNICA são responsáveis por mais de 50% do etanol e 60% do açúcar produzidos no Brasil, 

expressando boa parte dos interesses dos produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade tanto no Brasil como ao redor do 

mundo.  
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respectivamente. 

Considerando-se o conjunto de todas as fontes utilizadas, na geração de eletricidade pelos auto-

produtores observou-se um expressivo crescimento de 11,5% no ano. Já as importações líquidas de 

eletricidade foram de 40,0 Twh, as quais somadas à geração interna permitiram uma oferta nacional de 

energia elétrica da ordem 506,1 Twh, representando uma oferta 0,2% superior à de 2008.  

Pelo lado do consumo, de acordo com o BEN-2010, o uso total de eletricidade foi de 426,0 TWh 

em 2009, representando uma redução de 0,5% com relação ao ano anterior.  Considerando-se as 

importações brasileiras e a produção interna, cerca de 85% da eletricidade consumida no Brasil foi 

proveniente de recursos sustentáveis. Neste número ainda não se considera que uma boa parte da geração 

térmica é originada de biomassa.  

Detalhando-se o consumo por setores da economia do BEN-2010, o setor residencial apresentou 

crescimento de 6,5% e o setor industrial uma queda de 5,5%.  Os demais setores, comercial, 

agropecuário, público e de transportes, analisados em bloco, apresentaram uma variação positiva de 

1,8% no consumo.  

Já com relação ao consumo do setor elétrico, no BEN-2010 informa-se crescimento de 2,0% em 

2009.  Registrou-se também acréscimo de cerca de 2,0 GW na capacidade instalada das centrais de 

geração elétrica do País, alcançando 106.215 MW de produção total. Nesta ampliação da produção, as 

centrais hidráulicas acrescentaram 67,4%, enquanto as centrais térmicas responderam por 23,6% da 

capacidade adicionada.  As usinas eólicas foram responsáveis pelos 8,9% restantes do aumento da 

produção de eletricidade do país. 

 

  Petróleo e Derivados 

 

No BEN-2010 reporta-se que em 2009, o mercado internacional de petróleo não oscilou tão 

bruscamente como em 2008, ficando a cotação dos dois principais petróleos marcadores (WTI
19

 e 

Brent
20

), variando na faixa entre US$40,0 e US$80,0 por barril.  A cotação média anual para ambos 

situou-se na faixa de US$62,0 o barril.  A produção brasileira de petróleo e óleo de xisto subiu 7,5% em 

2009, devido à entrada em operação de quatro unidades de produção (P-51
21

, FPSO
22

 Cidade de Niterói, 

                                            
19

 WTI (West Texas Intermediate): é o petróleo comercializado na Bolsa de Nova York, e se refere ao produto extraído 

principalmente na região do Golfo do México. É a referência de preços no mercado americano.   

 
20

 BRENT (nome de uma antiga plataforma de petróleo “Brent Spar” da Shell no mar do Norte): é o petróleo comercializado 

na Bolsa Londres, tendo como referência tanto o petróleo extraído no Mar do Norte como no Oriente Médio. Por esse motivo, 

o Brent é referência de valor para a commodity no mercado europeu. 

 
21

 P-51, P-52, ... Px: refere-se a nomenclatura adotada para as plataforma brasileiras de  produção de petroleo  em alto mar. 
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FPSO Cidade de São Vicente e FPSO Cidade de São Mateus). Observou-se também um aumento de 

produção em outras três plataformas petrolíferas que já operavam: P-52, P-53 e P-54. 

 

  Gás Natural 

 

Segundo o BEN-2010, ocorreram em 2009 fatores relevantes para produção nacional de gás 

natural. O primeiro destacado foi a sanção do marco regulatório do setor (lei nº 11.090/2009). Na 

seqüência se destaca a construção de 521 km de gasodutos e por ultimo, a conclusão das obras do 

segundo terminal de Gás natural Liquefeito (GNL)
23

 brasileiro no Estado do Rio de Janeiro.  A produção 

média diária de gás natural durante o ano foi de 57,9 milhões de m³/dia, enquanto o volume de gás 

natural importado foi de 23,4 milhões de m³/dia, o menor desde 2004.  Também se faz a observação que 

internamente ocorreu um decréscimo na participação do gás natural na matriz energética do País, ficando 

esta fonte no patamar de 8,7% em 2009. A demanda industrial por gás natural sofreu queda geral de 

15,3%, em especial nos setores de siderurgia (25,2%), pelotização (43,8%) e no setor químico em geral 

(24,2%). 

No quesito infra-estrutura, de acordo com BEN-2010, o marco mais significativo refere-se a 

gasodutos, com a conclusão de 383 km do trecho Coari – Manaus.  

Já a geração de energia térmica a partir gás natural sofreu redução de 53,7%, incluindo-se os 

auto-produtores e as usinas de serviço público, reflexo direto dos reservatórios das hidroelétricas cheios.  

Em 2009 o consumo médio de gás natural pelo setor elétrico foi de 8,0 milhões m³/dia, representando 

uma queda de 54,4% em comparação a 2008. 

 

  Carvão Vapor e Carvão Metalúrgico 

 

De acordo com o BEN-2010, no Brasil se utiliza o carvão vapor para geração de energia elétrica, 

apenas nos Estados que produzem o mesmo, sendo estes o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Em 2009 o uso desta fonte energética diminuiu 16,8% em relação ao ano anterior e a demanda industrial 

se manteve estável, crescendo apenas 0,4% no período. Durante o ano a variação na participação do 

carvão vapor na produção nacional de energia foi negativa, na ordem de -14,3%.  

Já para o carvão metalúrgico, produto predominantemente importado e de uso industrial, ocorreu 

                                                                                                                                        
 
22

 FSPO (floating production, storage and offloading): é uma embarcação/plataforma flutuante utilizada pela indústria 

offshore para o processamento de hidrocarbonetos e de armazenamento de petróleo.  

 
23

 GNL: (em inglês referido pela sigla LNG, de liquified natural gas) é basicamente gás natural que, após purificado, é 

condensando ao estado líquido por meio da redução da sua temperatura a -163 graus Celsius. 
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uma redução ainda maior de consumo em 2009, cerca de -25,0%, justificada no BEN-2010 pela queda 

de 21,4% na produção física de aço bruto no País durante o ano.  Também se constatou que o consumo 

de carvão mineral nas coquerias reduziu-se em 11,8%, muito em função da queda de 12,4% na produção 

de coque de carvão mineral. 
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4. PLANO NACIONAL DE ENERGIA – PNE-2030: Cenário Energético Futuro (baseado no 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA: EPE, 2007)
24

. 

 

O Governo Federal através do Ministério de Minas e Energia (MME) e com a colaboração da 

EPE, elaborou oficialmente em 26/06/2007, o Plano Nacional de Energia – (PNE-2030)
25

. Tratou-se do 

primeiro estudo governamental com objetivo de planejamento integrado dos recursos energéticos 

nacionais. Na publicação se destaca que o trabalho contou com apoio de especialistas de diversas áreas, 

com finalidade de se projetar a expansão da oferta e demanda de energia primária no País, no período de 

2005 a 2030. O PNE-2030 abrangeu todas as fontes e formas de energia possíveis, dando destaque à 

energia elétrica, ao petróleo e seus derivados, ao gás natural e aos derivados da cana-de-açúcar. Informa-

se que a partir deste relatório foram geradas dezenas de notas técnicas. 

Neste trabalho, o PNE-2030 será utilizado como uma das principais bases de informações no 

que diz respeito às perspectivas energética futuras do país.  

 

4.1. Construção do PNE-2030 

 

Objetivando-se a compreensão das bases estruturais utilizadas na construção PNE-2030, abaixo 

se apresenta as Figura 11 e 12, contendo dois diagramas esquemáticos que explicam este processo. Desta 

forma fica mais fácil uma visão conceitual acerca dos critérios que foram adotados pelo MME e pela 

EPE na elaboração do PNE-2030, assim como possibilita um melhor entendimento do cenário de 

referência do plano.  

No primeiro diagrama (Figura 11), se demonstra as premissas às quais foram submetidas às 

questões macroeconômicas no PNE-2010, tanto pelo lado da oferta  quanto da demanda. Já o segundo 

diagrama (Figura 12) dá uma seqüência lógica ao plano, o que possibilita a construção das projeções 

energéticas futuras.  Ambas, demonstram à forma pela qual se dimensionou a interferência 

macroeconomia na produção consumo de energia primária e a interação que existe entre  produção e 

consumo na matriz energética.  

 

                                            
24

 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME: publicou em 2007 o Plano Nacional de Energia / PNE-2030, elaborado 

com a colaboração Empresa de Pesquisa Energética. Em linha com objetivos propostos para este trabalho, de coleta, 

agregação e sintese de dados,  informa-se que  a produção textual, gráfica e/ou demais contida no Capítulo 4 desta 

dissertação, foram elaborados com base e a partir do PNE-2030. 

 
25

 PNE-2030: estudo governamental, elaborado pelo MME:EPE, 2007. Neste projeta-se e planeja-se a produção e consumo 

de energia no País, para o periodo que compreende 2005 a 2030. Configura-se portanto na principal referência  de dados 

deste trabalho, com relação as perspectivas futuras para matriz energética brasileira.  
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Figura 11 - Diagrama Macroeconomia, Demanda e Oferta 

 

 

 

Figura 12 - Diagrama Produção e Consumo 

 

4.2. Perspectivas para Economia Mundial  

 

Na construção do PNE-2030 foram formulados três cenários de crescimento econômico mundial 

e segundo o próprio plano, todos eles se atribuindo relevância a questões como o equilíbrio 

macroeconômico norte-americano, o financiamento dos déficits gêmeos, as relações de comércio sino-

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura (diagrama) adaptado pelo autor 

 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura (diagrama) adaptado pelo autor 
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americanas, o acesso às fontes globais de energia e as preocupações ambientais com o aquecimento 

global.  Para exemplificar, destaca-se que de acordo com os dados dos IAE, o crescimento médio da 

economia foi de 3,3% a.a. entre 1972-2003.  Já no cenário de referencia do PNE-2030 se projeta uma 

economia mundial  crescendo a  taxa média de 3,0% a.a. entre 2005 e 2030 (Figura 13).  

 

4.3. Perspectivas para Economia Brasileira 

 

Para a economia brasileira se construiu quatro cenários econômicos no PNE-2030, todos com 

crescimento do País bem acima da média mundial. No cenário de referência, admite-se no PNE-2030 um 

crescimento médio 4,1% a.a. entre 2005 e 2030. Também se espera um forte crescimento na demanda de 

energia primária interna, com esta saltando dos 218,7 milhões de tep (2005) para cerca de 555 milhões 

de tep em 2030. Entretanto, a expectativa é que a dinâmica deste aumento não será linear, sendo em 

média  5% a.a. entre 2005-2010, 3,7% a.a. entre 2010-2020 e 3,5% a.a. entre 2020-2030. Esta variação 

no percentual é justificada no plano por ganhos de eficiência energética, tanto do lado da demanda 

quanto da oferta.  

 

 

 

Figura 13 – Cenários: Crescimento do PIB 2005-2030 

 

4.4. Evolução da Matriz Energética Brasileira 

 

No PNE-2030 se projeta para o Brasil uma população de 239 milhões de habitantes, ou seja, 55 

milhões de pessoas a mais do que em 2005. Também se espera um aumento da renda nacional e uma 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 
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melhor distribuição da mesma. Este conjunto de fatores, de acordo com o plano, impulsionará o 

consumo e a demanda per capita de energia no País, evoluindo-se dos atuais 1,2 para 2,3 tep até 2030. 

Acredita-se que País manterá baixo grau de dependência externa de energia, custos da produção 

competitivos e baixos níveis percentuais de emissões de gases.  

No PNE-2030 também se aponta que a diversificação da matriz energética brasileira é definitiva 

e esta estrategicamente incorporada à dinâmica da evolução energética do País, de acordo com plano, 

baseado em estudos de tendência. Exemplifica-se que em 1970, apenas duas fontes de energia 

respondiam por 78% do consumo de energia: o petróleo e a lenha. Já em 2000, eram três energéticos que 

respondiam por 74% do consumo: petróleo, lenha e energia hidráulica. Para 2030, plano projeta quatro 

energéticos abrangendo 77% do consumo: petróleo, energia hidráulica, cana-de-açúcar e o gás natural.  

O contraponto desta diversificação de fontes é a redução da importância da lenha na produção nacional 

de energia primária. (Figura 14).  

 

 

 

Figura 14 – Consumo Final Energético – estrutura por fonte 

 

O ponto é que a forte presença da energia hidráulica e o crescimento do uso da cana-de-açúcar 

na produção de energia do País sustentam no longo prazo uma proporção de fontes renováveis que deve 

manter a matriz energética brasileira entre as mais limpas do mundo.  Pelas expectativas apresentadas 

no PNE-2030, mesmo ao final do período, 45% da energia consumida no Brasil será proveniente de 

fontes renováveis (Figura 15), graças ao etanol e a co-geração elétrica de bagaço de cana, assim como o 

aproveitamento do potencial hidrelétrico da região amazônica. 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Note: nome do diagrama adaptado pelo autor 
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Figura 15 - Sustentabilidade da Matriz Energética Brasileira em Longo Prazo 

 
4.5. Ganhos de Eficiência no Uso da Energia 

 

Ganhos de eficiência no uso de energia são uma diretriz básica para produção sustentável, 

segura e competitiva de energia, destacando-se que no PNE-2030 se considera como uma mensuração 

dinâmica dessa eficiência, a evolução do conteúdo energético do PIB (Figura 15).  Desde 1980, se 

percebe no País um aumento da intensidade energética de economia, explicada até mesmo pelo estágio 

de desenvolvimento que se encontra o Brasil, em especial o fenômeno observado de modernização de 

sua indústria.  No curto prazo a expectativa é esse indicador ainda deverá crescer, em face da existência 

de componentes inerciais na oferta e na demanda de energia, sendo um aspecto negativo do ponto de 

vista de consumo energético. Contudo, no PNE-2030 se aponta que essa tendência será revertida no 

médio e longo prazos, à medida que ações de eficiência energética implantadas produzam resultados 

mais efetivos. Pelas estimativas do PNE-2030, o conteúdo energético do PIB em 2030 será semelhante 

ao de 1990, porém se destaca que economia deverá ser quatro vezes maior. Ou seja, ocorrerá um uso 

econômico muito mais racional da fração energia entregue.  

 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura (Gráfico) adaptado pelo autor 
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Figura 16 - Crescimento do Consumo e Aumento da Eficiência Energética 

 

4.6. Redução da Dependência Externa de Energia 

 

Destacando que a dependência externa do País chegou a ser de mais de 40% em 1980, no PNE-

2030 se informa que esta vem se reduzindo gradativamente, principalmente devido ao aumento da 

produção doméstica de petróleo. De acordo com dados do BEN-2006, a dependência externa de energia 

do Brasil que era de 25% em 1990, caiu para 22% em 2000 e para 10% em 2005. Este percentual de 

10% vem sendo mantido pela EPE nas projeções até 2030, sendo que os principais energéticos 

importados no futuro seriam: gás (boliviano), carvão (indústria siderúrgica) e a energia elétrica 

(proveniente de Itaipu ou novos projetos binacionais) (Figura 17). 

 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura adaptado pelo autor 
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Figura 17 - Auto-suficiência Sustentável da Produção de Petróleo no Brasil 

 

4.7. Expansão da Oferta Interna de Petróleo 

 

Segundo o PNE-2030, em 2006 estimava-se que a produção de petróleo nacional atingisse 3,0 

milhões barril/dia  num horizonte de  10 ou 15 anos.  Pelos dados da Petrobras, em 2009, a produção 

brasileira diária ficou na ordem de 2,287 milhões de barril/dia, portanto, um crescimento vertiginoso. O 

PNE-2030 destaca ainda que mesmo que a produção se fixe no patamar 3,0 mi barril/dia até 2030, os 

atuais investimentos em exploração deverão no mínimo se reverter em aumento das reservas nacionais e 

numa confortável relação R/P1
26

. A auto-suficiência atingida em 2006 será portanto mantida no longo 

prazo (Figura 18).  

 Pelo lado da demanda, no PNE-2030 se espera que o consumo de petróleo deva seguir trajetória 

de crescimento determinada pelas condicionantes do cenário macroeconômico.  Porém mesmo mantendo 

uma posição de liderança na matriz energética brasileira, o petróleo e derivados deverão ver reduzida sua 

participação para algo em torno de 30% das fontes energética primarias do País até 2030. Destaca-se que 

isto representa uma queda de nove pontos percentuais com relação a 2005, confirmando e se acentuando 

a tendência verificada nos últimos anos. 

 

                                            
26

  R/P: relação reservas/produção. Indica o prazo pelo qual as reservas são suficientes para sustentar um dado nível de 

produção. Atualmente a relação R/P no Brasil, com relação ao petróleo é de cerca de 18 anos. 

 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura adaptado pelo autor 
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 Figura 18 – Projeção da Oferta Interna de Petróleo 

 
Uma observação muito importante com relação às premissas adotadas para construção do PNA-

2030, diz respeito à projetação dos preços internacionais futuros do petróleo. No plano, se prevê uma  

queda na evolução dos mesmo, com valor futuro estimado entre US$ 45,00 a US$ 55,00 /barril para 

2030.  Trata-se de uma premissa bastante questionável no cenário atual e é fato que às expectativas 

futuras para o preço dessa commodity são bastante divergentes disto.  No seu pico máximo histórico de 

preços, por exemplo, o petróleo já atingiu $147,25/barril (junho/2009) e o preço médio atual 

(agosto/2011) se encontra na a faixa de $82,00/barril. Ainda se compararmos a projeção do PNE-2030 

com o IOE-2010, evidencia-se uma divergência grande de expectativas, sendo que no segundo caso se 

projeta preços de $145,00/barril em 2035.    

Pode portanto ser necessária uma revisão importante no PNE-2030, com intuito de se promover 

ajustes e se realizar projeções mais assertivas. A questão é que preços mais altos de petróleo no futuro, 

afetam as expectativas de demanda e mudam atratividade econômica das demais fontes de energia, 

especialmente as fontes alternativas renováveis.   

Já com relação ao gás natural, outro componente importante da matriz energética mundial, no 

PNE-2030 se projeta uma trajetória própria de preços, desvinculada dos preços internacionais do 

petróleo  e seguindo características de seu mercado em particular. Aponta-se para uma tendência de alta 

nos preços internacionais do gás natural, os quais se situariam entre U$$ 6,00 e US$ 9,00/milhão de Btu 

em 2030.  

 

  Expansão da Oferta Interna de Derivados de Petróleo 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura adaptado pelo autor 
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No PNE-2030 se trata de forma distinta as perspectivas futuras de expansão da oferta de petróleo 

e expansão de oferta de derivados, devido a avaliação que se faz dos investimentos em execução e dos 

investimentos futuros previstos. Estes afetarão diretamente o tipo de produto a ser produzido e a oferta de 

derivados no médio e longo prazos.  

Para produção de derivados em geral, a expectativa apresentada no PNE-2030 é que o País 

supere os 3,6 milhões de barris/dia até 2030, graças à expansão da capacidade de refino interna (Figura 

19). Neste caso, o balanço entre produção e consumo de derivados deverá internamente se alterar com 

relação à situação atual, privilegiando-se a produção de derivados leves (GLP, gasolina) e médios (diesel 

e querosene de aviação). Por sua vez, informa-se que em 2007 (data da publicação do PNE-2030), estes 

derivados leves constituíam-se no direcionador dos investimentos em refino nacional, com exceção da 

gasolina.  

Portanto, se informa no PNE-2030 que os principais derivados de petróleo: óleo diesel, gasolina e 

GLP,  deverão ganhar participação na matriz de consumo total de derivados em detrimento do óleo 

combustível e da nafta, cujos consumos se reduzem pela substituição por gás natural na indústria química 

(óleo) e petroquímica (nafta). 

 

 

 

Figura 19 – Evolução na Capacidade de Refino de Petróleo Brasileira 

 
  Expansão da Oferta de Diesel 

 

De acordo com o PNA-2030, a estratégia futura de refino de petróleo aliada à expansão da oferta 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura adaptado pelo autor 
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interna biodiesel poderão tornar o balanço total de diesel superavitário no longo prazo. Adicionalmente, 

estimou-se no plano que a produção de diesel a partir de óleos vegetais (H-Bio)
27

 se expandirá, 

contribuindo para a redução da demanda de óleo cru (Figura 20). 

 

 

 

Figura 20 – Petróleo: Consumo de Diesel e Participação do Biodiesel  

 

  Expansão da Oferta de Gasolina 

 

De acordo com as expectativas do PNE-2030, em razão da presença do etanol e do aumento da 

frota de automóveis flex-fuel
28

, a tendência é de manutenção de um balanço superavitário para oferta de 

gasolina no mercado interno. Entretanto se menciona que o crescimento esperado para o consumo e o 

perfil em definição para as futuras refinarias são pontos de atenção, pois dependendo das decisões atuais 

existe uma possibilidade de reversão deste quadro em mais longo prazo. 

 

  Expansão da Oferta de GLP 

 

                                            
27

 H-Bio:  é um processo no qual óleos vegetais (ou animais) são misturados com frações de diesel de petróleo para ser 

convertido cataliticamente em unidades de hidrotratamento implantadas nas refinarias. O processo foi desenvolvido com 

objetivo de inserir o processamento de matéria-prima renovável no esquema de refino de petróleo, objetivando redução do 

teor de enxofre e melhoria da qualidade do óleo diesel. 

 
28

 Automóveis “Flex Fuel”: (em inglês: flexible-fuel vehicle -FFV-):  veículo de combustível duplo, com motor de combustão 

Ciclo Otto e que tem a capacidade de ser reabastecido e funcionar com mais de um tipo de combustível, misturados no 

mesmo tanque e queimados na câmara de combustão simultaneamente.O mais comum disponível no mercado mundial utiliza 

etanol como segundo combustível (álcool/gasolina) 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura adaptado pelo autor 
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Pela estratégia de expansão de refino adotada no País, para o GLP estima-se no PNE-2030 que 

também se possa modificar a atual situação de necessidade de importação pelo Brasil, equilibrando-se 

no longo prazo o balanço entre produção e consumo interno, ou mesmo com possibilidades de geração 

de eventuais pequenos superávits. Neste cenário positivo, a produção de GLP tenderia a pressionar 

menos a demanda por óleo cru devido a uma maior utilização de gás natural líquido como fonte 

energética. 

 

  Expansão da Oferta de Gás Natural 

 

No PNE-2030 estão previstos ganhos expressivos de participação do gás natural na matriz 

energética brasileira, passando dos 9,0% de 2005 para mais de 15% em 2030. A continuidade dos 

investimentos em exploração e produção de gás natural permitiram formular-se um cenário onde a 

produção doméstica de gás natural crescerá a um ritmo de 6,3% a.a. até 2030, se elevando para 250 

milhões de m3/dia, aproximadamente.  Entretanto, o crescimento da demanda será ainda superior, 

sinalizando uma necessidade futura de complementação da oferta interna através de importações 

mínimas de 70 milhões de m3/dia em 2030. 

Para o setor industrial a expectativa é que gás natural continue o processo atual de substituição 

do óleo combustível, enquanto que para a geração de energia elétrica a demanda estimada de 76 

milhões de m3/dia em 2030  poderá ser acrescida de 45% a 55%,  na hipótese de uso continuado das 

termelétricas em carga máxima (que não é observada em anos de regime hídrico favorável).  

Uma estratégia mencionada no PNE-2030 para se minimizar potenciais impactos econômicos 

negativos das importações de gás natural no saldo da balança comercial brasileira, passaria pelo 

aumento da disponibilidade de GNL para o mercado termelétrico. Em complementação a esta ação se 

deveria equacionar uma  importação adicional de pelo menos 50 milhões de m3/dia via gasodutos, 

lembrando-se que se trata de uma projeção de cenário realizada em 2005. 

 

4.8. Expansão da Oferta de Cana-de-açúcar 

 

De acordo com o PNE-2030, preocupações da sociedade com relação aquecimento global e a 

competitividade da cana-de-açúcar para fins de produção energética são os elementos que justificarão 

uma expansão muito expressiva na produção de etanol brasileira, bem como excedentes exportáveis.  As 

Figuras 21 e 22 auxiliam a demonstrar graficamente a importância que se espera que o cultivo da cana-

açúcar assumirá como fonte energética para o País. Outro aspecto digno de menção e a projeção do 
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aumento da produção e uso da biomassa de cana (bagaço) na geração de energia elétrica. No longo prazo 

e com desenvolvimento tecnológico do processo de hidrólise (etanol de 2ª geração), esta biomassa 

produzida poderá também ser incorporada à produção de etanol total, aumento ainda mais o rendimento 

energético do cultivo.  

De acordo com o cenário de referência do PNE-2030, no médio e longo prazos,  os derivados de 

cana-de-açúcar deverão figurar como a segunda fonte de energia mais importante da matriz energética 

do País. Projeta-se que em 2030 sua participação poderá chegar próximo a 19% dentre as fontes 

energéticas totais,  um avanço bastante significativo em relação à participação atual estimada em 14%. 

 

 

 

Figura 21 - Evolução Projetada da Área Plantada e da Produção Total da Cana-de-Açucar 

 

Na Figura 21 se pode observar também uma expectativa de um forte crescimento em termos de 

área de plantio e produção total de cana-de-açúcar do País. Porém quando se analisa todo o período, 

percebe-se que as curvas Área de Plantio e Produção tendem a se aproximar-se, indicando expectativa de 

ganhos de produtividade significativos em termos ton./hectares nas projeções oficiais. Trata-se de uma 

premissa muito relevante, pois impactará diretamente na necessidade de menos ampliação das áreas 

novas de plantio no futuro, visando atender-se toda a quantidade de cana-de-açúcar demandada. 

 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 
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Figura 22- Evolução Projetada da Produção e Consumo de Etanol 

 

 Já pela Figura 22 (acima) se pode inferir uma projeção de crescimento da produção de etanol 

bem acima do crescimento do consumo interno no horizonte analisado. O resultado é uma expectativa de 

geração de excedentes exportáveis de etanol, portanto, para o Brasil, a criação de um mercado 

internacional efetivo para o produto etanol é muito relevante. Isto proporcionara um aumento na geração 

de divisas para o País e se evitam pressões de excedente de oferta interna e redução dos preços do 

produto, ou seja, da atratividade e rentabilidade do setor como um todo.  

 

4.9. Expansão da Oferta de Eletricidade 

 

Segundo o PNE, em 2030 o consumo total de energia elétrica no Brasil deverá se aproximar de 

1.200 Twh (um mil e duzentos terawatt), expandindo em média a taxa 4% a.a. a partir de 2005. A 

primeira observação que se destaca é que a estratégia governamental para atender toda esta futura 

demanda por energia ,  mandatoriamente contempla novas iniciativas na área de eficiência energética. 

No plano, sugere-se que este tema esteja sempre integrando a agenda nacional energética para os 

próximos anos. Menciona-se também que iniciativas como o PROCEL
29

 (Programa Nacional de 

                                            
29

 PROCEL: programa federal cujo obejtivo e contribuir para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico, e para a 

preservação ambiental do país, difundindo informações qualificadas sobre o uso racional e eficiente  de energia, e facilitando a 

integração dos agentes que atuam nessa área. Instituiu o Selo Procel como um instrumento promocional, concedido 

anualmente, desde 1994, aos equipamentos que apresentam os melhores índices de eficiência energética dentro da sua 

categoria. A finalidade é estimular a fabricação nacional de produtos mais eficientes no item economia de energia, e orientar  

o consumidor, no ato da compra, a adquirir equipamentos que apresentam melhores níveis de eficiência energética.  

 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 
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Conservação de Energia Elétrica) e o PBE
30

 (Programa Brasileiro de Etiquetagem), já vêm sendo 

empreendidas no País com resultados bastante expressivos. São citados ainda ganhos nos índices de 

eficiência energética no Brasil, até como resultado intrínsecos do próprio desenvolvimento do País. 

Entretanto, o ponto principal apontado pelo PNE-2030 é que os potencias ganhos de eficiência 

energética são freqüentemente maiores que o próprio potencial de expansão consumo. Ou seja, ações 

complementares são desejáveis e necessárias neste sentido, afinal no PNE-2030 se considera que cerca 

de 10% do aumento da demanda de eletricidade do Brasil até 2030, será atendida por ações na área de 

eficiência energética (Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 23 - Crescimento do Consumo de Eletricidade 

 

A Figura 23 exemplifica graficamente a forma pela qual se projeta os ganhos de eficiência 

energética durante o período estimado no PNE-2030.  Ao se comparar dois períodos de 25 anos, 1970-

2005 e 2005-2030, se constata que os percentuais de crescimento projetados são decrescentes no 

período de projeção futuro (2005-2030).  Isto em decorrência justamente da expectativa de mudança na 

curva de elasticidade da relação PIB/Consumo de Eletricidade. Ou seja, embora o crescimento previsto 

do PIB no período 2005-2030 seja até superior ao período1970-2005, se acredita em um crescimento 

médio do consumo menor que o aumento da demanda, graças a ganhos de eficiência energética.   

                                            
30

 PBE: Programa de conservação de energia do INMETRO, que atua através de etiquetas informativas, com o objetivo de 

alertar o consumidor quanto a eficiência energética de alguns dos principais eletrodomésticos nacionais. (INMETRO: 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que  atua na area de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).  

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura adaptado pelo autor 

 
 



40 
 

Já pelo lado da demanda, a expectativa no PNE-2030 é que o setor industrial seguirá como 

principal segmento do consumo de eletricidade.  Até 2030 se estima também que o setor terciário 

responda por quase 25% da demanda energética total e o setor residencial por aproximadamente 26%. 

No caso das residências, o índice de consumo per capita do País, que se situava na faixa de 452 kWh 

em 2005,  deverá saltar para algo próximo de 1.200 kWh/habitante ate 2030. Ainda assim, um valor 

bastante inferior aos parâmetros internacionais observado em países desenvolvidos (Figura 24). 

 

 

 

Figura 24 - Elasticidade-Renda do Consumo e Intensidade Energética 

 

Com relação às fontes de produção de eletricidade, outro aspecto relevante no PNE-2030 e a 

projeção de que a participação da energia hidráulica caia dos 90% (de 2005), para algo próximo de 75% 

em 2030, como reflexo de pressões ambientais e limites de capacitação da indústria nacional. Já a 

geração termoelétrica, seja nuclear, a gás natural ou carvão mineral, deverá sair dos atuais 8% para 

quase de 18%. As fontes renováveis não-hidráulicas, tais como biomassa da cana, centrais eólicas e 

resíduos urbanos, também experimentarão crescimento expressivo, passando a responder por cerca de 

5% da oferta interna de eletricidade até 2030.  

Para a capacidade de produção elétrica instalada do País, expectativa é que ate 2030 o País saia 

dos 90.000 MW (2005) para mais de 220.000 MW. Estão previstas instalações de 88.000 MW em 

usinas hidrelétricas, 7.200 MW em PCHs, 4.600 MW centrais eólicas, 6.300 MW em centrais de co-

geração (biomassa da cana) e 1.300 MW de outras fontes renováveis, como resíduos urbanos (Figura 

25). 

Na geração térmica não-renovável, no PNE-2030 se considerou a instalação de 12.300 MW em 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 

Nota: nome da figura adaptado pelo autor 

 
 



41 
 

usinas a gás natural, 4.600 MW em centrais a carvão na região Sul do país e 5.345 MW em usinas 

nucleares nas regiões Sudeste e Nordeste (Angra Três e mais quatro novas centrais de 1.000 MW, 

cada). 

  

 

 

Figura 25 - Expansão Prevista da Geração Hidrelétrica Brasileira 

 

4.10. Emissões de Gases do Efeito Estufa no Brasil 

 

O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de países que mais contribuem com emissões de gases. 

O volume de emissões por unidade de energia consumida ainda deverá crescer nos próximos anos, como 

reflexo dos condicionantes de curto prazo e de decisões de investimentos já tomadas. De acordo com o 

PNA-2030, em 2005 o índice de emissões era de 1,62 tCO2/tep
31

, em 2030 passará para 1,74 tCO2/tep, 

enquanto a média mundial atual  é de 2,32 tCO2/tep. 

 

4.11. Investimentos Previstos no Setor de Energia 

 

No cenário de referencia do PNE-2030, estima-se que os investimentos necessários para a 

expansão da oferta de energia brasileira, apenas para se manter dentro das expectativas de crescimento 

da demanda,  girem em torno de US$ 800 bilhões. Em termos médios são US$ 32,0 bilhões/ano, algo em 

próximo a 2,2% do PIB do País. Os quatro principais recursos energéticos da matriz brasileira: petróleo, 

                                            
31

 tCO2/tep:  indicador que mede a razão entre emissões geradas e energia consumida no país. Em 2010 foi de 1,43 tonelada 

de CO2 por tep 

FONTE: extraído de Tomalsquim, 2007: EPE – Apresentação CNPE /PNA-2030 
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gás natural, cana-de-açúcar e eletricidade, no longo prazo responderão por mais de 90% da expansão da 

oferta interna de energia. Entretanto, com relação a investimentos, a previsão é que 80% deles se 

concentrem nos setores de exploração de petróleo e produção de energia elétrica.   

Objetivando se acrescentar dados e mais consistência nas informações deste trabalho, na Tabela 

2 (abaixo) se apresenta um resumo completo dos principais indicadores econômicos e energéticos 

projetados para o País no PNE-2030.  Possibilita-se assim uma visualização rápida e clara deste conjunto 

de dados específicos, contendo a posição do País em 2005 e as expectativas governamentais para o setor 

até 2030.  

 Destaca-se ainda que anualmente a EPE elabora o Plano Decenal de Energia (PDE-2020)
32

. 

Trata-se de um recorte do PNE-2030, com horizonte apenas decenal e, portanto com premissas 

econômicas e dados energéticos mais atualizados. Pela possibilidade de corrigir os potenciais desvios 

maiores, interpreta-se neste trabalho que o PDE-2020 tem uma consistência ampliada e serão acrescidas 

informações deste plano neste estudo, especialmente aquelas que envolverem perspectivas energéticas 

que possibilitem mais assertividade nas projeções que serão realizadas para Mato Grosso, para os 

mercados de energia renovável e agroenergia.   

  

                                            
32

 PDE-2020: estudo também elaborado EPE, pode ser considerado um “recorte” decenal do PDE -2030. No caso, referente ao 

período 2011-2020, incorporando uma visão atualizada e integrada da expansão de oferta e demanda de diversos energético 

no periodo   
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Tabela 2 - Principais Indicadores Socioeconômicos e Energéticos do PNE-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Ano 2005 Ano 2030

PIB US$ bilhões 796,3 2.133,20

População milhões de habitantes 185 239

Renda per capita US$ /hab 4.330 8.925

Reservas de petróleo bilhões de barris 11.775 19.450

Produção de petróleo mil barris por dia 1.632 2.960

Consumo de petróleo mil barris por dia 1.700 2.924

Capacidade nominal de refino mil barris por dia 1.916 3.640

Produção total de óleo diesel milhões de litros 38.396 107.491

Diesel de petróleo milhões de litros 38.396 90.642

H-Bio milhões de litros 0 5.104

Biodiesel milhões de litros 0 11.745

Consumo de óleo diesel milhões de litros 40.421 97.876

Consumo de gasolina milhões de litros 17.712 42.190

Reservas de gás natural bilhões de m3 306 1.654

Produção de gás natural milhões de m3/dia 48 252

Consumo final de gás natural milhões de m3/dia 57 267

Importação de gás natural milhões de m3/dia 25 72

Produção de etanol milhões de litros 16.040 66.570

Consumo de etanol milhões de litros 13.990 54.700

Produção de eletricidade1 TWh 441,9 1.197,60

Geração hidrelétrica2 TWh 335,7 817,6

Geração a gás natural TWh 13,9 92,1

Centrais nucleares TWh 9,9 51,6

Centrais eólicas TWh 0,1 10,3

Cogeração biomassa da cana TWh 0 33,5

Consumo de eletricidade TWh 375,2 1.032,70

Consumo residencial TWh 83,2 283,3

Consumo industrial TWh 175,4 455,5

Oferta interna de energia milhões de tep 218,7 555,8

Energia renovável milhões de tep 97,3 248,5

  Energia não-renovável milhões de tep 121,4 307,3

Demanda de energia per capita tep/hab 1,187 2,326

Intensidade energética tep/mil US$ 0,275 0,261

Consumo de  eletricidade per capita residencial kWh/hab 452 1.188

1 inclui importação

Tabela 2– Principais Indicadores do PNE 2005-2030

2 centrais de serviço público, incluindo autoprodução transportada (geração hidrelétrica de auto-produtores 

despachada centralizadamente)
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5. PLANO NACIONAL DE AGROENERGIA (baseado no MINISTERIO DA AGRICULTURA, 

PECUARIA E ABASTECIMENTO: EMBRAPA,  2006.)
33

 

 

Diante da dimensão e importância estratégica que o setor de produção de energia renovável 

adquiriu globalmente, em 2006, o governo brasileiro através da EMBRAPA
34

 (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária),  lançou no País o Plano Nacional de Agroenergia - PNA-2006-2011
35

.  Com 

abrangência de apenas cinco anos, o intuito básico do plano foi orientar as ações publicas e privadas 

iniciais para o desenvolvimento sustentável do setor.  

Como as fontes de energias renováveis já compõem uma fração importante da matriz energética 

brasileira, com elevado potencial de crescimento, o entendimento dos objetivos do PNA 2006-2011 é de 

fundamental importância para realização de quaisquer análises prospectivas para produção 

agroenergética no futuro.  Sendo também a Agroenergia o foco principal deste trabalho, da forma mais 

sintética possível, busca-se apresentar as principais informações contidas no PNA 2006-2011. A idéia 

central é possibilitar-se uma visão holística e contextualização da produção de agroenergia, dentro do 

setor energético nacional como um todo. No caso especifico deste trabalho, com mais foco ainda no 

Estado de Mato Grosso.  

Quando se analisa os objetivos, diretrizes, estratégias, modelo de governança e demais detalhes 

do PNA 2006-2011, se têm a compreensão imediata de grande parte dos desafios e oportunidades que se 

apresentam para o setor.  É neste sentido que no âmbito de planejamento e pesquisas energéticas,  

recomenda-se atenção especial a parte deste trabalho que resume o Plano de Desenvolvimento e 

Inovação tecnológica contido no PNA 2006-2011. 

 

5.1. Objetivos Gerais do PNA 2006-2011 

 

            Segundo sua própria definição, os objetivos gerais do PNA 2006-2011 são citados abaixo:    

                                            
33

 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO – MAPA: através da Secretaria de Produção e 

Agroenergia com colaboração da EMBRAPA, se elaborou o Plano Nacional de Agroenergia (PNA 2006-2011). Em linha 

com objetivos propostos para este trabalho, de coleta, agregação e sintese de dados,  informa-se que  a produção textual, 

gráfica e/ou demais contida no Capítulo 5 desta dissertação, foram elaborados com base e a partir do PNA 2006-2011. 

 
34

 EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária: vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, foi criada em 26 de abril de 1973. Busca  viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a 

sustentabilidade da agricultura, atuando por intermédio de Unidades de Pesquisa e de Serviços e de Unidades 

Administrativas, estando presente em quase todos os Estados da Federação, nos mais diferentes biomas brasileiros.  

 
35

 PNA 2006-2011: se trata das Diretrizes de Politica de Agroenergia do Governo Federal e plano de ações estratégicas para a 

promoção do desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio energético do País, em benefício da sociedade 

brasileira. 
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“Estabelecer marco e rumo para as ações públicas e privadas de geração de conhecimento e de 

tecnologias que contribuam para a produção sustentável da agricultura de energia e para o uso 

racional dessa energia renovável. Tem por meta tornar competitivo o agronegócio brasileiro e 

dar suporte a determinadas políticas públicas, como a inclusão social, a regionalização do 

desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental.” (MMA, 2006).  

 

5.2. Cenários e Demandas Energéticas Futuras  

 

No PNA 2006-2011 se aponta também para uma matriz energética mundial fortemente inclinada 

para as fontes de carbono fóssil no futuro. Cita-se uma participação de 80% das fontes fosseis na matriz 

energética mundial, sendo destes, 36% petróleo, 23% de carvão e 21% de gás natural.  

           Mencionando um cenário traçado pelo Instituto Internacional de Economia (MUSSA, 2003), o 

PNA 2006-2011 projeta uma demanda energética global aumentando a uma taxa média de 1,7% a.a. no 

período 2000-2030. Ao final, se alcançaria uma demanda total de 15,3 bilhões tep/ano, sendo que os 

combustíveis fósseis responderiam por 90% deste aumento. 

           Adicionalmente, no PNA 2006-2011 se destaca que se os dados globais reais de consumo de 

petróleo dos últimos 50 anos fossem projetados para futuro, a demanda mundial cresceria a taxas entre 

1,5% a 1,9% a.a. e se atingiria uma necessidade de 120 milhões de barris/dia em 2025. Ocorre que de 

acordo com próprio PNA 2006-2011, as incorporações líquidas de petróleo as reservas mundiais 

comprovadas cresce a taxas bem menores que isto, em media 0,8% a.a., considerando-se neste caso a 

média dos últimos 15 anos, um total de 13% no período.   

           Para subsidiar e dar mais consistência ao cenário futuro de escassez mundial de petróleo, no PNA 

2006-2011 cita-se também a publicação: “Revisão, Estatística de Energia Mundial” (2004), da empresa 

British Petroleum (BP)
36

. Nesta publicação, estima-se que as reservas mundiais de petróleo durem algo 

torno de 41 anos e as de gás natural aproximadamente 67 anos.  No caso especifico do Brasil, as 

projeções mencionadas no plano são de reservas de petróleo suficiente para os próximos 18 anos apenas, 

por exemplo. Ou seja, abstraindo-se alterações drásticas na matriz energética mundial, o ocaso da era do 

petróleo está previsto para meados deste século 21.  

Na visão apresentada no PNA 2006-2011,  as questões geopolíticas são um agravante devido à 

dependência mundial de petróleo e gás provenientes do Oriente Médio. Pontua-se o problema da 

                                            
36

 BP (British Petroleum):  é uma das companhias  internacinais líderes mundiais no setor de petróleo e gás,  atuando com 

combustível para transporte, energia para aquecimento e iluminação, serviços de varejo e produtos petroquímicos para itens 

de uso diário 
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potencial cartelização e controle mundial de preços exercido pela OPEP, que em 2005 detinha 78% das 

reservas mundiais em seu subsolo.  

 

5.3. Síntese das Diretrizes da Política de Agroenergia Brasileira   

 

a) Desenvolvimento da agroenergia – se dará pela expansão do setor de etanol, do biodiesel, de 

resíduos e de florestas energéticas cultivadas, com abrangência nacional e privilegiando regiões menos 

desenvolvidas. 

b) Agroenergia e a produção de alimentos - a produção de alimentos não será afetada, principalmente 

os produtos da cesta básica. Os co-produtos tendem a complementar a oferta de produtos para a 

alimentação humana e animal.  

c) Desenvolvimento tecnológico – na linha agropecuária e industrial estão previstos ganhos em 

competitividade, agregação de valor e redução de impactos ambientais, tanto para pequena quanto para 

grande escala.  

d) Autonomia energética comunitária – se criam meios para geração de energia própria, em especial 

nas regiões remotas do território nacional. 

e) Geração de emprego e renda – a agroenergia será um vetor da interiorização, da inclusão social, da 

redução das disparidades regionais e da fixação das populações em seu habitat, agregando de valor na 

cadeia produtiva e integrando às diferentes dimensões do agronegócio. 

f) Aproveitamento de áreas antropizadas – a agroenergia deverá ser produzida com sustentabilidade, 

recuperando áreas degradadas, associada a questões do seqüestro de carbono e desestimulando a 

expansão injustificada da fronteira agrícola rumo a sistemas sensíveis ou protegidos como a floresta 

amazônica e Pantanal, dentre outros. 

g) Aproveitamento das vocações regionais – a agroenergia deverá ser focada em regiões com oferta 

abundante de solo, radiação solar e mão-de-obra, beneficiando o trabalho e o capital dos pontos de vista 

privado e social.  

h) Liderança no comércio internacional de biocombustíveis – o Brasil deve ambicionar a liderança 

do mercado internacional de biocombustíveis, promovendo interna e externamente seus produtos 

energéticos derivados da agroenergia, com a finalidade de gerar divisas e mais crescimento ao País. 

i) Aderência à política ambiental – todos os projetos agroenergéticos deverão ter aderência à política 

ambiental brasileira e estarem integrado às disposições do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) disponíveis. 
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j) Aspectos Ambientais e Mudanças Climáticas: se deve buscar minimizar a vulnerabilidade da 

agropecuária às mudanças climáticas, desenvolvendo estratégias de longo prazo. 

k) Desenvolvimento Econômico e Social: a experiência brasileira demonstra a geração de 10 a 20 

vezes mais empregos na agroenergia do que no setor de energia fóssil, devendo, portanto ser incentivada 

de forma sustentável para geração de emprego e renda. 

 

Embora não sejam mencionadas diretamente nas diretrizes do PNA 2006-2011, as questões 

fitossanitárias são extremamente relevantes. Atualmente se busca o desenvolvimento de novas 

tecnologias para tratamento e utilização dos resíduos urbanos ou agrícolas, especialmente para regiões 

com alta densidade demográfica ou regiões agrícolas que concentrem produção de suínos e aves. A 

produção de bioenergia proveniente destes resíduos e dejetos poderá contribuir neste processo nos 

aspectos econômicos, energéticos e fitossanitários.  

 

5.4. Objetivos Específicos do PNA 2006-2011 

 

Tratando-se de um programa oficial do Governo Federal, no PNA 2006-2011 defini-se 

primeiramente os macro-objetivos para a promoção do desenvolvimento agroenergético do País, para na 

seqüência se adotar uma linha estratégica para construção dos objetivos específicos e das estratégias para 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)
37

 para Transferência Tecnológica (TT)
38

, abrangendo 

tanto os aspectos agronômico quanto industriais das cadeias produtivas. Abaixo são descritos os 

objetivos específicos do PNE 2006-2011: 

 

a) Aumento da participação de energias renováveis no Balanço Energético Nacional (BEN); 

b) Promoção da interiorização e regionalização do desenvolvimento;  

c) Criação de oportunidades de expansão de emprego e renda;  

d) Cumprimento do compromisso brasileiro no Protocolo de Quioto
39

;  

                                            
37

 PD&I: sigla usal utilizada para denominar-se programas de desenvolvimento e inovação tecnologicas de entidades públicas 

e privadas.  

 
38

 TT: sigla usual utilizada para denominar-se programas de transferencia de tecnologia de entidades publicas ou privadas;  

 
39

 Protocolo de Quioto:  constitui-se no protocolo de um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução 

da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, como 

causa antropogênicas do aquecimento global. Discutido e negociado inciamente em Quioto no Japão em 1997 (origem do 

nome) é a consequência de uma série de eventos iniciada com a Toronto Conference on the Changing Atmosphere, no 

Canadá (outubro de 1988), seguida pelo IPCC's First Assessment Report em Sundsvall, Suécia (agosto de 1990) e que 

culminou com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC, ou UNFCCC em inglês) na 

ECO-92 no Rio de Janeiro, Brasil (junho de 1992).  
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e) Criação de um mercado internacional de biocombustíveis;  

f) Recuperação de áreas antropizadas e desestimulo a expansão da fronteira agrícola em sistemas 

sensíveis ou protegidos;  

g) Desenvolvimento da geração de agroenergia com eliminação de perigos sanitários do agronegócio.  

 

5.5. Gestão e Governança  

 

Por definição do Governo Federal, o suprimento de energia proveniente de fontes renováveis 

transcende as administrações públicas, se tornando uma questão de estado, por relacionar-se diretamente 

com o desenvolvimento econômico do País, com a geração de empregos e renda e com bem-estar dos 

cidadãos brasileiros.  A proposta de governança no PNA 2006-2011 é a criação de um Conselho Gestor 

Interministerial, subsidiado por grupos de especialistas e sob coordenação direta do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Devido à transversalidade das políticas públicas, ações 

e recursos envolvidos é sugerida também a criação de um corpo técnico capacitado e legalmente 

constituído, para atuar como agentes de promoção da agroenergia em todas as esferas da produção 

agroenergética: regional, nacional e Internacional. Quanto aos demais ministérios envolvidos no assunto, 

o plano determina que estes deverão estabelecer políticas e ações visando o aproveitamento de todo 

potencial agroenergético do Brasil. 

 

5.6. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Agroenergética  

 

Sendo a produção de agroenergia um setor inovador dinâmico, um bom programa PD&I do 

PNA 2006-2011 assume grande relevância estratégica. No PNA 2006-2011 detalha-se que este terá por 

objetivo a interação entre os setores públicos, privados e acadêmicos, visando assim o desenvolvimento 

de tecnologias para de matérias-primas, processos industriais, desenvolvimento de estudos sociológicos, 

econômicos, mercadológicos, criação de novos modelos de gestão e a formulação das políticas públicas 

setoriais. 

 

5.7. Abrangência do PD&I 

 

De acordo com o PNA 2006-2011, a abrangência do PD&I se dará sobre as quatro grandes áreas 

das principais cadeias produtivas agroenergéticas, assim definidas: 
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a. Etanol e a co-geração de cana-de-açúcar;  

b. Biodiesel de fontes animais e vegetais;  

c. Biomassa florestal;  

d. Resíduos e dejetos agropecuários e industriais.  

 

No PNA 2006-2011 define-se que a pesquisa e desenvolvimento agronômico se concentrarão 

nos cultivos de cana-de-açúcar, nas espécies oleaginosas e nas florestas energéticas. Já com relação à 

tecnologia industrial, o foco será o desenvolvimento de novas formas de energia, o uso não-energético 

de produtos e co-produtos e a analise dos impactos dos biocombustíveis. Para as questões sócio-

econômicas no PNA 2006-2011 destaca-se a necessidade de realização de estudos de caráter transversal, 

capilarizados nas cadeias produtivas regionais e distribuídos no tempo e no espaço. 

 

5.8. Objetivos Estratégicos em PD&I  

 

De acordo com o PNA 2006-2011, os objetivos estratégicos iniciais para o setor agroenergético 

são a criação de equipes técnicas multidisciplinares, de redes científicas, de parcerias estratégicas e a 

mobilização de competências diversas. Busca-se despertar o empreendedorismo, viabilizar treinamento 

de mão-de-obra e garantir acesso a fontes de financiamento para pesquisa. Também se visa o 

estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazos para todos os entes envolvidos, além de 

realização de pesquisas e desenvolvimento que atendam as diferentes regiões, ecossistemas e quesitos 

ambientais do País.  

 

5.9. Objetivos Específicos de PD&I  

 

a) Apoiar a mudança sustentável da matriz energética;  

b) Promover o aumento da participação de fontes de agroenergia na matriz nacional; 

c) Promover a interiorização e a regionalização do desenvolvimento; 

d) Promover a expansão do emprego e renda;  

e) Viabilizar a redução das emissões de gases de efeito estufa;  

f) Promover a redução das importações de derivados de petróleo e o incremento das exportações de 

biocombustíveis. 
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5.10. Diretrizes do Programa de PD&I  

 

a) Sustentabilidade da Matriz Energética em longo prazo; 

b) Autonomia energética comunitária; 

c) Geração de emprego e renda com distribuição social; 

d) Geração de tecnologia para aproveitamento das áreas antropizadas;  

e) Liderança do Brasil no biomercado energético internacional; 

f) Apoiar a formulação de políticas públicas; 

g) Subsidiar as negociações do país de temática energia e meio ambiente;  

h) Promover a racionalidade energética nas cadeias do agronegócio;  

i) Eliminar riscos sanitários  

j) Ações transversais: realizar estudos socioeconômicos, estratégicos, para formação de bancos de 

dados, estudos prospectivos, de cenários, de políticas públicas, de meio-ambiente, de negócios; de 

mercado e de geopolíticas 

k) Realizar análises de competitividade e dos entraves ao desempenho das cadeias produtivas;  

l) Prospectar novas oportunidades e nichos de mercado;  

m) Promover ações para atração de investimentos, bem como para investimentos em melhorias na área 

de logística; 

n) Avaliar Balanços energéticos e promover a redução das demandas energéticas nos sistemas de 

produção do agronegócio. 

o) Desenvolver redes cooperativas para, por exemplo, identificação de barreiras não-tarifárias; 

p) Acessar as mercados externos em conformidade com padrões internacionais de produtos;  

q) Incorporar os programas de desenvolvimento científico e tecnológico nacional a criação de novos 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)
40

, via boas práticas agrícolas, redução de impacto 

ambiental nos biomas explorado, melhorias no manejo nutricional de ruminantes e redução de emissões 

de gases GEE
41

 na cadeia agropecuária; 

r) Mapeamento e acompanhamento das carteiras de projetos nacionais; 

                                            
40

 MDL: um mecanismos de flexibilização criados pelo Protocolo de Quioto para auxiliar o processo de redução de emissões 

de gases do efeito estufa (GEE) ou de captura de carbono (ou sequestro de carbono) por parte dos países desenvolvidos. Os 

países em desenvolvimento podem implementar projetos que apresentem uma redução ou captura de emissões de gases 

causadores do efeito estufa, obtendo como resultado as Reduções Certificadas de Emissões (RCEs, ou na sigla em inglês, 

CERs). Os RCEs são emitidos pelo Conselho Executivo do MDL e podem ser negociados no mercado global com países 

industrializados que possuem cotas de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para auxiliar no 

cumprimento de suas metas. 

 
41

 GEE (gases do efeito estufa): substâncias gasosas que absorvem parte da radiação infra-vermelha retendo calor na 

atmosfera. Dentre estes gases, estão o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), Perfluorcarbonetos 

(PFC's ) e também o vapor de água. 
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s) Zoneamento agroecológico dos Principais Cultivos Energéticos; 

t) Melhoramento genético: obtenção de novas espécies energéticas via tradicional ou biotecnológica. 

 

5.11. Gestão do PD&I 

 

No âmbito de PD&I, no PNA 2006-2011 se prevê a organização do setor através de parcerias 

institucionais formais ou consórcios, nos quais o MAPA por meio da Embrapa seria o responsável pela 

operacionalização e adesão de uma ampla gama de organizações: banco, universidades, empresas, 

instituição de pesquisa e demais. 

Para os consórcios que se formarem é sugerido no PNA 2006-2011 a criação de Conselhos de 

Administração, dirigidos por técnicos com autonomia administrativa e financeira. Em sua organização 

formal, estes consórcios deverão contemplar todos os aspectos comerciais envolvidos, os investimentos 

previstos e corporificar todos os participantes no seu arranjo institucional. Sua atuação se daria através 

de centros operativos no País ou no exterior.   Menciona-se ainda que poderão existir parcerias 

estratégicas, nas quais entes públicos ou privados atuem apenas em atividades específicas dentro de 

programas ou projetos de desenvolvimento tecnológico.  Desta forma, pretende-se que se mobilizem 

competências técnicas de diversos setores da economia, trazendo para agroenergia as melhores práticas 

gerenciais e utilizando-se toda a base industrial já instalada, assim como todo o know-how de mercado 

existente.   

 

5.12. Fontes de Financiamento em PD&I 

 

No PNA 2006-2011 aborda-se o tema financiamento apenas de forma genérica, citando que 

todas as ações de PD&I deverão permitir o retorno de recursos aos fundos de pesquisa, a título de 

royalties, ou sob outra expressão de remuneração do fator de produção tecnologia, assistência técnica, 

consultoria ou outra forma prevista na Lei de Inovação. Dentre as variadas fontes de  financiamentos 

mencionadas, destacam-se abaixo:   

 

a) Orçamentárias Convencionais 

b) Do Fundo Nacional de Pesquisa em Agroenergia; 

c) Das Parcerias Constitutivas (consórcios) 

d) Dos recursos captados por projetos;  

e) Dos recursos dos fundos setoriais; 
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f) Dos recursos dos fundos de suporte à pesquisa;  

g) De doações voluntárias;  

h) De recursos compulsórios legais;  

i) De recursos próprios das empresas ou particulares, 

j) Da venda de serviços, estudos, projetos, assistência técnica, 

k) Do recebimento de Royalties, taxas tecnológicas,  

l) Dos rendimentos financeiros e outros;  

m) Dos recursos financiados reembolsáveis ou não (Bancos); 

n) Das transferências para/de organizações não-governamentais;  

o) Dos recursos transferidos de instituições do exterior a título de cooperação técnica. 

 

5.13. Transferência Tecnológica 

 

Conforme previsto no PNA 2006-2011, o Governo Federal criou em 2008, a Embrapa 

Agroenergia
42

, instituição focada no objetivo de desenvolver e transferir tecnológica para as diferentes 

cadeias de produção de agroenergia nacional, dentro de quesitos de competitividade e sustentabilidade.  

Outra justificativa para a criação desta Embrapa seria o atendimento das demandas formais e informais 

por treinamento de mão-de-obra para o setor, além da busca e recepção de novos profissionais 

especializados ou em formação.  

 

5.14. Desafios Tecnológicos para os Cultivos e Cadeias Produtivas da Agroenergia  

 

5.14.1. Etanol 

 

Trata-se da cadeia agroenergética mais madura no País. De acordo com o PNA 2006-2011, 

dentre os principais desafios para sua cadeia de produção estão: 

 

a) Eliminação de fatores restritivos à expressão do potencial produtivo da cultura da cana-de-açúcar, 

melhorias do agregado energético e do rendimento industrial do cultivo, ganhos de produtividade e teor 

de sacarose, 

                                            
42

 EMBRAPA AGROENERGIA: trata-se de uma das Unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, também 

vinculada ao MAPA, neste caso criada em 2008 com a  missão é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para a sustentabilidade do setor agroenergético. ores e cultivos. 
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b) Desenvolvimento de tecnologias poupadoras de insumos e de eliminação ou mitigação de impacto 

ambiental; 

c) Desenvolvimento de tecnologias de manejo da cultura e de integração de sistemas produtivos da 

cana-de-açúcar; 

d) Alternativas de aproveitamento integral da energia da usina de cana-de-açúcar através de melhoria 

dos processos atuais e/ou desenvolvimento de novos;  

e) Desenvolvimento de novos produtos e processos baseados na alcoolquímica e no aproveitamento da 

biomassa; 

 

  Desenvolvimento de Tecnologia Agronômica para a Cadeia do Etanol 

 

No PNE 2006-2011 define-se como foco para PD&I agronômico para a cadeia do etanol, a 

busca por ganhos de produtividade no campo, ganhos de escala de produção, redução de custos e 

sustentabilidade da produção de cana-de-açúcar, através de: 

 

a) Introdução de novas características fisiológicas na cultura da cana-de-açúcar por técnicas 

biotecnológicas ou convencionais (resistência a pragas, tolerância à seca, tolerância à acidez e à 

salinidade do solo, maior eficiência no uso de nutrientes);  

b) Estudos de ciclo de vida e melhorias no balanço de energia dos sistemas de produção (otimização 

energética e substituição de fontes de carbono fóssil por fontes renováveis);  

c) Zoneamento agroecológico do cultivo de cana-de-açúcar para as regiões de expansão; 

d) Desenvolvimento de tecnologias para incremento das produtividades e do teor de sacarose; para 

fixação simbiótica de nitrogênio; para uso de fito-hormônio;  

e) Desenvolvimento de novas técnicas de rotação, consorciação e renovação de canaviais; 

f) Desenvolvimento de melhores técnicas de nutrição vegetal;  

g) Promoção do uso agrícola do vinhoto da fermentação do caldo de cana-de-açúcar;  

h) Geração de tecnologias de sanidade vegetal; 

i) Desenvolvimento de sistemas de manejo da cultura e de solos em áreas de canavial;  

j) Aprimoramento de tecnologias de irrigação e manejo de água na cultura; 

 

  Desenvolvimento de Tecnologia Industrial para a Cadeia do Etanol 
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No PNE 2006-2011 define-se como foco para PD&I industrial para a cadeia do etanol, a busca 

de ganhos significativos de produtividade e de rentabilidade como um todo, através de:  

 

a) Desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento energético de folhas verdes e ponteiros da 

cana-de-açúcar; 

b) Aumento do rendimento industrial do álcool; 

c) Ganhos de racionalização de uso de água e outros insumos na indústria; 

d) Aperfeiçoamento dos processos de co-geração de energia; 

e) Desenvolvimento de novos produtos e processos baseados na alcoolquímica e no aproveitamento da 

biomassa da cana-de-açúcar; 

f) Aprimoramento de motores e turbinas, maximizando o rendimento energético no uso do álcool como 

carburante; 

 

5.14.2. Biodiesel 

 

Estágio de maturidade diferente ao da cadeia do etanol, considera-se neste trabalho que o 

desenvolvimento das cadeias de produção de biodiesel estejam apenas numa fase inicial. Dentre os 

principais objetivos e desafios de PD&I descritos pelo PNE 2006-2011 para a cadeia de biodiesel, 

destacam-se:  

 

a) Promover o adensamento energético da matéria-prima, tendo como referenciais 2.000 kg/ha de óleo 

no médio prazo e 5.000 kg/ha no longo prazo;  

b) Aprimorar as atuais rotas de produção de biodiesel com valorização do etanol como insumo; 

c) Desenvolvimento de novas rotas de produção;  

d) Gerar tecnologias para a racionalização do uso de energia na propriedade e substituição de fontes de 

carbono fóssil por fontes renováveis;  

e) Desenvolver processos competitivos e sustentáveis de produção de energia a partir de resíduos 

orgânicos das cadeias de processamento de produtos de origem animal; 

f) Desenvolver de tecnologias de agregação de valor na cadeia, aos co-produtos, resíduos e dejetos;  

g) Desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento da biomassa energética para usos na indústria 

de química fina e farmacêutica;  

h) Geração de tecnologias que permitam a autonomia e a sustentabilidade energética para agricultores, 

agroindústria e comunidades isoladas;   
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i) Integração dos processos de agroenergia e mercado de carbono; 

j) Desenvolvimento de processos de inovações baseadas em biomassa de oleaginosas e na oleoquímica; 

 

  Desenvolvimento de Tecnologia Agronômica para a Cadeia de Biodiesel 

 

No PNE 2006-2011 se define como foco para PD&I agronômico para a cadeia de biodiesel, os 

seguintes aspectos:  

 

a) Prospecção de novas espécies oleaginosas de maior densidade energética e ampla adaptação 

Edafoclimática; 

b) Formação e caracterização e manutenção de bancos de germoplasma das novas espécies em estudo, 

ampliação dos atuais bancos; 

c) Promover o zoneamento agroecológico das oleaginosas convencionais e das potenciais; 

d) Desenvolver cultivares, variedades e híbridos de oleaginosas convencionais e potenciais; 

e) Disponibilizar melhores tecnologias de nutrição vegetal para plantas oleaginosas;  

f) Gerar tecnologias de sanidade vegetal para novas plantas oleaginosas; 

g) Desenvolver sistemas de manejo, colheita e processamento, objetivando a racionalização das 

atividades de extração de óleo e o aproveitamento de co-produtos e resíduos; 

h) Introduzir novas características as oleaginosas por técnicas biotecnológicas (resistência a pragas, 

tolerância à seca, tolerância à acidez e à salinidade do solo e maior eficiência no uso de nutrientes); 

i) Desenvolvimento de estudo sobre o ciclo de vida e o balanço de energético de sistemas de produção 

de oleaginosas, reduzindo o consumo de energia e substituindo fontes de carbono fóssil por fontes 

renováveis; 

 

  Desenvolvimento de Tecnologia Industrial para a Cadeia do Biodiesel 

 

No PNE 2006-2011 se define como foco para PD&I industrial para a cadeia de biodiesel, os 

seguintes tópicos: 

  

a) Melhora nos processos de extração de óleo em plantas de pequeno e médio porte;  

b) Desenvolver e aprimorar rotas tecnológicas de produção de biodiesel; 

c) Desenvolver estudos de catalisadores e reagentes dos processos industriais; 

d) Melhorar a eficiência dos processos de produção de biodiesel; 
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e) Desenvolver processos para aproveitamento de flotantes do processamento de produtos de origem 

animal; 

f) Desenvolver processos para transformação de resíduos orgânicos, com risco sanitário, em fontes 

energéticas; 

g) Melhorar processos para aproveitamento de sebo da indústria de processamento de produtos de 

origem animal; 

h) Aumentar a qualidade e o tempo de armazenamento de biodiesel; 

i) Avaliar o impacto do biodiesel sobre motores e sistemas conexos; 

j) Aperfeiçoar motores e sistemas conexos para uso com biodiesel; 

k) Realizar estudos de emissões de motores que utilizam o biodiesel; 

l) Desenvolver tecnologias para aproveitamento de tortas na alimentação humana ou animal; 

m)  Desenvolver novos produtos derivados do glicerol; 

n) Disponibilizar processos para aproveitamento da biomassa de oleaginosas nas indústrias de química 

fina e farmacêutica; 

o) Desenvolver novos produtos baseados na oleoquímica; 

p) Integrar as cadeias de agroenergia, como etanol/biodiesel, florestas/biodiesel, biogás/biodiesel, 

aproveitamento de resíduos/biodiesel; 

 

5.14.3. Florestas energéticas 

 

Com grande potencial a ser explorado de uma forma sustentada no Brasil,  de acordo com o 

PNE 2006-2011, os principais desafios para a cadeia de florestas energéticas são: 

 

a) Disponibilização de tecnologias para aproveitamento integral da biomassa florestal para fins 

energéticos, diversificando a matriz de produtos energéticos obtidos de produtos florestais;  

b) Desenvolvimento de tecnologias que promovam o adensamento energético de áreas reflorestadas; 

c) Gerar tecnologias para a substituição do carvão mineral em seus diferentes usos; 

d) Desenvolver tecnologias de alcance social para inserção de comunidades de baixa renda na cadeia de 

florestas energéticas; Promover a integração dos conceitos de florestas de agroenergia e mercado de 

carbono; 

 

 Desenvolvimento de Tecnologia Agronômica para a Cadeia Silvícola 

 



57 
 

No PNE 2006-2011 se define como foco para PD&I agronômico para a cadeia silvícola, os 

seguintes aspectos:  

 

a) Estabelecer detalhes da dinâmica dos sistemas de produção de energia de biomassas; 

b) Estabelecer melhores parâmetros silviculturais (espaçamento, adubação, rotação, etc.), maximizando 

a produção da biomassa florestal de forma sustentável; 

c) Definir sistemas de usos múltiplos adaptados a pequenos produtores florestais. 

d) Desenvolver tecnologias para implantação e manejo de florestas energéticas em áreas marginais para 

a agricultura e em áreas degradadas pelo mau uso agrícola; 

e) Desenvolver novas práticas de manejo e esquemas de colheita específica para geração de biomassa 

para energia; 

f) Identificar e selecionar espécies florestais como alternativas ao eucalipto, com adequado poder 

calorífico para a produção de biomassa florestal em várias regiões brasileiras, incluindo espécies de 

bambu; 

g) Desenvolver arranjos agro-florestais adaptados à pequena propriedade rural; 

h) Identificar alternativas de produção de biomassa florestal proveniente de atividades não-madeireiras; 

i) Melhorar as técnicas de colheita, transporte e armazenamento da biomassa florestal; 

j) Desenvolver modelos de planejamento integrado, incluindo as diversas fontes de energia florestal e 

tecnologias para uso eficiente, respeitando o meio ambiente; 

k) Desenvolver novos modelos e ferramentas de análise da viabilidade técnico-econômica e do 

potencial de mercado das fontes alternativas florestais; 

l) Estimular o uso da tecnologia de sistema de informação geográfica no planejamento do uso de 

energia de biomassa florestal; 

 

  Desenvolvimento de Tecnologia Industrial para a Cadeia Silvícola 

 

No PNE 2006-2011 se define como foco para PD&I industrial para a cadeia silvícola, os 

seguintes aspectos: 

  

a) Desenvolver estudos de gaseificação de biomassa 

b) Desenvolver processos mais eficientes para uso de madeira como energético no setor residencial 

c) Gerar tecnologias para a recuperação dos produtos gasosos condensáveis na carbonização da 

madeira. 
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d) Viabilizar o uso de combustíveis complementares para tecnologias já comerciais (co-geração, queima 

direta no setor de papel e celulose); 

e) Desenvolver tecnologias para resolver problemas de baixa eficiência de processos de geração de 

energia a partir de biomassa florestal;  

f) Estabelecer protocolos, certificação e padrões técnicos para tecnologias de suprimento e uso de 

energia a partir da biomassa florestal; 

g) Melhorar a eficiência dos processos de geração de energia de biomassa florestal (lenha, carvão, 

resíduos da exploração e resíduos das indústrias de transformação) na geração de energia para setores 

industriais em pequena e média escalas; 

h) Desenvolver estudos sobre qualidade do carvão vegetal para uso em altos fornos, dando ênfase aos 

estudos sobre finos de carvão; 

i) Gerar tecnologias para a recuperação e pré-processamento de resíduos oriundos de atividades do 

setor de base florestal e da industrialização de dendê; 

j) Desenvolver tecnologias relacionadas à gaseificação e à conversão lignocelulósica a etanol; 

k) Desenvolver processos de pirólise de biomassa para produção de bioóleo; 

l) Desenvolver tecnologias limpas e eficientes de combustão a carvão, como leito fluidizado, leito 

fluidizado pressurizado e gaseificação; 

m) Gerar tecnologias de combustão avançada e mista. 

 

5.14.4. Biogás:  

 

           De acordo com o PNE 2006-2011, dentre os principais objetivos e desafios de PD&I para a 

cadeia de produção de biogás estão: 

 

a) Desenvolver-se estudos e modelos de biodigestores; 

b) Efetuar-se a modelagem em sistemas de produção de biogás; 

c) Avaliar-se o uso de biofertilizante como adubo orgânico;  

d) Desenvolver equipamentos para o aproveitamento de biogás como fonte de calor;  

e) Desenvolver-se equipamentos para transporte e distribuição de biofertilizante; 

f) Aprimorar-se equipamentos movidos a biogás para a geração de energia elétrica;  

g) Desenvolver-se sistemas de compressão e armazenamento de biogás;  

h) Desenvolver-se processos de purificação de biogás; 
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 Desenvolvimento de Tecnologia Industrial para Cadeia do Biogás 

 

No PNE 2006-2011 se define como foco de PD&I industrial para a Cadeia de Biogás, os 

seguintes aspectos: 

 

a) Desenvolver e avaliar a cinética de digestão anaeróbia nos diferentes modelos de biodigestores 

existentes; 

b) Oferecer novos modelos biodigestores com isolamento térmico, agitação e aquecimento de biomassa, 

para aumentar a produção de biogás e melhorar a eficiência de remoção da matéria orgânica; 

c) Avaliar o uso de biodigestores como unidade de tratamento dos resíduos da produção de suínos e 

aves, eliminando perigos sanitários; 

d) Desenvolver e avaliar sistemas complementares para tratamento final dos resíduos líquidos do 

biodigestor; 

e) Avaliar características quantitativas e qualitativas de biogás em função do efeito da sazonalidade 

climática e dos sistemas de produção de animais; 

f) Avaliar e desenvolver-se modelos matemáticos para estimar a geração de biogás e a avaliação das 

características quantitativas e qualitativas de biogás em função do efeito da sazonalidade climática; 

g) Avaliar o uso de biofertilizante, como adubo orgânico, em substituição aos adubos químicos em 

sistemas de plantio de grãos e pastagens; 

h) Avaliar os riscos ambientais em águas superficiais e profundas, com uso intensivo de biofertilizante 

orgânico em sistemas de plantio de grãos e pastagens; 

i) Desenvolver equipamentos para uso de biogás como fonte de calor para aquecimento do ambiente 

interno das instalações para criação de suínos e aves, em substituição a GLP e lenha; 

j) Desenvolver equipamentos para uso de biogás como fonte de calor na secagem de grãos, em 

substituição a GLP e lenha; 

k) Desenvolver equipamentos para comprimir e transportar biogás a baixa pressão; 

l) Desenvolver máquinas e equipamentos tendo como fonte de energia o biogás, para transporte e 

distribuição de biofertilizante;  

m) Desenvolver e adaptar motores e geradores, tendo como combustível o biogás, para produzir energia 

elétrica em sistemas de produção de animais;  

n) Desenvolver geradores de energia elétrica pelo uso de células a combustível, tendo como 

combustível o biogás, com membrana de troca iônica; 
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o) Desenvolver sistemas de armazenamento para biogás a baixa pressão, para uso nas propriedades 

produtoras de suínos e aves; 

p) Gerar novos sistemas de tratamento e purificação de biogás, para reduzir o poder de corrosão, 

diminuir a umidade e aumentar a relação de metano para aumentar a capacidade calorífica; 

 

5.14.5. Aproveitamento de resíduos e dejetos 

 

           De grande relevância energética e fitossanitária, segundo o PNE 2006-2011, dentre os principais 

objetivos e desafios de PD&I para o aproveitamento de resíduos e dejetos em larga escala estão: 

 

a) Desenvolver atuais e novas tecnologias para o aproveitamento energético de resíduos das produções 

agrícola, pecuária e florestal e da agroindústria;  

b) Desenvolver tecnologias para a utilização de compostos orgânicos resultantes da produção 

agropecuária, com risco sanitário, na produção de agroenergia;  

c) Desenvolver tecnologias para a utilização dos resíduos por obtenção de energia para outras 

finalidades, como correção de acidez do solo;  

d) Interface com as redes de pesquisa para aproveitamento de esgotos urbanos para fins energéticos; 

 

  Desenvolvimento de Tecnologia Industrial para Cadeia de Resíduos e Dejetos 

 

No PNE 2006-2011 se define como foco de PD&I industrial para a cadeia de resíduos e dejetos, 

os seguintes aspectos: 

 

a) Gerar tecnologias para aproveitamento energético de resíduos da produção agrícola; 

b) Desenvolver tecnologias para aproveitamento energético de dejetos da produção, da pecuária e 

florestal e da agroindústria; 

c) Desenvolver tecnologias para aproveitamento energético de resíduos da produção florestal; 

d) Oferecer tecnologias para aproveitamento energético de resíduos da agroindústria; 

e) Desenvolver tecnologias para eliminação de compostos orgânicos resultantes da produção 

agropecuária, com risco sanitário, utilizando-os na produção de agroenergia; 

f) Desenvolver tecnologias para adensamento energético e outras formas de aproveitamento de 

serrados, lascas, maravalhas e outros resíduos da transformação madeireira;  
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g) Desenvolver tecnologias para utilização de resíduos após a obtenção de energia para outras 

finalidades, como correção de acidez ou aumento da fertilidade do solo; 

h) Promover a integração dos conceitos de agroenergia e mercado de carbono; 

i) Interagir com as redes de pesquisa para aproveitamento de esgotos urbanos com fins energéticos; 
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6. MATRIZ ENERGÉTICA DE MATO GROSSO (baseado no NIEPE, 2010)
 43

.  

 

Sendo a produção de agroenergia em Mato Grosso o tema central em analise neste trabalho, 

destaca-se aqui se busca justamente promover uma melhor compreensão da atual matriz energética do 

Estado Mato Grosso, porém dentro de um contexto macro-energético global e nacional. Foi neste 

intuito que previamente se apresentou as informações relacionadas às matrizes energéticas mundiais e 

nacionais, assim como as tendências futuras para ambas, além de outros aspectos considerados 

relevantes nos planos do governo brasileiro para os setores agroenergéticos e energético em geral.  O 

que se pondera é que ora em diante fique mais fácil compreender a função estratégica que a fração 

energias renováveis tem para Mato Grosso, de forma que se possa melhor avaliar todo o potencial 

destas fontes bioenergéticas para o futuro energético do Estado. Também identificar-se os principais 

desafios futuros, traçando-se parâmetros e diretrizes para um desenvolvimento agroenergético 

sustentável para a região.  

Destaca-se ainda que a base de dados apresentada neste capitulo, terá como fonte principal o 

Balanço Energético de Mato Grosso e Mesorregiões - BEEMT 2010, o qual integra uma seqüência de 

balanços e séries históricas produzidas entre 1999 a 2009 pelo NIEPE (Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos em Planejamento Energético). É se tomando por base estas informações que serão feitas 

eventuais inferências.  

 

6.1. Balanço Energético do Estado de Mato Grosso - BEEMT - 2010  

 

              A partir dos conceitos e informações contidas no próprio BEEMT-2010, elaborou-se a 

seguinte definição para o mesmo: trata-se de um relatório anual, onde são apresentados os dados 

energéticos de Mato Grosso de uma forma consolidada ou subdivididos por mesorregiões. Neste, se 

encontram informações relativas às principais fontes primárias e secundarias de energia do Estado, 

englobando etapas que vão desde a produção até consumo final. Contemplam-se também todos os 

setores da economia local e são apresentadas informações de contabilidade da oferta e consumo. 

Destaca-se ainda que para elaboração do BEEMT-2010, menciona-se que foram aplicados os devidos 

fatores para conversão de matéria-prima em produtos energéticos. Adicionalmente, a publicação 

                                            
43

 NIEPE - Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético: Órgão Suplementar da UFMT (Universidade 

Federal de Mato Grosso), de carater multidisciplinar e multinstucional, sediada em Cuiabá e que realiza pesquisas e estudos 

de planejamento energético para o estado de Mato Grosso. Publica anaulamente o BEEMT-2010. Em linha com objetivos 

propostos para este trabalho, de coleta, agregação e sintese de dados,  informa-se varias partes da produção textual, gráfica 

e/ou demais contida no Capítulo 6 desta dissertação, foram elaborados com base e a partir do BEEMT-2010.   
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apresenta traz questões relativas ao comercio de energia. 

Em termos de metodologia, no BEEMT-2010 se informa que é mantida a estrutura básica deste 

modelo de relatório, em consonância com a estrutura geral dos Balanços Energéticos Nacionais (BEN). 

Informa-se que alguns dados de produtos não energéticos, variações de estoques ou informações de 

subsetores do setor industrial, eventualmente deixam de ser considerados no BEEMT-2010 devido à 

indisponibilidade de informações ou a carência de dados completos, não sendo possível a sua inserção 

no balanço de uma forma assertiva.  

Na parte descritiva do BEEMT-2010, menciona-se que origem dos dados de produção de 

energia, importação, exportação e regulação do mercado são provenientes de sindicatos, federações, 

órgãos públicos privados, entre outras entidades. Para estes dados se realizam detalhadas diligências de 

averiguação quanto à consistência das informações, procedendo-se posterior validação ou a devida 

retificação daqueles que não se mostrem consistentes. É somente após todo este processo que se 

elabora o relatório final, confecciona-se as tabelas, os gráficos ou quadros que compõem o balanço 

energético do Estado.  No próprio BEEMT-2010 destaca-se a necessidade de ampliação das parcerias 

institucionais, uma melhor padronização e o refinamento na coleta e analise dos dados, seguindo-se 

parâmetros da Norma ISO 8402
44

, de 1994, especialmente para informações relacionadas à 

agroenergéticos como lenha, carvão vegetal, casca de arroz, resíduos de madeira, e demais produtos 

secundários. Pondera-se que se teria mais consistência e confiabilidade para estas informações 

especificas. 

Na estrutura geral do BEEMT-2010 se detalham todas as variáveis utilizadas na elaboração do 

balanço energético estadual, bem como a aplicação de fatores de conversão das fontes energéticas para 

Tonelada Equivalente de Petróleo (tep/média). Também são apresentadas diversas informações 

socioeconômicas, favorecendo assim a compreensão das inter-relações entre o uso da energia e o 

produto econômico local.  Sugere-se como um ponto de melhoria a inserção de coeficientes físicos de 

intensidade energética e os consumos específicos por período de tempo. De acordo com o BEEMT-

2010, estas informações permitiriam, por exemplo, que um município ou mesorregião mensurasse sua 

eficiência de uso energético e os potenciais efeitos na economia local.  Outro aspecto destacado é que 

em 2010 o balanço incluiu referencias de preços para eletricidade e combustíveis, demonstrando a 

evolução do mercado entre os anos de 2001 e 2008. Também se disponibiliza ainda uma comparação 

das emissões de C02 entre as distintas fontes energéticas. 

                                            
44

 ISO 8402 – certificaçãode padrão de  “Qualidade”, a qual pode definir-se como a capacidade de uma instituição ou 

empresa  para atingir os objectivos operacionais visados. A norma ISO 8402-94 define a qualidade do seguinte modo: 

“Conjunto das características de uma entidade que lhe conferem a aptidão para satisfazer necessidades exprimidas e 

implícitas” 
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6.2.  Dependência Externa de Energia de Mato Grosso 

 

Como primeiro aspecto relevante do BEEMT-2010, menciona-se a importante redução da 

dependência externa de energia que o estado teve durante o período 1999-2010. Constata-se uma 

redução efetiva de 45,2% (1999) para 25,9% (2009) na dependência externa de energia por Mato 

Grosso,  em um quadro onde a produção de energia primaria apresentou significativos avanços, porém 

as perdas energéticas totais continuaram expressivas. O ponto central, porém é que o Estado ainda não 

atingiu sua auto-suficiência energética. 

   

Tabela 3 - Evolução da Dependência Externa de Energia Primária em Mato Grosso 

 

 

6.3. Produção e Consumo de Energia Primária em Mato Grosso 

 

Observa-se pelo BEEMT-2010, que no comparativo entre produção e consumo de energia 

primária do Estado para o período de 1999 a 2009, a produção de energéticos primários cresceu a uma 

taxa média anual de 5,6%, principalmente graças à contribuição da energia hidráulica.  No mesmo 

período, porém, o consumo final de energia cresceu a uma taxa bem menor, 2,7% a.a., e conforme 

mencionado no item anterior, em decorrência disto diminuiu-se a dependência por energia externa de 

Mato Groso.  Em 1999 a relação produção/consumo do Estado era de 58,0%, aumentando para 78,9% 

em 2009, ou seja, taxa de crescimento de 2,8% a.a (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Balanço de Produção e Consumo Final de Energia Primária Mato Grosso 

 

 

6.4. Produção de Energia Primária em Mato Grosso por Fonte Energética   

 

Conforme se constata na Tabela 5, as grandes mudanças e avanços energéticos que ocorreram 

em Mato Grosso durante o período 1999-2010, foram provenientes do crescimento do uso das fontes 

renováveis hidráulicas, sendo que o BEEMT-2010 destaca que a partir de 2006 ocorreu à entrada do 

biodiesel que rapidamente se transformou num componente importante da matriz energética do Estado.   

O biodiesel foi produto energético primário que proporcionalmente mais ampliou sua participação na 

matriz energética de Mato Grosso, saindo de 0,5% de participação em 2007 para 11,0% em 2009.  

Com relação às demais fontes tradicionais de energia primária, no BEEMT informa-se que a 

energia hidráulica apresentou TMC (Taxa Media de Crescimento) de 23,1% ao ano. Os setores de 

etanol e bagaço de cana permaneceram relativamente estáveis, enquanto a produção de energia de 

lenha voltou a apresentar crescimento, elevando-se 1,5% em 2009, comparativamente a 2007 (Tabela 

5)  
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Tabela 5 - Produção de Energia Primária em Mato Grosso por Fonte Energética 

 

 

6.5. Participação de Mato Grosso na Produção de Energia Primária Brasileira 

 

No BEEMT-2010 se enfatiza que o setor energético é um dos que mais demandam 

investimento em infra-estrutura hoje no País. Gradativamente o setor vem recebendo mais atenção por 

parte do governo federal, embora sabidamente se enfrente atrasos no cronograma energético nacional, 

principalmente devido a entreves nos licenciamentos ambientais.    

Conforme se demonstra na Tabela 6, em relação ao Brasil, Mato Grosso aumentou 700%  sua 

participação na produção de energia hidráulica entre 1999 e 2009, saltando de 0,3% para significativos 

2,1% da produção nacional. Já no setor sucroenergético, tanto o caldo quanto o bagaço de cana-de-

açúcar registraram decréscimos, respectivamente de 61,2% e 70,0% entre 2004 e 2009.  Este é um dos 

assuntos que serão discutidos com mais detalhes mais adiante neste trabalho. Observa-se um rápido 

crescimento da produção nos Estados do Centro-Sul do País, enquanto Mato Grosso tem se mantido a 

margem da atração dos investimentos vultosos realizados recentes no setor sucroalcooleiro.   

No tocante a participação do Estado no consumo nacional de lenha, o BEEMT-2010 trás a 

constatação de uma tendência positiva de estabilidade, considerando-se aqui que Mato Grosso tem boa 

parte de seu território inserido em biomas florestais protegidos como Amazônia e Pantanal. Portanto, a 

necessidade de preservação ambiental aliada a implantação de modelos de exploração florestal 

sustentável é fundamental para o Estado.  
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Tabela 6 - Participação de Mato Grosso na Produção de Energia Primária no Brasil 

 

 

6.6. Produção e Consumo de Energia Secundária em Mato Grosso  

 

De acordo com o BEEMT-2010, a produção de energia secundária no estado cresceu 314,0 % 

entre 1999 a 2009.   O setor elétrico foi o que mais avançou (638%), com a produção de eletricidade 

passando de 119,3 x 10 tep para 761,5x 10 tep no período.  A justificativa para isto apresentada no 

BEEMT-2010 é que este crescimento reside na entrada em  funcionamento de novas hidrelétricas, bem 

como de uma usina térmica a gás natural.   

Destaca-se que produção de etanol também aumentou consideravelmente no período, 154,0% 

entre 1999 e 2009, porém o crescimento poderia ser muito maior e o foca da expansão ficou na 

demanda do produto nos mercados primários, sendo apenas uma pequena fração desta produção 

exportada para outros estados.  No BEEMT-2010 informa –se também que entre 2007 e 2009, a 

produção desse energético caiu 5,0% em MT.  Já a produção de carvão vegetal apresentou significativo 

aumento entre 2007 e 2009, elevando-se em 64,0% (Tabela 7). 

  

Tabela 7 - Produção de Energia Secundária em Mato Grosso 
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6.7. Evolução do Consumo Final de Energia por Setor Econômico em Mato Grosso  

 

Os setores da economia de Mato Grosso onde o consumo anual de energia mais cresceu no 

período analisado no BEEMT-2010, de 1999 a 2009, foram: setor comercial (9,7%); setor público 

(5,7%) e o agropecuário (5,2%), este último, após período de forte retração em 2008.  Os setores 

lideres em consumo de energia no Estado continuam sendo o transporte e a indústria, porém com 

comportamentos recentes distintos. O setor de transporte, de acordo com o BEEMT-2010, retomou o 

crescimento e elevou em 40% seu consumo energético de 2007 para 2009.  Já o setor industrial 

apresentou uma baixa taxa média de crescimento (0,5% a.a) neste período, acentuada negativamente 

por uma redução grande do consumo em 2009 (Tabela 8), citada como reflexos locais da crise 

econômica internacional que teve inicio em 2008. 

 

Tabela 8 - Composição do Consumo Energético por Setor em Mato Grosso 

 

 

Ao analisar-se a composição do consumo energético por setor econômico Estado, apresentado 

na Tabela 8, porém sob a ótica do desenvolvimento bioenergético regional, se identifica 

potencialidades diversas para diversificação energética de Mato Grosso ou ganhos de eficiência 

energética da economia local. No setor agropecuário, por exemplo, são evidentes as oportunidades de 

projetos para racionalização do balanço energético das propriedades rurais e usos de biomassas 

alternativas com finalidade energética. No setor de transportes, existe claro espaço para uma ampliação 

do uso dos biocombustíveis, além de possibilidade de inovações na área de transporte público via 
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adoção de biocombustíveis. Em outros setores de demanda elétrica intensiva, tais como setor 

industrial, existe bastante espaço para crescimento do uso de biomassas na produção de energia 

termoelétrica, além de ganhos de eficiência energética em geral são algumas das diversas 

possibilidades as serem exploradas. 

 

6.8. Evolução do Consumo Final de Energia por Fontes em Mato Grosso 

 

Para se avaliar a evolução do consumo final de energia por fontes, no BEEMT-2010 subdividi-

se o consumo do Estado em três frações básicas, de acordo com a origem do combustível e sua forma 

final de uso: 1º) Derivados de petróleo; 2º) Derivados de biomassa e 3º) Eletricidade. Os resultados 

obtidos são demonstrados na Figura , abaixo: 

 

 

Figura 26 - Composição  do Consumo Energético por Fonte em Mato Grosso 

 

Constata-se na Figura 26, que os derivados de petróleo continuam firmes na liderança do 

consumo energético estadual, porém sua participação relativa permanece estagnada, enquanto se 

observa que a evolução percentual da participação dos derivados biomassas e da eletricidade foram 

superiores para o período avaliado. Ou seja, a matriz energética estadual esta se tornando mais 

renovável e diversificando as suas fontes energéticas, sendo que ambos os aspectos são bastante 

positivos para Mato Grosso.  

 

6.8.1. Derivados de Petróleo 
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De acordo com o BEEMT-2010, os derivados de petróleo tiveram crescimento médio de 2,1 % 

a.a., em Mato Grosso, com o óleo diesel ocupando a primeira posição no consumo. Apesar do nível 

elevado deste consumo de diesel, relata-se a existência de uma parcela de produto clandestino 

proveniente de outros Estados, oferecido no mercado local a baixos preços, além de uma utilização 

indiscriminada de biodiesel não certificado pelo setor agropecuário.  Neste mercado irregular, estima-

se que a participação do óleo diesel tem experimentado forte redução desde 2000, com uma taxa total 

de decréscimo ao longo do período na ordem de 23,8% a.a., em média.  

Estratificando-se mais detalhadamente o consumo estadual de derivados do petróleo, no 

BEEMT-2010 se destaca que o consumo de querosene de aviação que permaneceu estagnado entre 2002 

e 2006, teve crescimento no período 2007- 2009. Isto, segundo o BEEMT-2010, em decorrência do 

aumento da oferta de vôos regionais e nacionais, alem do aumento de rotas.  Já o mercado GLP mantém-

se estável desde 1997, com suave aumento de 1,2% ao longo de todo o período.  O consumo de coque de 

petróleo que vinha em queda constante desde 2001, iniciou recuperação, aumentando de 32,9% entre 

2006 e 2007, e em mais 18% entre 2007 e 2009.  

 

6.8.2. Derivados de Biomassa 

 

Destaca-se no BEEMT-2010, que o consumo de energia proveniente das fontes de biomassa 

também cresceu expressivamente em Mato Grosso no período de 1999-2009. Projetando-se o 

crescimento recente e o potencial futuro dos produtos de biomassas, obviamente se destacam os 

biocombustíveis: o biodiesel e o etanol hidratado. Estes energéticos têm a fração mais importante dos 

30% de participação dos derivados de biomassa no consumo total de energia do estado (vide figura 26). 

Ressalta-se também que por se tratarem de recursos agroenergéticos, os biocombustíveis estarão entre os 

produtos mais discutidos e detalhados adiante neste trabalho.  

Já na geração de energia termoelétrica, o destaque é a cana-de-açúcar onde o bagaço atinge 

participação de 47,2% na fração proveniente das biomassas para produção termoelétrica.  A lenha por 

sua vez aparece em segundo lugar, representando 21,0% do consumo. Com relação ao consumo de 

outras fontes de biomassas com potencial energético, tais como casca de arroz, briquetes e carvão 

vegetal, no BEEMT-2010 se afirma que este aumentou em 33,5% a.a. em média no período, substituindo 

parcialmente o uso coque de petróleo. Ainda assim, permanecem insumos subutilizados no Estado. 

 

6.8.3. Produção de Eletricidade  
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De acordo com o BEEMT-2010, a eletricidade se mantém em forte crescimento, a taxa média 

de 5,6% a.a. entre 1999 a 2009, acompanhando o próprio crescimento econômico do Estado.  

 

6.9. Resumo das Informações Socioeconômicas e Energéticas de Mato Grosso 

 

Dado a carência dados relativos a planejamento energético para o Estado, informa-se que não se 

localizou neste trabalho de pesquisa, um quadro detalhado do cenário sócio-econômico e energético de 

Mato Grosso, similar ao publicado nacionalmente pelo PNE-2030. Isto permitiria rápida visualização do 

cenário atual e das expectativas futura para o setor, entretanto, abaixo no Quadro 2, que foi extraído do 

próprio BEEMT-2010,  consta uma sinopse básica das  informações sócio-econômicas  e energéticas do 

Estado, referentes  ao ano de 2008.  

 

Quadro 1 - Sinopse Socioeconômica e Energética de Mato Grosso e Mesorregiões /2008 

 



72 
 

7. POTENCIAL DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS EM MATO GROSSO 

 

Numa seqüência lógica da proposta geral deste trabalho, se passa para uma nova etapa: a 

prospecção e identificação do potencial energético de Mato Grosso, atribuindo-se ênfase as fontes 

renováveis, mais em especial as fontes agroenergéticas.  

 Ressalta-se que em Mato Grosso não existem registros de reservas fósseis significativas, 

portanto o potencial energético da região se concentra todo em fontes renováveis de energias, 

destacando-se naturalmente entre elas as hidráulicas e biomassas (DORILEO, 2006).  Mesmo não sendo 

classificada como um recurso agroenergético, as fontes de energia hidráulica são renováveis, 

competitivas economicamente e amplamente utilizadas e preferências no Brasil e no mundo. Portanto, 

seu ritmo de seu desenvolvimento e exploração no Estado afetará diretamente os investimentos e buscas 

por alternativas bioenergéticas distintas. Neste contexto, as informações sobre o potencial de expansão 

da energia hidráulica também a abordado no trabalho.  

 

7.1. Potencial Hidráulico de Mato Grosso 

 

Estima-se que 76% do potencial hídrico de Mato Grosso se encontre na bacia do Amazonas, 

destacando-se as sub-bacias do rio Tapajós, rios Madeira e Xingu.  Outras bacias hidrográficas com 

potencial estimado considerável no Estado são as bacias do Paraná, sub-bacia do Paraguai e a do 

Tocantins, sub-bacia do Araguaia (DORILEO, 2006).  Na Tabela 9, elaborada a partir de dados da 

ANEEL, demonstra-se a situação atual de Mato Grosso com relação às reservas de petróleo, gás natural 

e principalmente, o potencial hidrelétrico em operação a ser explorado ainda.  

O ponto de destaque para Mato Grosso como relação aos seus recursos hídricos,  reside no fato 

de que o Estado possui 7,3% do potencial hidráulico total do país, e 49,22% do potencial da região 

centro-oeste especificamente (em MW
a
).  Entretanto, constata-se que os índices percentuais de 

exploração da energia hidráulica na região ainda são bastante baixos, tanto em termos de capacidade 

instalada em operação, quanto em capacidade homologada ou em construção.  No total, Mato Grosso 

explora hoje algo em torno de apenas 10% de seus recursos hidrelétricos totais, sendo que o próprio 

dado em si já demonstra o potencial  de crescimento para esta fonte de energia renovável no Estado.  É 

fato que Mato Grosso pode ampliar significativamente sua oferta de energia na economia regional pela 

exploração dos seus recursos hidrelétricos, assim como exportar excedentes, gerando receita para o 

Estado e garantindo sua segurança energética no futuro. 
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Tabela 9 - Reservas Provadas de Potencial Hidráulico (31/12/2009) 

 

 

7.2. Potencial das Biomassas 

 

        Por definição: “biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de origem 

animal ou vegetal) e que possa ser utilizada na produção de energia” (ANEEL)
45

.  Devido à amplitude 

de matérias primas em potencial, se tratam de recursos de difícil contabilização energética e muitas 

vezes  com uso não-comercial em larga escala.  As estimativas gerais são de que as biomassas possam 

representar até 13% de todo o consumo mundial de energia primária no Brasil. 

Renegadas no passado, as biomassas são consideradas hoje uma alternativa energética de 

vanguarda para produção de energia renovável e com o maior potencial de crescimento nos próximos 

anos, sendo ainda ótimas alternativas para a diversificação da matriz energética como um todo. Das 

frações de materiais sacarídeos, celulósicos, amiláceos ou oleaginosos das biomassas, via diferentes 

tipos de processos industriais é possível obter-se energia elétrica e biocombustíveis tais como o biodiesel 

e o etanol, cujo consumo é crescente em substituição os derivados de petróleo como o óleo diesel e a 

gasolina. Também se produzem partir da biomassa, diversos outros compostos bioenergéticos 

importantes economicamente como lenha, carvão, biogás e metanol. 

A Figura 27 apresenta um diagrama esquemático dos principais tipos de processos de conversão 

de biomassas, possibilitando fácil visualização e entendimento dos mesmos.  Também demonstra a 

diversidades de produtos e mercados que podem ser explorado comercialmente e cujos produtos, dentro 

de suas diferentes curvas de aprendizado, vêm gradativamente ganhando competitividade em 

comparação as fontes fósseis de energia, graças ao desenvolvimento tecnológico.  

                                            
45

 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica: autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia - MME, que tem como atribuições: regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da 

energia elétrica, atendendo reclamações de agentes e consumidores com equilíbrio entre as partes e em beneficio da 

sociedade; mediar os conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, 

permitir e autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir 

investimentos; estimular a competição entre os operadores e assegurar a universalização dos serviços. proporcionar condições 

favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equil íbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. 

 

OPERAÇÃO CONSTRUÇÃO 
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(% of total) 
b

     BRASIL 2.044 12.857 366.467 243.352 32,6 4,5

   CENTRO OESTE 0 0 0 35.733 28,8 3,1

MATO GROSSO 0 17.587 7,2 2,8

b  Potenciais calculados considerando distribuição equitativa nos aproveitamentos de fronteira.

PETRÓLEO GÁS NATURAL

a Fontes: SIPOT - Sistema do Potencial Hidrelétrico Brasileiro (Eletrobras); Aneel.

Tabela - RESERVAS PROVADAS E POTENCIAL HIDRÁULICO  31/12/2009

POTENCIAL HIDRÁULICO  MW
a
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Figura 27 - .  Diagrama Esquemático Dos Processos de Conversão Energética de Biomassa 

 
No Brasil, o recurso atual com maior potencial para geração de energia a partir de biomassa 

sacarídea é sem duvida a cana-de-açúcar, seja através da produção do biocombustíveis etanol ou da co-

geração elétrica pela queima de bagaço.  O cultivo atingiu este status devido à alta produtividade 

alcançada nas lavouras, infra-estrutura de produção implantada, ganhos sucessivos nos processos de 

transformação da biomassa sucroalcooleira (tecnologia industrial) e ampliação do mercado consumidor 

com a chegada dos carros flex-fuel. 

 Já a produção de madeira, em forma de lenha, serragem, carvão vegetal ou toras, também gera 

uma grande quantidade de resíduos que podem igualmente ser aproveitados na geração de energia 

térmica ou elétrica.  

Outro recurso proveniente de biomassas e com elevado potencial energético são as biomassas 

oleaginosas, lipídios de origem animal ou vegetal.  O País dispõe de grande oferta dos insumos que 

podem ser utilizados como matéria-prima para produção de Biodiesel e a partir da década de 2000 

adotou legislação regulatória e políticas de incentivo ao uso deste biocombustivel. Trata-se de uma 

conjunção de fatores poderá transformar o Brasil em um dos maiores produtores de biodiesel no mundo 

(GAGO, GARDEL, GARDEL  et al., 2010). 

O Estado de Mato Grosso se enquadra facilmente como uma das regiões com maior potencial 

para produção bioenergética em larga escala, proveniente de diversas fontes matéria-prima. Observam-se 

ainda potencialidades para quase todas as fontes agroenergética e que podem vir a ter relevância local se 

bem exploradas, gerando renda e bem-estar social para a população do Estado em geral.   

Pela amplitude do tema, destaca-se que neste trabalho serão discutidas as características e 

potencial apenas das duas principais fonte de matérias primas de biomassas energéticas de Mato Grosso: 
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a cana-de-açúcar com o etanol e a co-geração e a soja como principal matéria prima do Biodiesel. Na 

mesma linha anterior, o objetivo será situar o Estado dento de uma contextualização mais ampla em 

termos de biomassas, produto e produção energética, gradativamente chegando-se a escala regional.  

 

7.2.1. Biomassas Sacarídeas: Cana de Açúcar 

 

Para melhor compreensão e análise de todo o potencial de produção de bioenergia a partir de 

biomassas de cana-de-açúcar no Brasil,  incluindo-se em Mato Grosso,  se faz necessário primeiro uma 

compreensão básica do ZAE Cana (Zoneamento e Aptidão Agrícola da Cana-de-Açucar).  

Conforme previsto no PNA 2006-2011, a Embrapa elaborou o ZAE Cana que foi lançado 

oficialmente pelo Governo Federal em 17/09/2009. No ZAE Cana foram avaliadas e definidas todas as 

áreas aptas para expansão do plantio de cana no País, de acordo com as premissas e critérios 

estabelecidos no pelo Governo Federal para o setor.  Na seqüência deste trabalho, encontram-se 

sintetizados seus principais pontos: 

 

7.2.1.1. Zoneamento Agroecológico da Cana - ZAE Cana (EMBRAPA SOLOS, 2009.)
46

  

 

O ZAE Cana abrangeu todo o território nacional, excluindo-se de imediato os Biomas 

Amazônia, Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai. Nas áreas potenciais restantes, os primeiros macro-

critérios para definição da aptidão agrícola do cultivo levaram em consideração: 

 

1º. A vulnerabilidade das terras;  

2º. O risco climático;  

3º. O potencial de produção agrícola sustentável; 

4º. A legislação ambiental vigente; 

 

Na seqüência do ZAE Cana, exclui-se automaticamente: 

1º. As terras com declividade superior a 12% (potencial para mecanização é critério mandatório) 

2º. As áreas com cobertura vegetal nativa;  

3º. As áreas de proteção ambiental;  

                                            
46

 EMBRAPA SOLOS. Responsável pela elaboração do Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar / organização Celso 

Vainer Manzatto... [et al], com o objetivo geral de orientar o setor de produção de etanol e açúcar, fornecendo subsídios 

técnicos para formulação de políticas públicas visando à expansão e produção sustentável de cana -de-açúcar no território 

brasileiro. 
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4º. As terras indígenas; 

5º. Os remanescentes florestais;   

6º. As dunas;  

7º. Os Mangues;  

8º. As Escarpas e Afloramentos de rocha;  

9º. Os reflorestamentos 

10º. As áreas urbanas e de mineração; 

 

            Nos Estados da Região Centro-Sul (GO, MG, MT MS, PR e SP) excluíram-se também as áreas 

já cultivadas com cana-de-açúcar no ano-safra 2007/2008 (com Base no Mapeamento CanaSat – INPE). 

Nas terras resultantes pós-aplicação dos filtros mencionados, as áreas consideradas aptas para a 

expansão do cultivo de cana-de-açúcar compreenderam a:  

 

1º. As áreas de produção agrícola intensiva;  

2º. As áreas de produção agrícola semi-intensiva;  

3º. As lavouras especiais (perenes, anuais) e pastagens. 

 

              Depois de validar-se como áreas potenciais, as áreas resultantes ainda foram classificadas no 

ZAE Cana, utilizando-se um modelo matricial composto por três classes de potencial versus tipo de uso 

predominante. O Quadro 3 abaixo busca ilustrar de uma forma simples mas que possibilite-se entender 

este procedimento adotado no final: 
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Quadro 2- Esquema de Classificação Matricial de Aptidões de Terras do ZAE Cana  

 

  Áreas Aptas para Expansão da Produção de Cana-de-açúcar Nacional 

 

Pelas as estimativas do ZAE Cana, baseadas em dados de 2002, o País dispunha na época de 

cerca de 64,7 milhões/ha de áreas aptas à expansão do cultivo cana-de-açúcar, sendo 19,3 milhões/ha 

considerados de alto potencial produtivo; 41,2 milhões/ha de médio potencial e 4,3 milhões/ha de baixo 

potencial. Deste total, quando se considera apenas as áreas cultivadas com pastagens, se constata que 

estas representavam cerca de 37,2 milhões de hectares. Ou seja, o Brasil pode expandir enormemente a 

produção de cana-de-açúcar, sem necessidade de incorporar novas áreas de cobertura nativa e sem afetar 

diretamente as terras utilizadas para a produção de alimentos.  

No ZAE Cana destaca-se também que os limites da Amazônia Legal não são coincidentes com 

os limites do Bioma Amazônia, assunto que será mais bem explorado futuramente neste trabalho.  

 

  Áreas Aptas para Expansão da Produção de Cana-de-açúcar em Mato Grosso 

 

Nas estimativas do ZAE Cana se aponta que Mato Grosso dispunha 6.812.854 hectares de áreas 

e aptas à expansão do cultivo de cana-de-açúcar, respeitando-se igualmente todos os biomas preservados 

e os mesmo critérios de aptidão do zoneamento agrícola nacional.  Ou seja, o Estado tem uma área 

equivalente a aproximadamente 10,5% do potencial total para expansão do cultivo no País.  Entretanto, 

uma observação relevante é que quase a totalidade desta área é classificada no ZAE Cana apenas como 

de médio potencial, sendo que dentre estas, 2.576.838 de hectares são áreas com predomínio de 

pastagens.  Como as características de relevo local são normalmente ótimas para mecanização agrícola, a 

classificação das áreas de Mato Grosso como sendo de médio potencial, provavelmente esteja associada 

aos quesitos de fertilidade do solo e índices pluviométricos, sendo ambos manejáveis através de boas 

práticas agronômicas e desenvolvimento tecnológico. 
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Figura 28 - Áreas Aptas para Expansão do Cultivo Cana no Brasil e em Mato Grosso 

 
 
7.2.1.2.  Cenário Atual de Produção de Cana-de-açúcar no Brasil 

 

  Novo Ciclo de Expansão da Cana-de-açúcar no Brasil 

 

Desde meados de 2003, pós-lançamento da tecnologia flex-fuel para veículos automotivos, se 

têm observado no País é um novo ciclo de forte expansão da área de plantio de cana-de-açúcar.  

Entretanto, esta expansão atual ocorre principalmente na região denominada pelo setor sucro-alcooleiro 

como Eixo Centro-Sul de Produção do Brasil e preservando-se os biomas de Floresta Amazônica, Mata 

Atlântica, Alto Paraguai e Pantanal.  Outro aspecto positivo a ser destacado neste cenário é que o 

incremento das áreas ocorre principalmente pela substituição de áreas de pastagens degradadas 

(MACEDO, 2007).  
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Segundo os dados estatísticos do IBGE 
47

, publicados em agosto de 2011, as áreas de plantio de 

cana evoluíram de 5,206 milhões de hectares para 8,756 milhões de hectares entre 2002 e 2009,  

representando um crescimento equivalente a 68,% no período.  Abaixo o Gráfico 1   demonstra o perfil 

da curva nacional de crescimento da  área de cana neste período,  bem como realiza comparação entre a 

curva de expansão nacional e a curva de expansão do Estado de São Paulo,  o qual cresceu a índices bem 

superiores a media nacional (83,6%).  Ou seja, São Paulo alavancou o crescimento do cultivo em nível 

nacional e continua disparado como  o Estado maior produtor brasileiro de cana-de-açúcar, sendo que 

sozinho foi responsável por aproximadamente 55,8% da área total de plantio do País em 2009, com um 

total de 4,887 milhões de hectares cultivados. 

 

 

Gráfico 1 - Expansão da Área de Cultivo de Cana Brasil e Estado de São Paulo 

 
  Impactos do Ciclo Atual de Expansão da Cana-de-açúcar em Mato Grosso 

 

Além do vigoroso crescimento da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, nos últimos anos o 

cultivo também vem se expandindo nos Estados do eixo Centro-Sul de produção do País: Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais (principalmente no Triângulo Mineiro) e Paraná. Mato Grosso é um dos 

Estados que compõem esta região, entretanto não tem ocupado posição de destaque a nível nacional 

neste novo processo de expansão das áreas de cana-de-açúcar.  

                                            
47

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica: orgão federal ligado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão que produz, analisa, pesquisa e divulga informações de natureza estatística (demográfica, social e econômica), 

geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental.  
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Apesar de dispor do elevado potencial para produção de cana-de-açúcar descrito, do perfil 

empreendedor dos empresários rurais da região (fronteira agrícola) e boa capacidade de atração de 

investimentos internos e externos para o agronegócio, a estagnação na expansão da cana-de-açúcar  no 

Estado é fato  é aspecto fato negativo para economia de Mato Grosso.  Observa-se que se trata de um 

quadro diferente de outros cultivos de grande importância econômica para o agronegócio do País, por 

exemplo, soja, algodão e milho (2ª safra), onde o Estado ocupa posição de liderança nacional, além de  

dispor do maior rebanho bovino do País.  

Embora pelos dados do IBGE se constate uma ligeira ampliação nas áreas de produção de cana-

de-açúcar de Mato Grosso nos últimos anos (2002-2009), o ritmo local nem de longe tem acompanhado 

a força deste novo ciclo de expansão do cultivo. Segundo os dados do IBGE do Levantamento da 

Produção Agrícola Municipal  de  2009,  Mato Grosso ampliou em 36,7% sua área de plantio entre 2002 

e 2009, ou seja, um índice muito abaixo da média nacional e bem inferior a outros Estados do eixo 

centro-sul como Goiás (157,4%), Mato Grosso do Sul (155,1%) ou Minas Gerais (157,4%) (vide Gráfico 

2).  

Para Mato Grosso é fundamental e estratégico a compreensão e superação dos entraves para a 

mais rápida expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Estado. O reflexo direto da paralisia no setor é a 

perda de investimentos privados vultosos, os quais são geradores em potencial de desenvolvimento 

econômico e social, quando bem direcionados. Perde-se também uma oportunidade estratégica para 

promoção do desenvolvimento econômico das mesorregiões mais carentes do Estado, através da 

industrialização que é promovida pelo setor sucroalcooleiro. Mantendo-se o cenário atual, num futuro 

muito breve Mato Grosso ficará numa posição totalmente marginal neste inovador e promissor setor, que 

por é ligado diretamente ao agronegócio e ao desenvolvimento sustentável.  Tratam-se de duas das 

principais vocações e forças econômicas do Estado, bem como é um setor onde o Brasil  é vanguarda.  É 

neste contexto que  se afirma que Mato Grosso perde a oportunidade de explorar grande parte de seu 

potencial para geração de energia de forma sustentável e renovável. Ou seja, Mato Grosso deixa de gerar 

riqueza econômica e limita os potenciais benefícios de uma maior diversificação de sua matriz 

energética.  
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Gráfico 2 - Expansão da Área de Cultivo de Cana nos Estados do Eixo Centro-Sul 

 
  Cenário Geral da Produção de Cana-de-açúcar no Brasil  

 

O trabalho adentra agora nas informações relativas à produção e produtividade atuais da cana-

de-açúcar.  Informa-se que os dados apresentados nesta parte deste trabalho foram extraídos 

principalmente do levantamento oficial da CONAB
48

 e publicados no relatório “Acompanhamento da 

Safra Brasileira de Cana de Açúcar/ Segundo Levantamento - agosto de 2011”.  Foram as informações 

mais atualizadas identificadas durante o período de pesquisa pêra elaboração desta dissertação, bem 

como se tem o entendimento de que são informações complementares aos dados IBGE (Gráficos 1 e 2), 

afinal tratam-se exatamente dos dois anos subseqüentes:  2010 e 2011.   

Informa-se também que esta alternância de fontes de informação se deve ao fato de que até a 

data da realização desta pesquisa, o IBGE não havia publicado oficialmente seu levantamento estatístico 

para plantio, produtividade e produção de cana-de-açúcar das safras 2010 e 2011. Como se observam 

variações significativas entre os dados destes dois órgãos oficiais: IBGE e CONAB, se apresentar outra 

base para potenciais comparações e ponderações é salutar, porém se enfatiza a importância de promover-

se maior detalhamento da metodologia utilizada para levantamento e tratamentos dos dados de campo  

que são publicados na estatística oficial.  

Exemplificando-se estas divergências de dados, mesmo tratando-se de períodos distintos, o 

Quadro 3 (abaixo) apresenta os dados CONAB safra 2010 e a  estimativa Safra 2011, observando-se 

                                            
48

 CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento: empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que realiza estudos e estatística dos preços, assim como os levantamentos de custos de produção da 

agropecuária, a expectativa de plantio e de colheita de grãos, além do volume e localização de estoques públicos e privados 

de uma gama de produtos. 
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valores bem inferiores para a área de plantio em comparação com a estimativa IBGE, inda para a  safra 

2009 .  Entretanto, durante este período 2010-2011 é fato que o cultivo de cana-de-açúcar se manteve em 

expansão, talvez apenas num ritmo menos acelerado durante o período da crise mundial de 2008/2009. 

Portanto, subentende-se que tais diferenças decorrem de diferentes metodologias de estimação e fica a 

ressalva que o IBGE deverá publicar no futuro seus dados relativos a 2010 e 2011, possibilitando assim 

consulta e comparação direta para o mesmo período. 

De acordo com os dados da CONAB (ago/2011), as lavouras de cana-de-açúcar continuaram em 

forte expansão nas safras  2010 e 2011. Em valores absolutos, os crescimentos mais significativos de 

novas áreas plantio ocorreram nos estados de São Paulo (79.520 ha), Minas Gerais (99.660 ha), Mato 

Grosso do Sul (84.700 ha) e Goiás (73.120 ha). Nestes Estados, a CONAB também destaca que oito 

novas usinas entraram em funcionamento na safra 2010/2011, sendo três em Minas Gerais, duas em São 

Paulo, duas em Goiás, uma em Mato Grosso do Sul e uma no Rio de Janeiro. Como a produtividade da 

cana-de-açúcar destas novas unidades é bem superior à das demais unidades antigas, isto tem colaborado 

para que a queda da produtividade efetiva para a esta safra 2011/2012, não seja ainda maior que a 

estimada.  Já para safra em andamento estão previstas as entradas em funcionamento de cinco novas 

unidades de produção. 

 

 

Quadro 3 - Área, Produção e Produtividade da Cana-de-açúcar /Safras: 2010 e 2011 
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  Área Total de Produção de Cana-de-Açucar Brasil:  

 

O Quadro 3 (acima), demonstra também que a área cultivada com cana-de-açúcar a ser colhida e 

destinada apenas à atividade sucroalcooleira (Safra 2011/2012), está estimada em 8.434,3 mil hectares e 

distribuída entre todos Estados produtores. O Estado de São Paulo continua sendo o maior produtor com 

52,6% (4.436,53 mil hectares), seguido por Minas Gerais, com 9,00% (759,21 mil hectares), Goiás com 

7,97% (672,43 mil hectares), Paraná com 7,26% (612,25 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 5,70% 

(480,86 mil hectares), Alagoas com 5,39% (454,54 mil hectares) e Pernambuco com 3,85% (324,73 mil 

hectares).   

 

  Expansão Efetiva dos Canaviais no Brasil  

 

Através do ZAE Cana, detalhou-se anteriormente neste trabalho, todo o potencial que o País tem 

em termos de áreas para expansão do cultivo de cana-de-açúcar. Abaixo, exemplifica-se a forma e o 

quanto efetivamente esta expansão tem-se tornando realidade na atual safra 2011/2012.  

Para a  CONAB, a expansão dos canaviais vem mantendo comportamento diferenciado em todo 

o País neste ano, porém o maior percentual de aumento segue concentrado na região Sudeste que é 

responsável por 33,3% do total de novas áreas agregadas. O Estado de São Paulo foi o que apresentou o 

maior aumento absoluto, acrescentando 203.834 ha à área existente. Em Minas Gerais o aumento foi de 

152.427,6 ha.   Outra macrorregião com crescimento significativo foi o Centro-Oeste brasileiro, puxada 

pelo Estado de Goiás com plantio adicional de 123.485,1 há e seguida pelo Mato Grosso do Sul com 

58.488,2 há.  Já na região Sul, o Paraná expandiu sua área em 37.606,1 ha.  Na estimativa CONAB 

(ago/2011), a área total de expansão nacional de plantio deverá ficar em 621.505,5 há nesta safra. 

 

  Renovação dos Canaviais no Brasil 

 

Outro aspecto fundamental e que afeta diretamente a produtividade e produção total cana-de-

açúcar  é o índice de renovação dos canaviais brasileiros.  No relatório da CONAB (ago/2011), para a 

safra 2011/12, as áreas de renovação ficarão abaixo da previsão inicial feita pelas próprias unidades 

produtoras, sendo a causa principal disto, às adversidades climáticas ocorridas durante o período ideal de 

plantio dos canaviais.  Estima-se no que serão renovadas 911.162,5 há de canaviais, sendo novamente a 

maior área na região Sudeste (557.318,4 ha), seguida pela região Centro-Oeste (140.424,5 ha) e pela 

região Sul (96.509,7). 
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  Produtividade dos Canaviais no Brasil 

 

A produtividade dos canaviais afeta diretamente a geração de receita total do setor, a 

atratividade de novos investimentos, bem como a capacidade de investimento em expansão de áreas 

pelos atuais agentes envolvidos na cadeia de produção. Neste contexto, outra informação importante que 

Quadro 3 apresenta é a média de produtividade nacional nas safras 2010 e 2011.  

Para a safra 2011/2012,  CONAB estima produtividade em torno de 69.824 kg/ha, sendo um 

valor 9,8% menor que a da safra 2010/11, onde se obteve média de 77.446 kg/ha.  Esta diminuição, 

segundo relatado, estaria ligada a diversos fatores sendo o clima é o principal problema. Principalmente 

a estiagem ocorrida de abril a outubro de 2010, a  escassez de chuvas no mês de maio, a ocorrência de 

geadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e Paraná e o florescimento em excesso de boa parte das 

lavouras. Em conjunto, estes fatores reduziram significativamente as perspectivas de produtividade da 

safra atual para uma das menores nos últimos anos.  

No relatório da CONAB  ainda menciona que o clima não permitiu o pleno desenvolvimento 

dos canaviais,  provocou um atraso no início da moagem da safra 2011/12 e o período de entressafra 

ficou maior, o que é sentido pelos consumidores de etanol nas bombas dos postos de combustível.  Já a 

geada que danificou a cana em diversas regiões do país, forçou as usinas a colherem antecipadamente a 

cana-de-açúcar, fora do estágio ideal, porém com intuito de minimizar-se perdas.  O florescimento 

excessivo provocou o chamado “efeito isopor” nos colmos.  Por fim, se destaca que no Paraná a 

combinação de chuva e calor criou condições propícias para o ataque da ferrugem alaranjada, o que 

provocou danos irreversíveis e forçou os produtores a substituírem variedades suscetíveis à doença por 

outras variedades resistentes.  

De acordo também com a CONAB, alguns outros fatores reforçam ainda mais a expectativa de 

queda da produtividade na safra 2011/2012, dentre eles a falta de renovação dos canaviais no momento 

mais apropriado, a diminuição da quantidade de insumos aplicados no cultivo devido à descapitalização 

dos pequenos produtores e a utilização da colheita mecanizada que acelera a necessidade de renovação 

do canavial.  Destaca-se que tecnicamente o “pico” produtivo da cana-de-açúcar ocorre entre o segundo 

e terceiro cortes, sendo que hoje se encontram com facilidade talhões com mais de dez anos de produção 

ininterrupta, onde a produtividade é 30% inferior a cana de segundo corte. 

Ilustrando-se a questão do “envelhecimento dos canaviais” nesta ultima safra, apresenta-se 

abaixo a Figura 29 (abaixo),  elaborada pela EPE. Trata-se de um problema que traz como conseqüência 

imediata a redução da produtividade média nacional. 
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Figura 29 - Porcentagem da Idade Relativa da Cana / Safras 2010/11 e 2011/12 

 

O relatório da CONAB faz referencia também ao comportamento esperado da ATR (Açúcar 

Total Recuperável), onde a previsão é que se alcance uma média de 134,62 ATR por tonelada de cana 

durante a safra atual. Confirmando-se esta expectativa, serão produzidas, portanto,  79.279.937 toneladas 

de ATR, as quais estarão disponíveis para industrialização no mercado. 

 

  Produção Total de Cana-de-açúcar no Brasil (em volumes de toneladas.) 

 

A CONAB (ago/2011) faz a previsão do total de cana moída para safra 2011/12 de 588,915 

milhões de toneladas, o que representa um queda de 5,6% em relação à safra anterior,  onde se produziu 

623,905 milhões de toneladas. Com isto, deverão ser moídas 35 milhões de toneladas a menos que a 

safra anterior, destacando-se, porém que este volume ainda poderá sofrer fortes alterações no decorrer da 

colheita,  devido a viés atual de baixa na produtividade e o comportamento do clima até o final da safra.  

Diante da perspectiva de uma frustração significativa nesta safra 2011/2011 e da necessidade de 

visualização de um período mais amplo para o setor, se agrega a este trabalho informações dos últimos 

10 anos da UDOP
49

.  Demonstra-se no Gráfico3 (abaixo), que o destaque positivo do setor foi 

justamente o grande crescimento da produção nacional na ultima década. Também uma tendência 

positiva de diversificação da expansão do plantio e o crescimento da participação dos principais Estados 

produtores da região Centro-Sul na produção nacional (distribuição de renda). 

                                            
49

 UDOP – União dos Produtores de Bioenergia: entidade com representação em seis estados da federação, 

representando produtores de etanol, açúcar, bioeletricidade, biodiesel, similares e conexos. 
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Gráfico 3 - Evolução da Produção Nacional de Cana-de-açúcar 

 

  Destinação da Moagem da Produção Nacional de Cana-de-açúcar 

 

A compreensão da destinação final da produção de cana-de-açúcar é de fundamental 

importância para a compreensão também das principais tendências de produção, industrialização e 

comercialização no setor sucroalcooleiro. Na seqüência se apresentem dados e considerações sobre o 

tema:     

 

a) Produção de Açúcar: de acordo com a CONAB, a previsão é que o esmagamento de 288,287 

milhões de toneladas cana sejam destinados a produção de açúcar na safra 2011/2012, correspondendo a 

48,95% da previsão de moagem total que é de 588,915 mil toneladas.  Para a região Centro-Sul a 

estimativa é de uma destinação 47,75% da cana regional para a produção de açúcar.  

Na safra passada a destinação de cana para produção de açúcar foi de 46,0 %, considerando todo 

o Brasil. Já para a produção total de açúcar do país, estima-se um montante de 37,069 milhões de 

toneladas ou 741,376 milhões de sacas de 50 kg. 

 

b) Produção de Etanol: para a produção de etanol a CONAB estima que sejam esmagadas 300,628 

milhões de toneladas de cana, correspondendo a 51,0% da previsão de moagem nacional.  Para este 

volume a expectativa é obter-se 23,687 bilhões de litros de etanol,  produção 14,17%  menor que na 

safra 2010/11. Deste total, projeta-se 9,137 bilhões de litros de etanol anidro e 14,55 bilhões de litros de 

etanol hidratado. No cenário CONAB a produção etanol anidro (misturado a gasolina) deverá aumentar 
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em 13,97% e a de etanol hidratado deverá ter uma redução de 25,69%, ambos em relação ao ano-safra 

anterior. 

Destaca-se que como a destinação da produção e moagem da cana-de-açúcar tem impactos 

diretos na oferta interna e por conseqüência nos preços praticados junto ao consumidor final de etanol, se 

realiza uma ponderação para as expectativas CONAB, adicionando-se outra fonte de referencia: os 

dados da ÚNICA
50

. Estes trazem a expectativa do mercado para a destinação da produção, destacando-se 

que é bem próxima da apresentada pela CONAB em termos de percentuais, porém com as algumas 

variações entre ambas, sendo estas favoráveis a produção de etanol. 

Segundo as projeções da UNICA para a Safra 2011/2012, o destino da moagem da cana será 

45,34% para a produção de açúcar, o que representa leve acréscimo com relação aos 44,71% observados 

no último ano.  A UNICA, porém faz questão de destacar em seu relatório que a maior parte da cana 

colhida nesta safra (54,66%) continuará sendo utilizada para a produção de etanol. 

 

7.2.1.3. Cenário Atual de Produção de Cana-de-açúcar em Mato Grosso 

 

Depois de informado os cenário nacional de produção de cana-de-açúcar, a expansão de plantio, 

a produção total, a produtividade média e destinação  da moagem,  aborda-se na seqüência lógica a 

perspectiva regional, ou seja, o cenário para o cultivo no estado de Mato Grosso. Inicialmente destaca-se 

a citação do Jornal da Cana (Edição Nov/2008):  

 

“Os produtores de etanol, açúcar e energia de Mato Grosso, vivencia um dia-a-dia de 

superação, lutando para manterem-se competitivos num ambiente hostil de barreiras ambientais, 

dificuldades logísticas e custos de produção superiores aos outros estados concorrentes do eixo Centro-

Sul de produção.  A crise financeira internacional de 2008/2009 que atingiu a todos parece que foi 

ainda mais impactante para região, afugentando as prospecções e os poucos investimentos previstos, 

para as áreas já mais estabelecidas no cenário nacional de produção sucroenergética.” 

 

Diante deste fato acima relatado, um ponto muito importante ser colocado com relação à cana-

de-açúcar em Mato Grosso é a existência  de “ilhas de excelência”  de produção no Estado, por exemplo, 

os bons desempenhos recentes da Usinas Itamarati (UISA) e a Usina Barrálcool, que juntas são 

                                            
50

 UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar: é a maior organização representativa do setor de açúcar e bioetanol do 

Brasil, criada em 1997. Resultou da fusão de diversas organizações setoriais do estado de São Paulo, após a 

desregulamentação do setor no País. São 146 companhias associadas à ÚNICA, responsáveis por mais de 50% do etanol e 

60% do açúcar produzidos no Brasil.   
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responsáveis por mais da metade de toda a cana processada em Mato Grosso.  Na publicação de 

novembro de 2008, o Jornal da Cana também citou que na safra 2007/2008, através de boa gestão, a 

Usina Itamarati superou dificuldades de liquidez e foi na época, a terceira maior unidade sucroenergética 

do País em volume de moagem total, com 5.775.081 de toneladas de cana processadas. Já a Usina 

Barrálcool, de acordo com a publicação, processou 2.658.093 de toneladas na mesma safra.  

Neste trabalho, o entendimento é que estas duas unidades de produção se constituem em ótimos 

exemplos práticos, que evidenciam o elevado potencial e a competitividade que a cana-de-açúcar tem no 

Estado quando bem conduzida.  Entretanto, o que se observa na prática é um cenário que caminha em 

direção oposta em Mato Grosso, com tendência de pouca expansão em novas áreas,  investimentos 

baixos e produção total relativamente estagnada nos últimos anos. 

 

 Área Total de Produção em Mato Grosso 

 

Pelos dados atuais da CONAB já se constata que Mato Grosso não figura mais entre atores 

chaves na produção de cana-de-açúcar a nível nacional, sendo que para a safra 2011/2012 sua estimativa 

é de área de plantio de 207.000 hectares no Estado. Isto representa uma expansão total de apenas 12.010 

ha com relação à safra anterior.   

O Estado que poucos anos atrás figurava como o 6º maior produtor nacional de cana, perdeu 

espaço e ocupa hoje apenas o 8º lugar no ranking brasileiro de produção para este cultivo. Em relação 

aos demais estados do eixo centro-sul de produção, Mato Grosso já foi recentemente superado por Mato 

Grosso do Sul e Goiás, tanto em área de plantio quanto ou produção total. Trata-se de um cenário 

estrategicamente ruim para o Estado, sendo que a única notícia positiva recente para o setor foi à entrada 

em atividade de mais uma unidade de produção, empreendimento privado das empresas ETH (pós-

incorporação da Brenco) e Consan.   Segundo matéria publicada no site Brasil Agro (18/11/2010), esta 

unidade tem capacidade de gerar 260.000m
3
 de álcool ao ano. A ressalva que faz com relação a este 

empreendimento,  na perspectiva deste trabalho, é que a nova usina fica localizada na região do Alto 

Araguaia, divisa com os Estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.  Embora tecnicamente esteja dentro de 

Mato Grosso, a indicação é de que esta nova unidade de produção compõem um plano de expansão e 

integração regional das empresas ETH e Cosan,  que tem outras unidades em operação próximas a esta,  

porem localizadas dentro do Estados de MS e  GO. Ou seja, se pode considerar que investimento não 

reflete fatores de atratividade econômica local para o cultivo ou demais ações público-privadas que 

propiciem novas perspectivas de avanços do setor sucroenergético em Mato Grosso. Foi algo pontual.   
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  Expansão Efetiva dos Canaviais em Mato Grosso  

 

A CONAB (ago/2011) estima que Mato Grosso deva ampliar em 18.192,0 hectares sua área de 

plantio na safra 2011/2012, atingindo-se, portanto, 219.000 hectares cultivados na safra 2011/2012. 

Destaca-se que isto equivale, porém, a apenas 2,93% dos 621.505,0 hectares de expansão previstos na 

área de plantio brasileira. Ou seja, o Estado deverá reduzir ainda mais sua importância a nível nacional, 

nesta  fonte agroenergética fundamental no futuro na matriz brasileira, bem como em relação ao setor 

sucroalcooleiro como um todo.   

 

  Renovação de Canaviais em Mato Grosso 

 

Na pesquisas realizada para elaboração deste trabalho, não se localizou dados específicos para 

os índices de renovação e reformas das áreas de cana em Mato Grosso. Pressupõem-se, que diante das 

dificuldades financeiras vivenciadas pelo setor no passado recente, agravadas em diversas usinas que 

operam no Estado, devido a problemas de gestão e às condições “inóspitas” de mercado local 

mencionadas anteriormente, a tendência é que os índices de renovação do canaviais em Mato Grosso,  

sejam ainda mais baixos que a média nacional.  Este é provavelmente um dos fatores que mais tem 

afetado a produtividade média da região com relação à média do País.  Se trata de uma combinação 

„“nefasta” de pouca expansão do plantio - novas áreas, onde a cana é mais produtiva nos primeiros 

cortes;  associada a baixos índices de renovação dos canaviais antigos. Certamente ambas estão 

contribuindo significativamente para os atuais baixos indicies de produtividade média do Estado. 

Outro aspecto que é grave na região, diz respeito às dificuldades de liquidez das usinas locais 

para com seus fornecedores de insumos. Isto afeta a capacidade de investimento em tecnologia pelas 

unidades de produção. Por exemplo, em Mato Grosso os investimentos em fertilizantes precisam ser 

feitos em maiores quantidades que em outras regiões produtores, devido às características dos solos 

predominantes nesta região do cerrado. Já os demais fatores edafológicos de produção são abundantes na 

região (chuvas, luminosidade, temperatura, etc.), porém a fertilidade é um limitante que precisa ser 

manejado através de boas práticas agronômicas e investimentos pesados em adubação.   

A Figura 30 (abaixo), elaborada pelo EPE a partir de informações do INPE
51

, apresenta os dados 

médios da região centro-sul (Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São 

Paulo), relativos as quantidade de áreas reformadas,  áreas de expansão e reforma e áreas de cana-soca. 

                                            
51

 INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais: órgão federal vinculado ao Ministerio da Ciencia, Tecnologia e 

Inovaçõa, com o objetivo e missão de produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre, oferencendo 

produtos e serviços singulares em benefício do Brasil. 
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Mesmo abrangendo vários Estados de forma consolidada, possibilita visualização do problema e se trata 

de boa informação encontrada, sendo portanto inseridas neste trabalho.  Observa-se claramente uma  

relativa desaceleração dos investimentos nos canaviais nas safras 2009 e 2010, sendo que a conseqüência 

disto é o envelhecimento das lavoura e os reflexos são sentidos na produtividade média das safras 

subseqüentes. A tendência é que  se Mato Grosso for avaliado isoladamente, tenha hoje o pior mix em 

termos de perfil dos canaviais dentro do eixo centro-sul de produção, no quesito idade média das 

lavouras.  

 

 

 

Figura 30 - Evolução do Perfil dos Canaviais no Eixo Centro-Sul de Produção 

 

  Produtividade de Cana-de-açúcar em Mato Grosso 

 

Anteriormente, no Quadro 3, demonstrou-se que a  produtividade média nacional  foi de 77,46 

ton./ha  na safra 2010/2011 e esta estimada em  69,82 ton./ha para 2011/2012.   Já Mato Grosso nos 

mesmos períodos agrícolas, atingiu médias de produtividade bem inferiores, sendo 65,98 ton./ha em 

2010/2011 (-17,4%) e uma  estimativa de 62,54ton./ha (-11,64%) para safra 2011/2012.  A realizar-se 

uma comparação direta do Estado com São Paulo, por exemplo, maior produtor nacional e com 

produtividade média de 83,02 ton./ha na safra 2010/2011, Mato Grosso teve uma média 25,8% inferior 

neste período. Outra inferência possível se realizar é que os estados da região Centro-Sul que vivenciam 

forte expansão do cultivo, em especial em GO e MS,  apresentam médias de produtividade bastante 

competitivas ou até mesmo superiores a média do líder nacional (Estado de SP).    
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Numa primeira interpretação com relação aos baixos índices de produtividade de Mato Grosso, 

se é induzido a considerar que o fator baixa produtividade do cultivo na região, seria um dos principais 

limitantes na competitividade do Estado para de novos  investimento no setor sucroenergético. Em 

sentido oposto, nos demais Estados do eixo centro-sul, a produtividade seria um fator que agrega 

atratividade para investimento.  O que se sugere neste trabalho é uma analise criteriosa e detalhada desta 

questão, dentro de critérios de causa e efeitos. Para esta proposição, se parte de argumentos como os 

“cases” de sucesso das Usinas Itamarati e Barrálcool e os problemas de descapitalização do setor, ou 

seja, ocorrem baixo investimento em insumos por parte de algumas unidades de produção, baixos 

índices de renovação dos canaviais e pouca expansão para novas áreas de plantio. É um conjunto de 

fatores negativos que interagindo simultaneamente, certamente estão tendo reflexos baixistas nos atuais 

índices de produtividade média de Mato Grosso.      

Destaca-se que no quesito desenvolvimento de melhores práticas agronômicas, o histórico do 

Estado é de avanços na produção e produtividade para diversos cultivos, tais como soja,  algodão e 

milho nos últimos anos, Isto gera otimismo com relação à identificação de alternativas técnicas e 

variedades de cana-de-açúcar que possibilitem rápidas e significativas melhoras nos índices de 

produtividade do Estado.  Mato Grosso se transformou  rapidamente em líder nacional de produção de 

soja e algodão graças ao desenvolvimento de tecnologia local para estes cultivos, portanto, 

investimentos corretos  em pesquisa e desenvolvimento para o cultivo da cana-de-açúcar, trariam 

reflexos positivos rápidos para o setor canavieiro regional. 

 

  Produção Total da Cana-de-açúcar em Mato Grosso (volumes de toneladas) 

 

Na estimativa CONAB (ago/2011) para safra 2011/2012, Mato Grosso atingirá uma produção 

total da ordem de 13.701.500 toneladas de cana. Tratando-se da região foco deste trabalho e com intuito 

de se agregar mais consistência e detalhes da produção total de cana-de-açúcar do Estado, incluiu-se o 

Quadro 4 (abaixo),  elaborado a partir dos dados do relatório da UDOP (jul/2011).  Observe-se que estes 

relatórios foram elaborados em datas muito próximas, portanto possibilitam ótima comparação.  

A primeira inferência relevante é que a UDOP subdivide suas projeções de cana em áreas de 

plantios e áreas a serem colhidas.  Destaca-se também que entre as duas fontes de informações, as 

projeções são significativamente divergentes para a área de plantio no Estado.  Pelos dados UDOP, a 

área de plantio de cana em Mato Grosso, safra 2011/2012,  é 54.726 hectares, quantidade bem maior que 

a estimativa CONAB para a mesma safra.  Mesmo que se considere nos dados UDOP, apenas as áreas a 

serem colhidas, teríamos 27.803 hectares a mais de plantio do que na estimação CONAB.   
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Já com relação à produtividade média de Mato Grosso, a UDOP projeta 69,71 ton./ hectare, algo 

em torno +11,46% superior a CONAB, além de uma produção total 16.367.793, ou seja, 19,81% maior. 

Calculando-se a diferença de área multiplicada pela produtividade estimada, constata-se que se trata de 

2.706.593 de toneladas de produção de cana a mais, ou seja, um valor bastante significativo. Novamente 

diferenças entre dados estatísticos de órgãos oficiais ou entidades classistas, sugerem a necessidade de 

padronização e divulgação das metodologias  adotadas por esta instituições. O ponto em comum porém 

de todos os levantamentos é o fato que Mato Grosso gradativamente vem perdendo espaço no setor 

sucroenergético do País e isto gera prejuízos econômicos enormes para região. De acordo com os  dados 

da UDOP, o Estado hoje detém hoje apenas 2,4% da produção nacional de cana-de-açúcar (Quadro 4).  

 

 

 

Quadro 4 - Área Plantada, Colhida, Produção, Produtividade e Participação das UF  

 

  Destino da Produção de Cana-de-açúcar em Mato Grosso 

 

Ao se avaliar o destino da produção de cana-de-açúcar do Estado e compará-la com a realidade 

nacional, torna-se possível a compreensão de uma dinâmica diferente para o mercado local, que se 

expressam nas características dos produtos finais do cultivo e também sinaliza algum dos potenciais 
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entreves para o maior desenvolvimento do setor sucroenergético da região. Em especial, evidenciam 

gargalos logísticos.   

 

a) Produção de Açúcar em Mato Grosso: segundo a estimativa da CONAB (ago/2011), apresentada 

no Quadro 5 (abaixo),   o Estado deverá destinar  22,2% de sua moagem de cana safra 2011/2012 para a 

produção de açúcar, algo em torno de   3.041.700 toneladas.   

 

b) Produção de Etanol em Mato Grosso: se observa também no Quadro 5, que nas chamadas regiões 

“fronteiriças” de expansão do cultivo de cana,  especialmente nos Estados do Centro-Oeste, existe uma 

tendência de destinação maior da moagem para a produção de etanol do que açúcar.  Enquanto a 

CONAB estima que nacionalmente ocorra um equilíbrio entre a destinação da moagem (49% açúcar e 

51% etanol) na safra 2011/2012,  o Centro-Oeste a expectativa é que apenas 31,6% da moagem se 

destine a produção de açúcar e os  outros 68,4% irão para a  produção de etanol. Mato Grosso 

especificamente é o Estado que proporcionalmente mais deve destinar sua moagem para produção de 

etanol em detrimento do açúcar, algo em torno de 10.659.800 Ton./ano (77,8% da sua produção total 

prevista). 

São diversas as explicações ou suposições para esta característica regional. Por exemplo, o perfil 

industrial atual das unidades de produção em funcionamento no Estado que podem ser pouco adaptados 

a produção de açúcar em maior escala. Outro ponto seria uma priorização mesmo  da produção de etanol 

para atender-se às demandas de Mato Grosso pelo produto,  devido também a maior facilidade para o 

comercio dos excedentes no mercado regional. Já para a produção de açúcar, mesmo em momentos de 

cenário internacional de ótimos preços para esta commodity e fortes exportações brasileiras, o produto 

normalmente é preterido.  Certamente fatores como a distância do Estado com relação aos principais 

centros consumidores (demografia), custos maiores no processo de fabricação e refino de açúcar, 

dificuldade para escoamento e distribuição do açúcar no mercado regional e custos logísticos gerais 

maiores, são pontos que tornam a rentabilidade e a atratividade do açúcar menor para a Usina de  Mato 

Grosso. O fato é que dentro da região centro-sul de produção de cana, Mato Grosso tem as unidades 

produção mais distantes dos principais portos exportadores: Santos e Paranaguá.  
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Quadro 5 - Destino da Produção de Cana em Mato Grosso 

 

7.2.2. Biomassas Oleaginosas 

 

As biomassas oleaginosas são importantes fontes energéticas, sendo as fornecedoras de 

matérias-primas para a produção de biodiesel. Dentre estas biomassas se destacam óleos de origem 

vegetal, a gordura animal e os óleos ou gorduras residuais, incluindo-se dejetos residenciais.  

A Tabela 10 (abaixo) foi extraída da ANP
52

 e demonstra percentualmente quais foram às 

principais matérias-primas utilizadas para fabricação do biodiesel (B100) durante o ano de 2010. Devido 

à ampla gama de biomassas oleaginosas disponíveis para produção  de biodiesel, o objetivo deste quadro 

é possibilitar extrair-se  as mais relevantes no contexto bioenergético atual e focalizá-las neste trabalho.   

Observe-se que os dados da ANP confirmam que o cultivo da soja é disparado o maior 

fornecedor de matéria-prima (óleo vegetal) que é destinada à produção de biodiesel, com participação 

média acima de 82,25% na oferta anual. Em seguida, mas bem longe, se têm o sebo bovino com 

participação média em torno de 13,2% a.a. Destaca-se ainda o algodão com 2,47%, também uma 

participação relativamente importante no período.  Juntas, estas três biomassas representaram 97,69% do 

fornecimento total de matéria-prima para produção de biodiesel em 2010.  

Para o cenário do biodiesel em Mato Grosso, destaca-se que a soja,  por ser a principal fonte de 

matéria prima e com enorme relevância econômica no Estado,  esta será objeto de analise, tanto no 

                                            
52

 ANP – Agência Nacional de Petróleo: o órgão regulador das atividades que integram a indústria do petróleo e gás natural e 

a dos biocombustíveis no Brasil. 
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âmbito das perspectivas atuais de produção quanto futuras. Para as demais biomassas oleaginosas 

potenciais, observa-se apenas que o algodão é também um cultivo com grande expressão regional, o que 

represente uma ótima oportunidade energética para o setor agropecuário, afinal se trata do 

aproveitamento de um subproduto do cultivo.  Entretanto, no âmbito da pesquisa feita para elaboração 

desta dissertação, não se localizou dados que fossem considerados assertivos e consistentes para serem 

incluídos no trabalho.  

 

Tabela 10- Matérias Primas Utilizadas na Produção Mensal de Biodiesel (%) 

 

 

Os cultivos energéticos oleaginosos destinados a produção de biodiesel se encontram em um 

estágio diferente com relação à curva de aprendizado de produção, custos e desenvolvimento 

tecnológico, em comparação com a cultura de cana-de-açúcar. À exceção da soja e do algodão, a maior 

parte dos “potenciais cultivos” agroenergéticos oleaginosos estão em fases imaturas de desenvolvimento 

agrícola ou industrial ainda. O próprio girassol é um ótimo exemplo, uma vez que a  produtividade 

média nacional não tem sido competitiva em relação a outros países produtores.  

Diversas outras biomassas oleaginosas tem elevado potencial bioenergético para ser explorado 

no futuro, porém estas plantas precisam de mais tecnologia agronômica para se tornarem viáveis  e 

ganharem competitividade econômica no médio e longo prazo. Aspectos tais como, melhoramento 

genético, desenvolvimento de novas variedades, maior amplitude de adaptação geográfica, domesticação 

e padronização de plantas selvagens, ciclos de maturação definidos, melhores técnicas de produção, de 

colheita, de adubação entre outros, ainda precisam ser desenvolvidas ou mesmo aprimorados. Um 

exemplo clássico neste sentido e o pinhão manso (Jatropha curcas L.). Sem duvida se trata de uma 

espécie vegetal que demonstra característica de alto potencial agroenergético, especialmente no 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Óleo de soja 75,11 82,77 85,44 83,70 83,44 84,15 85,44 81,93 82,79 82,95 79,65 78,48

Óleo de palma 0,56 0,28 0,10 0,42 0,23 0,86  -  - 0,09  - 0,09  -

Óleo de algodão 4,87 2,27 1,50 0,49 0,24 0,47 2,52 3,50 3,77 2,93 4,63 1,80

Óleo de girassol 0,02  -  -  -  -  -  -  - 0,04 0,01 0,01  -

Óleo de sésamo 0,10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Óleo de amendoim  -  -  - 0,10 0,11  -  -  -  -  -  -  -

Óleo de nabo forrageiro  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,37 0,40

Sebo bovino 16,04 11,86 10,92 13,05 14,47 12,16 10,49 12,81 12,25 12,45 12,56 17,15

Outros materiais graxos 3,14 2,71 1,84 1,93 1,22 1,83 0,73 1,31 0,65 1,23 2,25 1,37

Gordura de frango 0,01  - 0,03 0,05 0,10 0,14 0,49 0,19 0,08 0,01 0,03  -

Gordura de porco  -  - 0,03 0,09  -  -  - 0,06 0,16 0,22 0,25 0,53

Óleo de fritura usado 0,15 0,11 0,14 0,17 0,19 0,39 0,33 0,20 0,17 0,20 0,16 0,27

Fonte: ANP/SPP.

1 
Percentual em volume

Matérias-primas
Matérias-primas utilizadas na produção mensal de biodiesel (B100) (% )

1
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potencial de produção de óleo vegetal (tonelada/há). Também outras características intrínsecas desta 

planta, lhe conferem vantagens comparativas com relação a cultivos energéticos em potencias, por 

exemplo, adaptabilidade a solos pouco férteis e regiões climaticamente desfavoráveis para culturas 

alimentares tradicionais, caso do semi-árido nordestino. O pinhão manso é bastante resistente à seca e 

pouco suscetível a pragas e doenças e tem porte arbustivo que pode atingir mais de três metros de altura, 

possibilitando assim consorcio com pastagens ou outros cultivos comerciais (MELO et al., 2006).  

Entretanto é recomendável que se evite a queima de etapas no desenvolvimento de tecnologia 

agronômica adequada, sendo que este é justamente o papel das instituições de pesquisa como a Embrapa 

e demais, as quais serão novamente fundamentais para o sucesso futuro dos cultivos energéticos 

potenciais.  No caso específico do pinhão manso, por exemplo, atenção especial deve ser dada a  

padronização dos ciclos de maturação fisiológica, facilitando a colheita e propiciando uma maior 

estabilidade de produção anual. 

No Quadro 6 abaixo) se apresentam mais características dos principais cultivos oleaginosos, 

estejam estes em fase de desenvolvimento ou uso comercial. A observação importante  é que a soja, 

mesmo ocupando posição de principal matéria-prima na produção de biodiesel, comparada com os 

demais cultivos oleaginosos é um dos que apresentam menores teores de óleo e menor rendimento em 

termos toneladas de óleo/ha. Hoje, a  viabilidade da soja hoje esta portanto na sua escala de produção, 

sinergias industriais e acessibilidade devido a amplitude geográfica de plantio. Porém os baixos teores 

de óleo na soja é uma característica que coloca o biodiesel proveniente do cultivo em uma posição de 

custos pouco competitiva com relação ao biodiesel convencional. Como conseqüência, o mercado 

depende de subsídios e incentivos governamentais neste momento, onde se destaca o papel do governo 

federal neste processo, através dos seus leilões de comercialização. Transmite-se desta forma uma maior 

segurança aos participes da cadeia e se mantém uma produção sustentada enquanto se avança em termos 

de tecnologia.  

 O mercado hoje é regulamentado e legislativo, pela falta de competitividade do biodiesel em 

relação aos preços internos do óleo diesel convencional, uma vez que a destinação da extração de óleo 

de soja para produção deste biocombustível, apresenta enorme sensibilidade a cotações internacional da 

commodity in natura . É praticamente consensual no meio agronômico que o Brasil ainda não encontrou 

ou mesmo não desenvolveu adequadamente sua “cana-de-açúcar” para a produção de biodiesel.  
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Quadro 6- Características de Culturas Oleaginosas no Brasil 

 

7.2.2.1. Cenário Atual de Produção de Soja no Brasil e em Mato Grosso 

 

Na cultura da soja, o primeiro destaque é que para Mato Grosso, trata-se de um cultivo 

totalmente consolidado em Mato Grosso, sendo o Estado o maior produtor nacional na safra 2010/2011. 

Contextualizando-se, neste trabalho serão apresentados dados, os quais gradativamente permitirão se 

compreender os diferentes níveis da produção mundial, produtividades e perspectivas futuras.  

  Produção de Soja no mundo (EMBRAPA, 2010)
53

 

Produção total de 263,7 milhões de toneladas; área plantada de 103,5 milhões de hectares (Fonte 

citada: USDA). 

  Produção de Soja na América do Sul 

Produção total de 135,7 milhões de toneladas; área plantada de 47,5 milhões de hectares (Fonte: 

USDA).   Os volumes de produção de soja da America Latina já equivalem a 51,5% da produção 

mundial, superando, portanto a produção dos EUA mais a produção de outros países fora da America 

                                            

53
 EMBRAPA Soja: os itens 6.7.3.1.1. a 6.7.3.1.7. foram elaborados baseados nas informações publicadas pelo site 

EMBRAPA Londrina: “Soja em Números Safra 2010/2011, do ano 2010.    
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Latina. Considera-se que esta situação de mercado deveria ser mais bem explorado regionalmente, no 

sentido de participação regional mais ativa na formação mundial de preços. 

  Produção de Soja nos EUA 

Os Estados Unidos seguem como o maior produtor mundial individual do grão, com produção 

total de 90,6 milhões de toneladas, área plantada de 31,0 milhões de hectares e produtividade média de 

2.922 Kg/ha (Fonte citada: USDA) 

  Produção de Soja no Brasil 

A produção nacional de soja é a segunda maior do mundo. A produção total é de 75,0 milhões 

de toneladas a  área plantada de 24,2 milhões de hectares e a produtividade média de 3.106 Kg/ha (Fonte 

citada: CONAB). Importante observar-se que o país ainda planta 6,0 milhões de hectares a menos que os 

EUA, sendo área aproximada a todo o plantio do estado de Mato Grosso. 

  Produção de Soja no Mato Grosso 

O Estado é maior produtor brasileiro de soja. Sua produção total é de 20,4 milhões de toneladas, 

área plantada de 6,4 milhões de hectares, produtividade média de 3.190 Kg/ha (Fonte citada: CONAB). 

Note-se que Mato Grosso tem produtividades médias competitivas, tanto nas comparações com as 

médias nacionais (+2,7%), quanto na comparação com a média dos EUA (+9,2%), maior produtor 

mundial.  

  Produção de Soja no Paraná 

Trata-se  do Estado que é o segundo maior produtor brasileiro de soja, com produção total de 

15,4 milhões de toneladas,  área plantada de 4,6 milhões de hectares e produtividade média de 3.360 

kg/ha (Fonte citada: CONAB).  O objetivo é importância do comparativo direto entre as produções e 

produtividades dos dois Estados maiores produtores do País, não esta no estímulo á competição interna, 

mas sim na compreensão de que Mato Grosso enfrenta condições logísticas adversas devido à distância 

para os principais portos exportadores e déficit na infra-estrutura.  O Estado precisa portanto produzir 

muito, compensar em produtividade e escala.  

Nesta safra a produtividade do Paraná ainda foi 5,3% superior a de Mato Grosso, indicativo 

que deve estimular a busca continua pela máxima eficiência produtiva pelos sojicultores que plantam em 

Mato Grosso.  
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  Exportação do Complexo Soja - Ano 2010 

O termo complexo soja abrange os produtos grão “in natura”, farelo e óleo. O total das 

exportações foi de US$ 17,1 bilhões, sendo a  exportação de grãos de US$ 11,0 bilhões (29,1 milhões t), 

a exportação de farelo de US$ 4,7 bilhões (13,7 milhões t) e a exportação de óleo: US$ 1,4 bilhões (1,6 

milhões t) - (Fonte citada; MDIC -Sistema Aliceweb).  

Quando se analisa qualquer levantamento de dados referentes às exportações brasileiras de soja, 

surge o alerta para a necessidade de agregação de valor a produção nacional. O principal aspecto 

positivo do balanço setorial é que a fração da produção nacional que foi destinada a exportação gerou 

receita de $17,1 bilhões de dólares para o País, auxiliando muito no equilíbrio na balança comercial. O 

grande aspecto negativo é a constatação freqüente de tanto em volumes (milhões de ton.) quanto em 

valores, o Brasil continua exportando bem  mais matéria-prima do que produto elaborado.  Do total de 

exportações de 44,4 milhões de toneladas (grão, farelo, óleo) em 2010, 65,5% foram de grãos “in 

natura”, ou seja, produto sem nenhum tipo de processamento industrial, agregação de valor, geração de 

emprego interno e mais renda.  

Já ao abordar-se o complexo soja dentro da perspectiva de produção de biodiesel, o que se  pode 

visualizar para um futuro  é um possibilidade de se agregar-se mais valor a este produto “ in natura” ,  

beneficiando toda a  industria associada ao setor.  Uma estratégia consistente em andamento é a  linha de 

pesquisa que procura aumentar os  índices percentuais de teor de óleo do cultivo, que associados a 

potenciais ganhos de eficiência nos processos industriais, aumentariam a viabilidade econômica do seu 

biodiesel é adicionariam valor à cadeia produtiva da soja como um todo. 

O crescimento da autoprodução e uso de biodiesel é outro aspecto a que pode ser mais 

aproveitado, tanto do ponto de vista energético, quanto econômico e ambiental. O uso em maior escala 

do biodiesel nas propriedades rurais traria um equilíbrio melhor para o balanço energético da cultura, 

pela substituição direta do diesel convencional. Entretanto, isto implica em se consolidar parcerias para 

desenvolvimento de motorização adequada pelos setores de maquinas e implementos agrícolas, e 

desburocratização para implantação de unidades de produção em pequena escala.  

Neste trabalho, destaca ainda a freqüente interpretação errônea que se faz para o uso da soja para 

a  produção de biodiesel quando se  associa este processo a uma redução da produção para uso alimentar. 

O principal subproduto da soja que é destinado à alimentação humana ou consumo animal e o farelo, por 

ser fonte acessível e barata de proteína. O esmagamento e a industrialização da soja para extração do 

óleo já é um processo que ocorre naturalmente, sendo que a destinação final do óleo para a produção de 

biodiesel, pouco ou nada afeta a oferta interna de farelo.  Para uso humano existem cultivos que 
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produzem óleo de melhor qualidade. A produção de biodiesel de soja não é incompatível portanto com a 

agricultura alimentar tradicional. 

Como o grande entrave para a expansão da produção de biodiesel de soja é a atratividade 

comercial, este trabalho enfatiza que se trata de um cenário pode mudar rápida e drástica em favor do 

biocombustivel, uma vez que existe uma  instabilidade internacional nos preços futuros do petróleo, 

observando-se  tendência de alta.  A demanda energética e mercado para o biodiesel existem. 

 Em decisão estratégica, destaca-se que o governo brasileiro já incentiva a produção de biodiesel 

nacional através de medidas legislativas, criando o atual mercado interno regulamentado por uma 

participação percentual mínima do produto na composição do diesel convencional. 

  

7.2.3. Expansão da Cultura da Soja no Brasil e em Mato Grosso 

 

             Assim como para o cultivo da cana-de-açúcar (biomassas sacarídeas), se apresenta sucintamente 

neste trabalho, o histórico , o cenário atual e as potencialidades futuras para expansão da cultura da soja 

no Brasil e em Mato Grosso. A relevância deste tópico reside no fato que nada deve ser alterar no quadro 

deste grão continuar sendo a principal matéria prima para produção de biodiesel.  Ou seja, os caminhos 

do Biodiesel brasileiro como fonte agroenergética continuarão fortemente vinculados a cultura da soja, 

portanto, se precisa compreender quais serão os caminhos da soja.  Isto independe do desenvolvimento 

de novos cultivos oleaginosos para o futuro, pois a escala de produção e abrangência geográfica da soja 

deverão lhe assegurar  participação forte neste setor por um longo período ainda.  

 

7.2.3.1. Amazônia Legal e Bioma Amazônico 

 

No âmbito de produção e expansão do cultivo da soja, relacionado com região de Mato Grosso, 

a primeiro destaque diz respeito  a compreensão da diferença entre os conceitos de Amazônia Legal 

(Região) e Amazônia Legal (Biomas).  A região da Amazônia Legal foi criada em janeiro de 1953 

durante o governo Getulio Vargas,  com objetivo de planejar e promover o desenvolvimento da região, 

principalmente através de incentivos fiscais. É composta hoje pelos estados do Acre, Amazonas, 

Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Para, Amapá, Tocantins e Maranhão. Já Amazônia Legal (biomas), 

leva em consideração a biodiversidade da região que na verdade possui oito biomas distintos, sendo que 

o maior deles o Bioma Amazônia, ou seja, a floresta amazônica (ABIOVE, 2007). A Figura 31 (abaixo), 

ilustra de maneira bem didática esta distinção: 

 



101 
 

 

 

Figura 31 - Amazônia Legal e Bioma Amazônia 

 
Freqüentemente, uma boa parte da área agricultável do cerrado, em especial de Mato Grosso,  é 

confundida com o Bioma da Floresta Amazônica, apenas pelo fato do Estado fazer parte da região 

denominada de Amazônia Legal. Entretanto, como se pode comprovar na Figura 32 , para uma área total 

de produção brasileira de 23,4 milhões de hectares  de soja no ano-safra 2005,  o cultivo estava presente 

em apenas 1,4% da área total da Amazônia Legal (região) e basicamente nos cerrado ou áreas de 

transição entre Bioma Cerrado e Floresta Amazônica. No contexto macro, o cultivo da soja ocupa 

apenas 0,3% da área total do Bioma Amazônia, portanto não deve de forma alguma ser considerado um 

importante fator de desmatamento na região.  

 

                                                                                   Fonte: extraído de ABIOVE, 2007, pag. 7.  

 

Fonte: ABIOVE, 2007, pag. 6. 
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Figura 32 - Produção de Soja na Amazônia Legal e no Bioma Amazônia 

 
Para a safra 2010/2011, a estimativa da CONAB (ago/2011) apontou um plantio de 24,18 

milhões de hectares, ou seja, se trata de uma expansão relativamente pequena de área desde a safra 2005. 

Isto, além de evidenciar uma  redução do ritmo de expansão da soja para novas áreas, corrobora com a 

constatação de que a eficiência de uma legislação rígida e a fiscalização ambiental tem permitido 

manter-se o quadro praticamente inalterado com relação a exploração do Bioma Amazônia com plantio 

soja. Ou seja, o bioma permanece preservado neste aspecto.  

 

7.2.4. Ciclo de Expansão da Soja em Mato Grosso 

 

Dois pontos são relevantes e dignos de menção com relação as perspectivas de maiores 

expansões da cultura da soja em Mato Grosso.  A existência também do ZEE - Zoneamento Ecológico 

Econômico para a soja e a chamada “Moratória da Soja”, que foi implantada mediante pressões externas, 

vindas principalmente da União Européia e de ONGs (Organizações Não Governamentais).   

Destaca-se que mm julho de 2006, a ABIOVE – Associação Brasileira da Indústria de Óleos 

Vegetais
54

 e ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais
55

, juntamente como suas 

respectivas associadas, se comprometeram que por um período de dois anos, não se comercializaria soja 

oriunda de áreas que fossem desflorestadas dentro do Bioma Amazônia (a partir daquele ano). Ressalta-

se neste trabalho a importância das ações que promovam o desenvolvimento sustentável e a 

concientização ambiental dos cidadãos brasileiro , como muito bem vindas. Porém existe a  necessidade 

de se estabelecer criterios técnicos e ambientalmente claros, possibilitando do outro lado a continuidade 

do crescimento do cultivo no Brasil e em Mato Grosso.  Faz-se premente um aprofundamento da 

discussão e promoção de uma evolução legislativa para analise de biomas, de solos, de corredores 

ecológicos e areas de preservação. Do ponto de vista técnico, se deve considerar que exitem areas que 

devem ser integralmente preservadas e hoje podem ser parcialmente desmatadas, ao ponto que áreas 

com elevado potencial para de produção  de alimentos, precisam ser mais bem exploradas. Em termos de 

areas com potencial  para produção agricola alimentar, nenhum País do mundo, historicamente  abdicou 

em seus territórios de tamanho potencial como se encontra no cerrado brasileiro, em especial em Mato 

                                            
54

 ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais: entidade fundada em 1981 que reúne 9 empresas 

associadas que são responsáveis por aproximadamente 72% do volume de processamento de soja do Brasil.  

 
55

 ANEC - Associação Nacional dos Exportadores de Cereais: instituição criada em junho de 1965, composta atualmente por 

35 empresas associadas, sendo 20 efetivas e 15 contribuintes. Seu propósito é promover o desenvolvimento das atividades 

relacionadas aos grãos e cereais, bem como defender os interesses de seus associados perante autoridades públicas, privadas e  

Governo Federal. 
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Grosso. O ponto central da questão deve residir na discussão de uma forma de promoção do 

desenvolvimento que seja sustentável e em polticias ambientais compensatorias que podem ser 

empregadas.  Para a sociedade como um todo, um primeiro passo importante é a correta distinção dos 

diversos  biomas presentes na região da Amazônia Legal e mais valorização da agricultura do País, que 

tem problemas mas é uma das mais modernas e competitivas do mundo. Ou seja, um quadro em que a 

cultura da soja continue a aumentar a produção mundial de alimento graças ao Brasil, gere riquesa e 

interiorize o desenvolvimento fazendo surgir novos e belos  municipos no coração do cerrado.   

Quando se analisa as estatisticas oficiais atuais, se observa que o  cliclo de expansão de area de 

plantio de soja no Brasil desacelou drásticamente desde a safra 2004/2005, conforme demonstram os 

Gráficos 3 e 4.  Os ganhos de produtividade e tecnologia  tem compensado e alavancado a produção 

nacional total neste período, porém, isto deve ser tratado como ponto de atenção.  A importância braseira 

no contexto mundial da soja, mercado que fixa condições negociais futuras baseadas em  expectativas de 

oferta e demanda, permitem se inferir que mantida esta tendencia de estagnação da area de plantio e 

demanda mundial crescente pelo grão, ocorrerá em breve enormes pressões sobre a oferta.  Aumentos 

nos preços internacionais da commodity são neste aspecto, previsiveis para o  medio prazo, mesmo que 

estes já se encontrem em patamares altos em comparação com a média historica. Preços mais altos é boa 

noticia para o setor de produção de soja já instalado, se gera mais receita e lucros. Entretanto para os 

consumidores dos produtos acabados que se utilizam de soja e derivados, tais como carnes frango, suino, 

bovinos e demais, pressões sobre a oferta de farelo de soja,  por exemplo, representam elevação nos 

preços finais do produto de consumo. O senso comum sugere necessidade de melhor entendimento entre 

todos os agentes envolvidos no processo produtivo do País, sejam estes entes governamentais ou 

privados, para planejamento e adoção de medidas  corretas que forem necessárias para assegurar-se o 

equilibrio entre aumento da produção e preservação do meio ambiente. E a agroeconomia avançando.  

 O potencial e o papel central do Brasil no contexto internacional da agricultura, permitem a 

clareza de se entender que cabera ao País suprir necessidades globais de  rápida expansão da produção 

mundial.  Trata-se do único País com grande potencial agrícola a ser explorado ainda com a trecnologia 

atual,  onde a expansão da soja não acarretaria prejuizos à produção de outros cultivos alimentares. 
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Gráfico 4 - Evolução da Área de Plantio de Soja no Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso 

 

 

Gráfico 5 - Evolução da Produção de Soja no Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso 
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8. PRINCIPAIS PRODUTOS AGROENERGÉTICOS DE MATO GROSSO (baseado em 

BRASIL, MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA, EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 

2011)
56

. 

 

Para que se compreenda bem esta parte do trabalho e principalmente sua diferença com relação 

ao capítulo anterior, destaca-se que aqui serão abordados os produtos finais provenientes das biomassas 

energéticas potenciais de Mato Grosso, de acordo com suas vocações e a tecnologia atualmente 

disponível.  

As biomassas energéticas que foram abordadas no capitulo anterior, sejam estas sacarídeas ou 

oleaginosas (cana-de-açúcar ou soja), geram produtos energéticos são estes que na prática irão disputar 

espaço no mercado em concorrência direta com as alternativas energéticas fosseis ou demais fontes 

energéticas disponíveis. Ou seja, estão sujeitos as regras  de mercado de livre concorrência.   

Para os dois principais produtos agroenergéticos do Brasil,  etanol e biodiesel, serão abordadas 

as respectivas produções nacionais e de Mato Grosso, bem como avaliado o potencial de crescimento 

destes produtos energéticos no Estado.   

Destaca-se ainda que nos próximos capítulos serão acrescidas referências bibliográficas e dados 

energéticos provenientes do PDE- 2020 - Plano Decenal de Expansão de Energia.  Trata-se também de 

estudo elaborado pela EPE, mas que pode ser definido como um “recorte” do PNE-2030.  Porém como é 

revisado anualmente e projeta um horizonte apenas decenal, são dados importantes, mais completos e 

tendem a ser mais assertivo do o contexto macro-energético e perspectivas apresentadas anteriormente 

no PNE-2030. Também trazem maiores detalhes sobre os mercados e produtos energéticos renováveis, 

os quais se desenvolveram desde 2005 até hoje.  

No PDE-2020 se realizam revisões ou acréscimos de informações recentes ou futuras de curto 

ou longo prazo, porem que muitas vezes já se tornaram expectativas reais. Como exemplo prático, 

teríamos as autorizações ou outorgas para construções futura de  novas usinas hidrelétricas,  de biodiesel 

ou térmicas recém aprovadas, ou ainda o resultado dos leilões de energia para entrega futura realizados 

(por tipo de energia), entre outras. Ou seja, são expectativas futuras mas que com certeza ou no mínimo 

enorme probabilidade,  se concretizarão. 

                                            
56

 BRASIL, MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – elabora anualmente o 

Plano Decenal de Expansão de Energia, conjuntos de dados e trabalho relativos às atualizações dos estudos energéticos do 

País, elaborados pela EPE e pelos demais agentes envolvidos no setor. Em linha com objetivos propostos para este trabalho, 

de coleta, agregação e sintese de dados,  informa-se que  a produção textual, gráfica e/ou demais contida nos Capítulos 8 e 9  

desta dissertação, relacionados a expectativas energeticas futuras, foram elaborados com base no PDE -2020, do MME:EPE. 
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No âmbito deste trabalho se destaca que a adição destes dados do PDE-2020 é fundamental, pois 

em breve se adentrará na parte que serão feitas sugestões e projeções energéticas futuras para Mato 

Grosso e nas conclusões finais da dissertação. Quando se adicionar uma visão atualizada dos cenários de 

mercados para os principais produtos agroenergéticos, aumenta-se a consistência do trabalho e se 

pretende aqui criar-se possibilidade de melhor se de dimensionar-se o tamanho da oportunidade 

socioeconômica que ora se apresenta para Mato Grosso, diante de uma participação mais efetiva neste 

novo segmento do agronegócio que cresce.    

 

8.1. Os Biocombustíveis Líquidos: Etanol e Biodiesel 

 

Os biocombustíveis líquidos são os produtos agroenergéticos de maior uso, uma vez que são 

destinados ao abastecimento de veículos automotores: etanol carburante – hidratado e anidro – e o 

biodiesel B100, seja diretamente ou na mistura com gasolina ou diesel convencional (de petróleo), 

conforme legislação vigente. Este, obviamente serão os produtos abordados com mais ênfase neste 

tópico. 

 

8.2. Etanol 

 

No PDE-2020 se informa que a projeção da demanda de etanol carburante é feita em conjunto 

com a da gasolina, por meio de um modelo de demanda de gasolina e etanol desenvolvido pela EPE. No 

caso do etanol anidro, a variável fundamental do modelo seria o preço relativo entre este combustível e a 

da gasolina. Já para o etanol anidro, informa-se que o modelo pressupõe a manutenção da 

obrigatoriedade de adição de 25% à gasolina durante todo o horizonte decenal. As Tabelas 11 e 12 

apresentam respectivamente as projeções nacionais e regionalizadas do etanol hidratado e do etanol 

anidro. 
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Tabela 11 - Projeções de Demanda de Etanol Hidratado Brasil e Macro-regiões (2011/2020) 

 

 

Tabela 12 - Projeções de Demanda de Etanol Anidro no Brasil e Macro-regiões (2011/2020) 

 

 

Os destaques relevantes nas informações das Tabelas 11 e 12 vão para o etanol hidratado, onde 

se verifica que no PDE-2020 se projeta um crescimento de 13,7% a.a. na demanda entre 2010-2020. 

Desta forma, estima-se que a demanda de etanol hidratado salte dos atuais 15,5 bilhões de litros para 

55,9 bilhões de litros, crescimento de 360,6% entre 2010 e 2020.  

Com relação à demanda interna de etanol anidro, se projeta também um ligeiro acréscimo médio 

da demanda a nível nacional, a uma taxa média de 0,4% de crescimento a.a. Entretanto, de acordo com 

os dados do PDE-2020, o que se espera é que o consumo total saia de 8,2 bilhões de litros para 7,2 

bilhões de litros no período total projetado. Tais informações estão em sentidos oposto, mas o que se 

observa na Tabela 12 é que a  demanda cairia inicialmente e  a expansão seria retomada a partir de 2015, 

sendo que a queda em termos de valores absolutos é provável reflexo do aumento forte do uso de etanol 

hidratado puro (no curto prazo), em detrimento da gasolina misturada com etanol anidro. O crescimento 

informado portanto deve se referir ao seguindo período.    

Ano Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Brasil

2011 192 1.430 1.504 11.155 1.230 15.511

2015 415 3.851 2.325 25.526 2.615 34.731

2020 603 7.376 2.346 41.703 3.855 55.884

Período Acréscimo no período (milhões de litros)*

2010-2020 410 6.021 713 30.620 2.612 40.376

Período Variação (% a.a.)*

2010-2015 16,5 23,2 7,3 18,2 16 17,5

2015-2020 7,7 13,9 0,2 10,3 8,1 10

2010-2020 12,1 18,5 3,7 14,2 12 13,7

(*) Variações médias no períodos indicados a partir de 2010 e 2015.

Fonte: EPE

Brasil e regiões: Demanda energética de etanol hidratado (milhões de litros)

Ano Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Brasil

2011 549 1.345 1.731 3.750 828 8.204

2015 466 1.038 1.272 2.612 639 6.026

2020 625 1.250 1.515 2.987 804 7.181

Período Acréscimo no período (milhões de litros)*

2010-2020 178 127 68 -208 117 282

Período Variação (% a.a.)*

2010-2015 0,8 -1,6 -2,6 -4 -1,4 -2,7

2015-2020 6,1 3,8 3,6 2,7 4,7 3,6

2010-2020 3,4 1,1 0,5 -0,7 1,6 0,4

(*) Variações médias no períodos indicados a partir de 2010 e 2015.

Fonte: EPE

Brasil e regiões: Demanda energética de etanol anidro (milhões de litros)



108 
 

Cabe ainda menção que para a construção do cenário do PDE 2020, a EPE informa que adotou a 

premissa de superação rápida dos reflexos da crise financeira mundial, em comparação com os critérios 

ano anterior, já com a expectativa de uma retomada do crédito ao consumidor no curto prazo. 

Em termos de Mato Grosso, analisando-se estrategicamente e numa ótica da exploração do 

potencial do agronegócio regional, o setor já é um negocio que gera milhões de reais de receita bruta. 

Entretanto, nacionalmente atrai hoje investimentos e cria milhares de novos empregos, aumentando a 

arrecadação fiscal e movimentando a economia.  Trata-se também de um dos raros setores onde as 

estimas governamentais futuras para o etanol carburante, apenas como exemplo, são de um crescimento 

de 166,2% no período 2010-2020.  

Ocorre que paralelo a produção do etanol em si, movimenta-se toda uma agroindústria de base, 

o setor de co-geração elétrica de bagaço, a indústria de insumos, a infra-estrutura logística, os setores 

financeiros e de qualificação de mão-de-obra especializada. O cultivo mecanizado da cana-de-açúcar e 

os avanços e modernizações das plantas industriais, empregam atualmente mão-de-obra muito mais 

qualificada.     

   

8.2.1.  Projeções da Demanda Interna de Etanol 

 

            No PDE-2020, a projeção da demanda nacional de etanol é constituída pelas parcelas carburante 

e não carburante.  Seguem mais detalhes: 

 

  Etanol Carburante 

 

Trata-se da parcela mais importante da demanda de etanol total. O Gráfico 6 ilustra  a  previsão  

da  demanda de  etanol  carburante – hidratado  e  anidro  – no  Brasil,  para  o período 2011-2020,  no 

cenário macroeconômico de referência adotado no PDE 2020. 
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Gráfico 6 - Projeção da Demanda de Etanol Carburante no Brasil 

 

  Etanol Não-Carburante 

 

O papel do etanol com função não carburante é uma dos pontos centrais para viabilidade do 

crescimento global do etanol como alternativa de substituição ao petróleo. O mercado mundial 

necessita de um combustível que seja liquido e tenha inerente função energética, mas também que um 

produto que possa suprir o importante papel econômico e técnico que o petróleo têm no complexo de 

indústrias petroquímicas, de derivados de petróleo, de subprodutos e composto não-energéticos.    

De acordo com o PDE-2020, a demanda brasileira de etanol não carburante se concentra 

basicamente na produção de bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos, petroquímicos e compostos 

oxigenados.  Entretanto, com a perspectiva de preços altos do petróleo e a busca por novos insumos 

ambientalmente sustentáveis,  menciona-se que já se observa uma tendência de retorno econômico para 

os projetos de alcoolquímica em andamento no País. Em função desses projetos, estima-se que a 

demanda de etanol não carburante alcançará  3,5  bilhões de  litros em  2020,  o que  representa uma 

taxa média  de crescimento de 3,6%  a.a. no período. No PDE-2020 se destaca ainda que potenciais 

inovações tecnológicas provenientes de investimentos em pesquisas na alcoolquímica, junto à 

integração de bioindústrias as atuais plantas industriais de etanol devem gerar no futuro breve, novos 

produtos sustentáveis para o mercado  de derivados do etanol e agregar muito mais valor a cadeia de 

produção sucro-alcooleira no futuro próximo. Esta “nova indústria” seria uma evolução da indústria 

alcoolquímica atual.    

 

8.2.2. Projeções da Demanda de Etanol no Mercado Internacional 
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No PDE-2020 se considera que os efeitos da crise econômica de 2008 ainda perduram, 

afetando a demanda para o etanol combustível brasileiro nos principais mercados internacionais: 

Estados Unidos, União Européia e Japão. A tendência é de retração nestes mercados e deve perdurar no 

médio prazo. O Brasil busca acordos de cooperação para a produção de etanol, especialmente junto a 

países africanos, com objetivo de aumentar a oferta e a diversificação de países produtores, condição 

essencial para o estabelecimento do etanol como uma commodity internacional.  Nos últimos anos os 

maiores importadores de etanol brasileiro foram os Estados Unidos e a União Européia. O Gráfico 7 

(abaixo),  indica os volumes totais de etanol exportados pelo País entre 2001 e 2010. 

 

Gráfico 7 - Histórico de exportação brasileira de etanol 

 
  Mercado dos Estados Unidos 

 

Na perspectiva apontada no PDE-2020, por atos legislativos, os Estados Unidos têm fomentado 

internamento a redução de sua dependência de combustíveis fósseis, via estímulo à eficiência 

energética e aumento da participação dos biocombustíveis em  sua  matriz de combustíveis total. Cita-

se que desde o banimento do MTBE como aditivo à gasolina, ocorrido em 1999, a produção e consumo  

do   etanol   cresceu  de   forma significativa no mercado americano.  Os principais atos legislativos em 

vigor são: 

 

a) Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA): estabelece o Programa de Combustíveis   

Renováveis   (RFS),   com   metas  de  uso   de   biocombustíveis   no   consumo automotivo até  2022,  

alcançando um total de 136 bilhões de litros; 
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b) Food, Conservation and Energy Act of 2008: tráz diversas  medidas  de  incentivo  à produção de 

biocombustíveis e de culturas energéticas. 

c) Environment Protection Agency (EPA): aprovou em julho de 2010o RFS2, que consiste em revisões  

do  RFS original,  e abrange desde critérios  de  sustentabilidade  dos  biocombustíveis produzidos até  

o sistema de créditos aos seus produtores e distribuidores. 

d) Em 13 de outubro de 2010, a EPA aprovou também o uso da mistura E15 voluntária para veículos 

lançados no mercado americano a partir de 2007, atendendo ao pedido de uma coalizão de produtores 

americanos, a  Growth Energy.  Tal medida entrou em vigor depois que a entidade apresentou estudo 

de viabilidade desta mistura para  veículos automotores. De acordo com PDE 2020, o E15 poderá não 

só aumentar a demanda americana de etanol, como, inclusive, diminuir a dependência de subsídios 

federais para o setor. 

 

No PDE-2020 se cita que de acordo com EIA, a produção e o consumo de etanol em 2010 nos 

EUA alcançou 50,1 e 49,9 bilhões de litros, respectivamente, dos quais foram importados 38,6 milhões 

de litros no decorrer do ano, ou seja, um mercado enorme. Destaca-se que em janeiro de 2011 a 

capacidade operacional americana de produção alcançou 51,1 bilhões de litros/ano, com a observação 

de que o crescimento da produção de etanol dos EUA tem acompanhado a demanda sua interna. 

Para projeção do volume potencial de etanol que poderá ser exportado pelo Brasil para os 

Estados Unidos, diretamente ou via Caribbean Basin Initiative - CBI, no PDE-2020 se informa que  

tomou como referência as estimativas de importação do cenário conservador elaborado pela EIA, 

ajustadas internamente pela observação de mercado e perspectivas de variações cambiais. No plano, o 

crédito de mistura e a taxa de importação de etanol americana expiram ao final de 2010, porém 

ressalta-se que em dezembro de 2020 foi aprovada a lei Tax Relief, Unemployment Insurance 

Reauthorization, and Job Creation Act , estendendo a validade de ambos  incentivos para  o fim de 

2011.  Pondera-se que esta ação poderá afetar os volumes de etanol brasileiro a ser exportado, no curto 

e médio prazos. 

 

  Mercado de Etanol na União Européia 

 

Para o mercado da União Européia, no PDE-2020 se destaca primeiramente a divulgação em 

dezembro de 2008 de um conjunto de diretivas no âmbito da energia e da mitigação de GEE(s), 

denominado “Triplo 20” ou Climate and Energy Package. Dentre as medidas a serem cumpridas até 

2020 estão: 
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a) Diminuição da emissão de CO2 em 20%, aumento da participação das fontes renováveis na matriz 

energética em 20% e aumento da eficiência energética em 20%; 

b) Para o setor automotivo foi estabelecida a meta de participação de 5% de renováveis no consumo 

até 2015, sendo 4% provenientes de biocombustíveis de primeira geração e 1% de fontes alternativas 

tecnologicamente mais avançadas. Para 2020, a meta é de 10% de renováveis, dos quais 6% originários 

de biocombustíveis de primeira geração e os 4% restantes das demais fontes alternativas. 

 

Em abril de 2009, foi lançada também a Diretiva 2009/28/CE de Energias Renováveis, que 

reforça as metas de participação de renováveis para 2020, em 10% nos combustíveis automotivos e 

20% para a matriz energética total. Nesta diretiva, se estabeleceu também um limite mínimo 

obrigatório no âmbito de toda a  União Européia.   

Com relação ao mercado, no PDE 2020 se informa que em 2009 foram produzidos 3,7 bilhões 

de litros de etanol,  conforme dados do European Bioethanol  Fuel  Association  (EBIO). Já a produção 

de biodiesel foi de  10,3 bilhões de litros,  sgundo  dados    do   European   Biodiesel   Board   (EBB). 

Destaca-se que o uso de biodiesel ainda se mantém predominante no mercado europeu de 

biocombustíveis e que as projeções do EurObserver estimaram para 2010 um consumo de 

biocombustíveis em 4,8% do consumo  final  de  energia  do  setor   de  transportes,  ficando abaixo  

portanto dos  5,75%  estabelecidos  pela  Diretiva 2007/30/CE, cuja data  limite é 1º de janeiro de 2011.  

Após esta data que passaria a vigorar a meta da nova Diretiva 2009/28/CE. 

Segundo o PDE 2020, a expansão do mercado europeu de etanol nos próximos anos deverá ser 

sustentada principalmente pela produção do próprio continente, com importações eventuais do Brasil e 

do continente africano, devendo ocorrer acordos preferenciais com este último. No plano também se 

informa que para realização desta projeção do volume potencial de etanol que poderá ser exportado 

pelo Brasil para a União Européia,  se considerou os valores de importação do produto pelo bloco como 

um todo, sendo este estimados pelo F.O. Licht para médio e longo prazos e ajustados por observações 

internas do mercado. 

 

  Mercado de Etanol no Japão 

 

De acordo com o PDE-2020, o governo japonês se concentra hoje em delinear novas 

estratégias para diminuir a dependência do país em combustíveis fósseis em pelo menos, 20% até 2030.  

Para tanto, os esforços estão principalmente em políticas de eficiência energética.  No setor de 
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transportes, os investimentos priorizam as novas tecnologias, tais como carros elétricos e híbridos. O 

plano destaca que já existem acordos comerciais entre empresas brasileiras e japonesas que prevêem a 

importação de ETBE e etanol como insumo para a produção do primeiro.  Cita-se Copersucar, Copesul, 

Cosan e Petrobrás como exemplos de empresas brasileiras que já possuem acordos com empresas 

japonesas desde 2008. 

No PDE-2020 menciona-se também que em março de 2009,  a Petrobras iniciou a produção de 

E3 no Japão, através de uma  joint-venture com a empresa Japan Alcohol Trading, formando a Brazil 

Japan  Ethanol  (BJE). A estatal brasileira inaugurou uma planta de produção do biocombustível com 

capacidade de três milhões de litros/mês, a qual servirá como demonstração interna e externa da 

viabilidade de colocação do E3 no mercado japonês. No plano, se informa ainda, que em 29 de 

novembro de 2010 foi assinado um contrato entre Petrobras e Toyota Tsusho  Corporation, para  

fornecimento de   143 milhões de litros de etanol hidratado a.a.,  por um período de dez anos. 

 

  Mercado de Etanol em Outras Regiões do Mundo 

 

Segundo o PDE-2020, países da Ásia, África e América Latina - dentre eles, China, Índia, 

Nigéria e Colômbia – também vêm adotando políticas de incentivo à utilização de etanol por meio de 

legislações específicas. No horizonte decenal do PDE-2020, alguns países, principalmente africanos e 

centro-americanos poderão se tornar produtores de etanol. Entretanto, a estimativa no plano é de uma 

participação modesta destes países na demanda do mercado internacional, em comparação com os três 

grandes mercados consumidores: Estados Unidos, União Européia e Japão. No PDE-2020, o volume de 

etanol brasileiro exportado para estes outros mercados entre 2011 e 2013, foi calculado  apenas com 

base  em  observações de  mercado. Já a partir de 2013, considerou-se a demanda anual destes países 

como sendo equivalente a 10% do somatório dos três principais mercado mundiais.  

 

8.2.3. Potencial Total de Exportação do Etanol Brasileiro 

 

No PDE-2020 estima-se que nos primeiros anos do período de 2011 a 2020, os volumes 

exportados serão modestos em comparação com o recorde histórico de 2008 de 5,1 bilhões de litros. 

Apenas a partir de 2017 seria atingido um volume relativamente próximo ao de 2008. Abaixo, a Figura 

33 consolida graficamente as projeções totais de exportação do etanol brasileiro. 
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Figura 33 -Projeção total das exportações brasileiras de etanol – 2011-2020 

 
8.2.4. Projeção de Demanda Mundial de Etanol  

 

No PDE-2020 se consolidam as demandas nacional e internacional de etanol carburante e não 

carburante,  apontando para um volume total a ser demandado de  73,3 bilhões de litros a.a.  até 2020, 

conforme curva de crescimento apresentada na Figura 34 (abaixo).  Na projeção destes volumes, o 

plano informa que não se considerou a capacidade de atendimento ou não desta demanda pelo setor 

produtivo brasileiro, apenas o potencial da demanda caso se tenha oferta de produto. 

 

 

Figura 34 - Projeção da Demanda Total de Etanol (2011-2020) 
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8.2.5. Projeções da Oferta de Interna de Etanol 

 

            No PDE-2020 se considera que a expansão do mercado interno de etanol e o crescimento do 

setor sucroalcooleiro como um todo continuará sendo influenciada principalmente pela expectativa de 

aumento da demanda doméstica. Na safra 2010/11, de acordo com o PDE-2020, a produção de cana com 

esta finalidade foi de 623,9 milhões de toneladas, sendo destas, 560,5 milhões produzidas no Centro-Sul 

e 63,4 milhões no Nordeste (CONAB, 2011).  Destaca-se que na safra 2010/2011, a produção de etanol 

alcançou 8,0 bilhões de litros de anidro e 19,6 bilhões de litros de hidratado, o que representa um 

aumento de 7,1% na produção de etanol total com relação à safra 2009/2010.  Porém, no plano se 

pondera que este índice de crescimento não deve ser considerado como relevante, uma vez que a oferta 

de etanol brasileira na safra 2009/2010 havia caído 3,4% em relação à safra anterior, afetado 

negativamente pela redução de investimentos em novas usinas no período de crise econômica, além dos  

problemas climáticos e atratividade do mercado internacional do açúcar. Comparando-se diretamente a 

produção em relação a safra  2008/09 se observa que oferta interna de  etanol total cresceu apenas 3,4% 

na safra  2010/11, dado considerado mais realista.  

Também de acordo com o PDE-2020,  a estabilização da produção total de etanol entre 2008 -

2010 forçou a antecipação das colheitas e industrialização da cana nas safras 2010/11 e 2011/12, 

motivada por estoques de passagem reduzidos e à necessidade de atendimento à demanda interna 

crescente por etanol.  Destaca-se clima não favorável em 2009 e 2010 por fatores diversos, crise 

econômica e uma redução dos níveis de investimento em tratos culturais, envelhecimento dos canaviais 

e diminuição da área reformada, como fatores que em conjunto impactam negativamente também na 

produtividade agrícola da safra atual e se faz o que poderá ser observada uma limitação da oferta de 

etanol no curto prazo.  

Na perspectiva do PDE-2020, o preço internacional do açúcar continua a pressionar o mix de 

cana moída, favorecendo a destinação da moagem para este produto em detrimento do etanol.  Destaca-

se também ocorrências de estiagem nos canaviais do Brasil, na  China  e  na  Rússia,  bem como fortes   

chuvas   no  Paquistão,  no  México  e  na  Austrália reduzindo produções locais. Outro aspecto 

importante citado é que os problemas de logística nos portos brasileiros, ainda limitam a dinâmica de 

movimentação interna para exportações ainda maiores de açúcar. 

 

  Expansão Interna da Capacidade Industrial 

 

Segundo o MAPA, em novembro de 2010 existiam 440 usinas em operação no país. Deste 
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total, 12 produziam somente açúcar, 125 somente etanol, sendo 16 destas, destilarias de aguardente 

com possibilidade de produzir etanol carburante. As outras 300 unidades estariam habilitadas para 

produção de etanol e açucare em  três unidades não se dispõem da informação de tipo de produto.  

Como a demanda total de etanol projetada para 2020 é de 73,3 bilhões de litros (Figura 34), para 

atendê-la obviamente é necessária forte expansão da capacidade industrial atual. Destaca-se que apenas 

investimentos de curto prazo podem ser identificados com razoável precisão neste setor e o prazo médio 

para construção e partida de uma usina é de três anos, portanto incertezas neste horizonte do mercado de 

etanol e de açúcar impedem uma projeção mais precisa da expansão atual da capacidade industrial do 

setor. No PDE-2020 se destaca foram utilizadas metodologias distintas para se analisar o curto prazo 

(2011-2013) e médio prazo (2014-2020), descritas na seqüência. 

 

  Expansão Industrial no Curto Prazo 

 

Nas projeções do PDE-2020 se considerou todos os projetos já anunciados de novas usinas, 

fazendo-se a observação que 10 novas unidades iniciaram suas operações em 2010, ante 21 novas 

unidades em 2009. Ou seja, ocorreu uma desaceleração de investimentos em capacidade industrial no 

setor. Avalia-se que estas novas dez unidades agregaram de imediato, capacidade de industrialização de 

5,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2010/11 e que para a safra 2011/12 serão 7,8 

milhões de toneladas. Pelas  estimativas oficiais do plano deverão ser implantadas quatro novas usinas 

em 2011; seis e em 2012 e uma em 2013, acrescentando-se uma capacidade nominal de moagem de 

aproximadamente 26 milhões de toneladas de cana (Brasil) no médio prazo. 

 Já com relação ao volume total de etanol a ser produzido no País, no plano se reforça que isto 

irá depender da quantidade de ATR/tc (tonelada de cana) durante o período e do mix de destinação da 

cana para o etanol ou açúcar a ser verificado em cada safra. Também que a capacidade máxima de 

operação de uma usina leva de três  a quatro  anos  para ser atingida e que  existem 35 projetos sendo 

analisados oficialmente, mas que inda não possuem um cronograma de implantação definido.  No PDE-

2020 se faz ainda a observação de um movimento de expansão da capacidade industrial das usinas já 

existentes, devido ao desembolso menor do que projetos greenfield, sem entretanto, haver estimativas 

dos volumes totais de aumento da moagem. Para se entender melhor a projeção da oferta de etanol 

projetada no PDE-2020, o plano considerou: 

 

a) Estimativa de 665  milhões  de  toneladas  de  produção de  cana anual entre  2011 e 2013, com 

aumento gradual  de  moagem  pelas  novas  usinas, 
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b) Valores médios de ATR de 143,33  kg/tc entre  2011 e 2013; 

c) Valores percentuais médios de cana destinada para o etanol de 58,1% entre  2011  e 2013; 

d) Fatores de conversão médios ponderados de 1,761kg ATR/litro de etanol anidro (30%) e 1,687  kg 

ATR/litro de etanol hidratado (70%) entre 2011 e 2013; 

 

A Figura 35 (abaixo) demonstra a distribuição georreferenciada das usinas existentes no País, 

inclusive aquelas que devem entrar em operação até 2013 e os 35 projetos planejados e em avaliação. 

Observe-se que o movimento de expansão industrial continua focalizado na região central do País, o que 

justifica a implantação de importantes novos projetos de logística para transporte de etanol e que serão 

citados neste trabalho.  

 

 

Figura 35 - Distribuição das Usinas de Etanol do Brasil 

 
  Expansão Industrial no Médio Prazo 

 

Para a identificação da expansão de capacidade da industrial no médio prazo (2014-2020), no 

PDE-2020 se assume que a oferta interna de etanol deverá acompanhar todo o aumento da demanda 

prevista.  Considerando-se uma capacidade média de moagem de 2,2 milhões de toneladas para as 

usinas em operação e os parâmetros de ATR e produtividade industrial citados anteriormente, no PDE-

2020 se estima uma capacidade de produção média de etanol atual de cerca de 106 milhões de litros 

por usina. Porém já se ressalta que unidades que entraram em operação em 2010 têm capacidade média 

de  produção de  cerca  de  194 milhões  de  litros e que para as unidade de  2011,  2012  e  2013,  a 

expectativa é uma capacidade média de produção de etanol de 215 milhões de litros. Baseado nas 
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características dos projetos atuais em estudo de viabilidade, no plano se adota a premissa que estas  

futuras usinas terão uma capacidade média de produção ainda maior, conforme demonstra a Figura 36.   

 

 

Figura 36 - Evolução da Capacidade Media Anual de Produção de Etanol das Unidades 

                                                                                           

A partir destas projeções de capacidade média de produção das futuras usinas e dos volumes 

incrementais de etanol necessários para atendimento da demanda anual previstos, se estimou o número 

de novas usinas que necessitam ser construídas até 2020, conforme ilustra a Figura 37.  Destaca-se que 

embora  representem uma forte expansão industrial, este número pode ser atendido pela indústria de 

base brasileira, tendo a mesma capacidade  de  fornecer   equipamentos  e demais recursos necessários  

à  expansão do setor.  Para a avaliação da capacidade a ser instalada, informa-se também no PDE-

2020, que se considerou fator de capacidade e eficiência de 91% nas unidades, ou seja,uma 

necessidade de expansão industrial nominal superior a projeção de expansão da produção total de 

cana-de-açúcar. Os dados do PDE-2020 agrupam informação de que pouco mais de 90% das usinas em 

operação (até o final de 2009) e não foram consideradas as usinas exclusivas de açúcar, nem as que 

produzem aguardente e eventualmente produzem etanol.  

 

 

Figura 37 – Projeção de Expansão Industrial Para Atendimento da Demanda 
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  Estimativa de Investimentos em Novas Usinas 

 

De acordo com o PDE-2020, o investimento médio para a construção de uma nova unidade de 

produção de exclusiva de etanol é de US$88,0/tonelada de cana moída para a área  industrial, 

incluindo-se   a co-geração.  Já para as unidades mistas, o valor sobe para algo em torno de  US$100,0 

/tonelada de cana,  variando um pouco em função das condições  tecnológicas  adotas na  usina.  Para a  

área agrícola se estimou um custo médio de R$ 37,5 /tonelada de cana, investidos em máquinas, 

equipamentos e  edificações, não se incluindo porém a aquisição  de  terras. Portanto, a estimativa total 

dos investimentos necessários é cem torno de R$ 90 bilhões por unidade, dentro das projeções de 

capacidades médias futuras e no período decenal.  Estes valores são para novas unidades apenas e não 

representam investimentos potenciais no aumento de eficiência industrial de unidades já instaladas.  

 

8.2.6. Impacto de Novas Tecnologias na Produção de Etanol 

 

             Os destaques no PDE-2020 para o impacto da adoção de novas tecnologias na produção de 

etanol são descritos na seqüência.  

 

  Produtividade agrícola 

 

Projeta-se no PDE-2020 que as usinas continuarão aprimorando o gerenciamento das operações 

agrícolas e industriais, adotados todas as novas tecnologias que comprovadamente aumentem a 

produtividade  de campo da cana-de-açúcar ou melhorem eficiência industrial na produção de etanol. Já 

detalhada anteriormente, a produtividade média da cana-de-açúcar em 2010 foi de 77,4  tc/ha. Através 

de manejos varietal, manejo de solos, seleção  de  mudas e demais, se projeta-se no PDE-2020 que a 

produtividade  média  alcance  89,2  tc/ha ao final do próximo horizonte decenal, inclusive com redução 

de insumos. Trata-se de uma perspectiva que pode ser considerada otimista neste caso. 

 

  Eficiência Industrial 

 

No PDE-2020 se estima que os principais avanços na eficiência industrial ocorram na área de 

fermentação, reduzindo-se o volume do vinho a ser destilado através da utilização de leveduras que 

suportam alto teor alcoólico e também pela aplicação de vácuo na extração de  etanol, o que reduziria 

os fatores de taxa conversão de açúcar  para  etanol. Esta tecnologia se encontra  atualmente em estágio 
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de planta-piloto.  

 

  Consumo de Água  

 

No PDE-2020 destaca que nos campos de produção, o desenvolvimento do cultivo da cana-de-

açúcar no Brasil têm se dado sem o uso da irrigação, sendo ocupadas as áreas com clima e pluviosidade  

adequada.  No horizonte decenal a expectativa no plano é que esta prática seja mantida, mesmo com a 

expansão do plantio da cana ocorrendo em áreas de maior déficit hídrico. Já na etapa industrial, seja de 

de produção de açúcar ou etanol, destaca-se que as usinas têm trabalhado com metas de redução do 

consumo de água, adotando tecnologias que aumentem a eficiência  de  seu  uso.  No PDE 2020 se faz 

menção que em São Paulo o poder público recentemente aprovou a  Resolução SMA 67/08,  limitando 

as taxas  de captação de água para valores  de  0,7 e 1 m³/tc para  novos empreendimentos, índice que 

também será exigido  nas   próximas  renovações  de   Licença  de   Operação  das   plantas já 

existentes, conforme artigo  6  da resolução. 

Segundo o PDE-2020 a captação média  para abastecimento das unidades no  Brasil  está   em  

torno  1,83  m³/tc, de acordo com dados da Agência Nacional  das  Águas.  Adotando-se nacionalmente 

legislação de uso da água semelhante à aplicada para o Estado de São Paulo e se considerando a 

produção total de cana-de-açúcar prevista no plano para o ano de 2020, os níveis de captação atingirão 

ao final do período cerca  de 1,1 bilhão de m³. Trata-se de uma otimização, porém é um volume que 

ainda pode ser considerado muito elevado.    

Pelas projeções do PDE-2020 se evidencia a importância do desenvolvimento e implantação de 

novas tecnologias que  viabilizem redução do  consumo de água  pelas  usinas.  Destaca-se que a 

quantidade de água contida na própria cana-de-açúcar gira em torno de 72% em peso, de acordo com os 

dados da CONSECANA
57

 do Estado de São  Paulo. Ou seja, apenas na safra 2009/2010 isto 

equivaleria a uma quantidade de 434 milhões de  toneladas de água, sendo  suficiente para auto-

abastecer usinas eficientes. Nesse caso a captação poderia ser nula, reduzindo os impactos ambientais e 

aumentando a sustentabilidade da produção no setor sucroalcooleiro.  

 

  Produção de Mudas e Plantio de Cana-de-açúcar 

                                            
57

 CONSECANA - Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de S. Paulo: na definição da 

UNICA é uma associação formada por representantes das indústrias de açúcar e álcool e dos plantadores de cana -de-açúcar, 

com responsabilidade de zelar pelo relacionamento entre as partes e criadora do sistema de pagamento da cana -de-açúcar pelo 

teor de sacarose, baseada em critérios técnicos que determinam o preço a ser pago pelas Usinas ao produtor rural. Trata -se de 

um sistema de adoção voluntária. 
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Segundo o PDE-2020, o plantio manual da cana no Brasil corresponde atualmente a 98% do 

total cultivado, dando-se destaque ao fato de que se trata de uma realidade que tende a mudar nos 

próximos anos com o aprimoramento  das  plantadeiras  de cana-de-açúcar. Hoje a quantidade de 

mudas  utilizadas no  sistema  manual  é  de  12  t  cana/ha,  enquanto  que em um  sistema mecanizado 

convencional  se utiliza entre  18 a 20 t/ha. O PDE-2020 destaca que a empresa Sygenta, em consórcio 

com a fabricante mundial de máquinas John Deere,  já desenvolveu e lançou  tecnologia  que  permite 

plantio mecanizado com a  utilização de  mudas  com  4 cm,  contra os atuais  40 cm empregados nos 

sistemas tradicionais.  Essa evolução tecnológica, poderá por exemplo, reduzir a quantidade de mudas 

para algo em torno de 1,5 t cana/ha, aumentando muito a eficiência global do sistema.  

 

  Resíduos 

 

De acordo com o PDE-2020,  os principais resíduos da indústria sucroalcooleira são a vinhaça, 

a torta de filtro, as cinzas, a fuligem da  caldeira,  o bagaço e a  palha  e ponta. Dentre estes, o que 

acarreta maior  preocupação ambiental é a vinhaça,   produzida numa média 13,0  litros/por  litro de  

etanol.  Mantidos os atuais índices, o volume de produção de vinhaça em  2020  seria de  953 milhões 

de  m³, um passivo ambiental sério.  Utiliza-se atualmente a  vinhaça na fertirrigação, porém com 

limitantes ambientais definidas pela Norma Técnica Cetesb  P4.231, alem de  limitantes econômicas 

como o custo  de transporte da industria até o local de aplicação no campo. 

 No PDE-2020 se enfatiza que duas novas tecnologias podem mudar esse quadro: a) A 

utilização da  fermentação  industrial com  alto  teor alcoólico,  reduzindo-se o volume de vinhaça 

produzido para  uma  média 6,5 l/l de etanol; b) Fermentação a vácuo,  tecnologia que também 

reduziria a proporção de vinhaça para  3 l/l de etanol.   

Faz-se a observação que a concentração dos sólidos da vinhaça para estes patamares, poderia 

ser ainda aumentada através da evaporação da água presente e no caso da fermentação a vácuo, por 

exemplo, o montante de  vinhaça  atingiria ao final apenas 0,8  l/l  de  etanol,  podendo  ser utilizado 

integralmente para formulação de fertilizantes  juntamente com os demais resíduos industriais da cana.  

 

8.2.7. Projeção da Quantidade Cana-de-açúcar Necessária para Atender Demanda 

 

Nos cálculos do PDE-2020 se informa que para a  projeção de quantidade de cana necessária 

para atender à demanda de etanol e açúcar no período 2010-2020 o PDE-2020, se adotou as seguintes 
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premissas: 

 

 Projeções da demanda futura total de etanol e de açúcar  do MAPA; 

 Índices para transformação do ATR de 1,05 kg ATR/kg açúcar, durante todo  o período;  

 Índice para transformação do ATR de 1,76  kg ATR/litro  de  etanol  anidro  e  1,69  kg  ATR/litro  

de  etanol  hidratado,  anão base 2011,  estimando-se uma evolução de eficiência industrial de 0,2%  a.a.;   

 Fator médio de ATR de 141,45  kg/tc para 2011 e evolução de 0,68% a.a., até  o final do período; 

O resultado da estimativa do PDE-2020 é apresentado na Figura 38 (abaixo), na forma de 

quantidade total de cana-de-açúcar necessária para atendimento da demanda, se atingindo total de 1.126 

milhões de toneladas/ano em 2020. 

 

 

Figura 38 – Quantidade de Cana-de-açúcar para Demanda de Etanol e Açúcar 

 

No plano se informa que esta projeção da produção de açúcar utiliza a como base, dados do  

MAPA. 

8.2.8. Projeção de Crescimento da Área Cultivada de Cana-de-açúcar  

 

O IBGE disponibiliza dados da evolução da área plantada de cana-de-açúcar no Brasil e da sua 

produtividade media, para todos  os  fins de uso, desde o  início  do Proálcool em 1975. Baseado nestes 

dados se infere que a taxa  anual de crescimento no período 1975-2010  foi de  1,52% a.a., e que entre  

2004  e 2009 o crescimento se acelerou  para taxa 1,35% a.a..Considerando-se apenas a cana destinada 

ao setor sucroalcooleiro, onde a  produtividade é notoriamente superior à da cana  total, a taxa 
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observada no período 2004-2009 passa a ser de 2,0%  a.a.. É informado também que o ano de 2010, 

por ter sido atípico, foi descartado nestes cálculos.  

Já o IAC – Instituto Agronômico de Campinas
58

, para a projeção da cana-de-açúcar destinada 

ao setor  sucroalcooleiro, O adotou um parâmetro de aumento mpedio de produtividade  agrícola  de  

1,5%  a.a.,  fundamentado em evoluções no perfil  varietal. Mesmo sendo  superior  ao índice 

observado no  período  2004-2009, para  a produção total de cana  total, trata-se de uma  taxa  é  

conservadora, mais inda com  relação  à  cana  destinada  somente ao  setor sucroalcooleiro neste 

mesmo  período. 

Segundo as estimativas do PDE-2020, a área plantada de cana-de-açúcar no País deverá sair 

dos atuais 8,0 milhões de hectares (aproximadamente),  para algo em torno de 12,0 milhões de hectares 

em 2020 (Figura 39).   

 

 

Figura 39 - Projeção do rendimento, área poupada e área colhida para o setor sucroalcooleiro 

 

8.2.9. Infra-Estrutura e Logística de Distribuição do Etanol 

 

A logística de distribuição e transporte interno de etanol segue as mesmas características dos 

combustíveis convencionais. Ou seja, enfrenta-se os mesmo percalços, estradas em condições ruins de 

conservação, concentração no modal rodoviário e custos elevados.  Entretanto, observa-se que alguns 

investimentos atuais em infra-estrutura, iniciam uma mudança de perspectiva. Na seqüência deste 

trabalho serão detalhados alguns dos principais investimentos em infra-estrutura no setor de etanol.   

                                            
58

 IAC - Instituto Agronômico de Campinas : instituto de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,  
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  Projetos e Investimentos Dutoviários  

 

Em paralelo a expansão da produção nacional de etanol, se faz necessário acontecerem 

investimentos proporcionais em capacidade de armazenamento e transporte, seja para atender-se o 

mercado  interno  ou exportações. Portanto, se exige a implantação de novos projetos de infra-estrutura 

dutoviária e avanços portuários. A Figura 40 (abaixo) ilustra o cenário de investimentos previstos em 

alcooldutos para os próximos anos, de acordo com PDE-2020,  destacando-se que uma vez concluídos,  

estes alcooldutos representarão avanços muito importantes na logística interna de distribuição  e 

movimentação  do  etanol,  reduzindo  custos  de  transporte e até mesmo os  impactos  de emissão de 

gases do efeito estufa inerentes da predominância do modelo rodoviário.  

 

 

Figura 40 - Resumo dos Investimentos Previstos para Alcooldutos 

 
a)  Poliduto Região Centro-Sul de Produção 

 

Em termos de investimento em infra-estrutura para a cadeia do etanol, o fato mais relevante 

identificado no PDE 2020 é a construção do poliduto interligando Goiás, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de janeiro (Figura 41). O sistema terá cerca de 1.300km de extensão, 

capacidade instalada de transporte de  até  21,8  milhões  de  m³ de etanol por ano e necessitará de 

investimentos de cerca  de R$ 6 bilhões A expectativa é que o poliduto afetará positiva e 

significativamente a logística de escoamento da produção de etanol em todo o eixo centro-sul de 

produção (EPE, 2010).   

Em 2011, se destaca no plano que conforme havia sido previsto no PDE-2019, em março de 

2011, ocorreu  a integração dos projetos de polidutos das empresas PMCC
59

 e  Uniduto
60

, projetados 

                                            
59

 PMCC - Projetos de Transporte de Álcool S.A: empresa criada por parceria da Petrobras, Mitsui e Camargo Corrêa, para 

desenvolvimento de projeto de logística para o etanol, por meio de dutos, desde o Centro-Oeste até o litoral do Sudeste 
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para  o transporte de  etanol,  através da  criação da  Logum Logística S.A..  As empresas Copersucar,  

Cosan,  OTP e  Petrobras tem participações  de  20%  cada  uma nesta nova empresa,   juntamente 

com Camargo  Corrêa (10%) e Uniduto (10%), formando o capital social total da Logum Logistica 

S/A.  O objetivo permanece  a  construção e desenvolvimento do sistema logístico composto por 

polidutos, hidrovias, rodovias e cabotagem,  como  responsabilidade  da  Logum  e operação a  cargo  

da  Transpetro.  Informa-se que as obras do trecho entre  Ribeirão  Preto  e  Paulínia  foram  iniciadas  

em  novembro de  2010,  sob responsabilidade então da PMCC S.A.  

 

  

Figura 41 - Sistema integrado de logística de etanol 

 

 Portos e piers 

 

Para a exportação de etanol pelo País,  se destacam oito portos,  sendo  que  Santos, Paranaguá e  

Ilha D‟Água (no  Rio de Janeiro) possuem 74%  da tancagem nacional total e 73%  da capacidade de 

movimentação total de etanol  nos  portos  brasileiros  (Tabela  147).  No ano de 2010, estima-se que o  

apenas o porto de Santos  exportou sozinho cerca de 1,36  bilhão  de litros, algo em torno de 72%  do 

volume total exportado. 

 

                                                                                                                                        
60

  UNIDUTO: Uniduto Logística S.A: empresa criada em 2008 por um grupo de produtores de etanol, para desenvolvimento 

de projetos de infraestrutura logística do combustível etanol produzido no Brasil, baseado em transporte por dutos, centros 

coletores, terminais de distribuição e portos próprios. 
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Figura 42 - Características dos principais portos para etanol (milhões de litros) 

 

          Dentre os investimentos em melhoria portuária identificados, o destaque é a construção prevista 

de dois novos píeres de atracação no Porto de Santos, investimento de R$75,0 milhões das empresas 

Ageo e Copape. Trata-se de um projeto se integra a um plano de investimentos portuários  maior, que 

inclui novos  tanques, desvios  ferroviários  e uma área  para  estacionamento  de  caminhões e cujo 

valor total gira em  torno  de  R$ 500  milhões. A tancagem dos terminais planejados por estas 

empresas, por exemplo, aumentará em 190 milhões de litros no total, chegando a 360 milhões de litros 

quando concluídas as obras. Para a consolidação de um mercado internacional de etanol, um dos 

maiores desafios logísticos nacionais e a viabilização de operações portuárias eficientes, incluindo-se 

possibilidade de utilização de navios de grande porte. 

 

8.2.10. Etanol: Produção em Mato Grosso 

 

A participação relativa de Mato Grosso na produção de etanol vem caindo significativamente 

nos últimos anos, em função da pouca expansão do cultivo de cana a nível regional nos últimos anos.  A 

Tabela 13 (abaixo), ilustra a produção total de etanol anidro e hidratado no Estado, em relação a 

produção das grandes regiões e a produção nacional.  
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Tabela 13 - Produção de Etanol Anidro e Hidratado, Brasil, Grandes Regiões e MT 

 

8.2.10.1. Infra-Estrutura Instalada em Mato Grosso 

 

Mato Grosso possui atualmente treze usinas cadastradas junto a ANP, sendo que 10 se 

encontram com cadastro ativo e três com cadastro suspenso (Tabela 14). Não se identificou informações 

detalhadas da capacidade operacional de produção de açúcar e etanol desta infra-estrutura instalada.  

 

Tabela 14 - Usinas de Etanol do Mato Grosso Cadastradas Junto a ANP 

 

 

 

8.3. Biodiesel 
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Segundo principal produto agroenergético em termos de potencial em Mato Grosso. Seguindo-se 

a linha do trabalho, o produto será detalhado em termos de macro-informações, até se chegar as 

peculiaridades e detalhes regionais. A finalidade é um entendimento amplo do cenário e perspectivas 

futuras do mercado de biodiesel.  

  

8.3.1. Infra-estrutura Nacional de Produção de Biodiesel (baseado na AGENCIA NACIONAL DE 

PETROLEO,  2011)
61

 

 

Existem atualmente 67 plantas produtoras de biodiesel autorizadas operação pela ANP  no País, 

correspondendo a uma capacidade total autorizada de 17.712,95 m3/dia. O boletim de julho de 2007 da 

ANP, destaca que dentre estas 67 plantas, 61 já possuem Autorização para Comercialização do biodiesel 

produzido, correspondendo a 17.015,25 m3/dia de capacidade autorizada para comercialização. Também 

informa que há ainda 11 novas plantas de biodiesel autorizadas para construção e 8 plantas de biodiesel 

autorizadas para ampliação de capacidade. De acordo ainda com a ANP, com a finalização das obras e 

posterior Autorização para Operação, a capacidade total autorizada poderá ser aumentada em 4.697,79 

m3/dia. Informa-se também que atualmente há 16 solicitações de Autorização para Construção de novas 

plantas produtoras de biodiesel e 10 solicitações de Autorização para Construção referente a ampliações 

de capacidade de plantas já existentes. Estas solicitações se encontram dentro dos processos em análise 

na ANP. No mês de julho de 2011 foram outorgadas três autorizações relacionadas à atividade de 

produção de biodiesel, sendo duas Autorizações para Construção (De Paula e Potencial) e uma 

Autorização para Operação (ADM), possibilitando um aumento de 397 m3/dia na capacidade autorizada 

para operação. 

A ANP informa que a Resolução ANP n° 25/2008, art. 14, § 1°, estabelece que as plantas 

produtoras de biodiesel só podem comercializar sua produção após a publicação, no DOU, da 

Autorização para Comercialização do biodiesel produzido, condicionada à comprovação de sua 

qualidade. 

 

8.3.2. Capacidade Instalada de Processamento de Biodiesel 

 

                                            
61

 AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO – ANP: através da Superintendencia de Refino e Processamento de Gás Natural 

– SRP publica o Boletim Mensal do Biodiesel.  Em linha com objetivos propostos para este trabalho, de coleta, agregação e 

sintese de dados,  informa-se que  a produção textual, gráfica e/ou demais contida nos itens 8.3.1. e 8.3.2  desta dissertação, 

foram elaborados com base no Boletim Mensal do Biodiesel de julho da ANP.  
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De acordo com o boletim de julho/2011 da ANP, a capacidade instalada de processamento de 

biodiesel das usinas que possuem licença para operação e daquelas já autorizadas pela ANP112 para 

comercialização são de 17.015, 25 m
3
/ dia. Conforme destacado anteriormente, 94% das usinas 

autorizadas para operação já possuem licença para comercialização. 

 

8.3.3. Projeções para Expansão da Oferta e Demanda de Biodiesel 

 

Dentro deste trabalho,  as ofertas e demandas de biodiesel serão também analisadas se tomando 

como referencia os estudos oficiais do PDE-2020, com intuito de se manter uma mesma base de 

informação.  Destaca-se que no caso do Biodiesel, no PDE-2020 se considera sempre a adição 

obrigatória do B100 ao diesel mineral – a ser detalhada na seqüencia , assim como uma potencial 

demanda de mercado para o biodiesel como alternativa de autoprodução para o setor agropecuário, 

sendo este um mercado potencial e relevante para um Estado agrícola como Mato Grosso.  No entanto, 

no PDE-2020 se projeta apenas um cenário futuro no qual os preços dos insumos graxos seguem 

trajetória crescente no período decenal, mantendo-se sempre em patamares superiores ao do óleo diesel 

convencional, apesar de se projetar aumentos deste.  De acordo com o plano, para a próxima década não 

se visualiza atratividade que justifique a implantação em escala comercial de novos empreendimentos 

voltados para a produção de biodiesel.  Portanto, para as condições projetadas no PDE-2020, a demanda 

de biodiesel no horizonte decenal será basicamente referente à adição do consumo legislativo 

obrigatório.  

 

8.3.4. Demanda Legislativa e o Impacto no Consumo de Biodiesel no Brasil   

 

N PDE-2020 se informa que desde janeiro de 2010 todo o diesel comercializado no Brasil 

contém 5% em volume de biodiesel (B5), conforme estabelecido pela Resolução CNPE n° 06, de 

16/09/2009.  Levando-se em conta esta obrigatoriedade, o consumo de biodiesel no ano de 2010 

alcançou 2,46 bilhões de litros. Na premissa do plano de manutenção deste mesmo percentual 

obrigatório até 2020 e se aplicando o mesmo índice para a previsão do consumo regional de óleo diesel 

entre  2011-2020, se obtêm as estimativas que são apresentadas na Tabela 15 e Tabela 16 abaixo: 
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Tabela 15 - Brasil e Regiões: Demanda Obrigatória de Biodiesel (milhões de litros)  

 

 

Tabela 16 - Consumo Regionalizado de Biodiesel (milhões de litros) 

 

As principais informações e interpretações extraídas das Tabelas 15 e 16 são as seguintes: 

 

 Para o Governo Federal, apenas a demanda obrigatória de biodiesel aumentará o volume de consumo 

de 2,5 bilhões de litros para 3,8 bilhões de litros entre 2011 e 2020; 

 Este crescimento previsto é da ordem de 4,9% a.a. no Brasil. Nas regiões sudeste e nordeste os 

crescimentos serão superiores a média nacional, no centro-oeste estarão em linha e nas regiões sul e 

norte os crescimentos serão inferiores a média nacional; 

 Demanda e consumo de biodiesel seguem absolutamente alinhados durante todo período, uma vez 

que fica restrita a fração obrigatória de adição de biodiesel ao diesel convencional; 

 Constata-se que no momento inexiste uma estratégia ou expectativa do governo federal, que viabilize 

a diversificação ou ampliação do mercado de biodiesel. Entretanto, se destaca que os incentivos fiscais e 

programas de governo demonstrarem plena consciência acerca do potencial deste produto energético 

Ano Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Brasil

2011 185 364 426 1.166 378 2.518

2015 181 449 492 1.441 458 3.021

2020 226 580 588 1.870 577 3.841

Período Acréscimo no período (milhões de litros)*

2010-2020 50 240 178 778 220 1.465

Período Variação (% a.a.)*

2010-2015 0,5 5,7 3,8 5,7 5,1 4,9

2015-2020 4,5 5,3 3,6 5,4 4,7 4,9

2010-2020 2,5 5,5 3,7 5,5 4,9 4,9

Obs.: Não inclui setor energético. Não inclui bunker estrangeiro e marítimo. 

(*) Variações médias no períodos indicados a partir de 2010 e 2015.

Fonte: EPE

Brasil e regiões: Demanda obrigatória de biodiesel (milhões de litros)
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para geração de empregos, renda e maior sustentabilidade ambiental, na medida em que o biodiesel torna 

o uso de óleo diesel convencional menos poluente; 

 

8.3.5. Balanço entre a Capacidade de Processamento e a Demanda Interna de Biodiesel 

 

Na Tabela 17 (abaixo), extraída do PDE-2020, se consolidam as informações sobre a capacidade 

de processamento de biodiesel, a projeção do consumo obrigatório e os balanços regionais e nacional do 

mercado. Estes valores são mensurados pela diferença entre o potencial de oferta a partir da capacidade 

instalada e o consumo obrigatório projetado nos comparativos entre os anos 2011 e 2020. Para o ano de 

2011 especificamente, na avaliação do PDE-2020  foram consideradas somente as usinas que já 

possuiam autorização para comercialização fornecida pela ANP, até fevereiro de 2011. Já para o ano de 

2020 o plano considerou as usinas que já possuem autorização para comercialização, as usinas em 

operação e aquelas já autorizadas para construção futura. 

 

Tabela 17 - Capacidade de Processamento e Consumo Obrigatório de Biodiesel (2010/2020) 

 

 

Da Tabela 17, subtraem-se as seguintes informações principais:  

 

 Todas as regiões do País terão capacidade instalada de produção de biodiesel suficiente para atender 

sua própria demanda projetada entre 2011-2020, exceto a região sudeste que não será auto-suficiente 

caso não sejam construídas novas usinas. Entretanto, para se atender este mercado já se conta com  um 

excedente de capacidade instalada nas demais regiões, em especial no Centro-Oeste e no Sul;  

 O balanço nacional entre a capacidade instalada e a demanda obrigatória se mostra positivo durante 

todo o período e com uma capacidade excedente de 3.382 milhões de litros em 2010, subindo para 3.643 

milhões de litros em 2020; 
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Neste período do PNE-2020, a projeção é que a capacidade instalada não será um fator restritivo 

para atendimento da demanda de biodiesel. Por outro lado, o preço da matéria-prima deverá ser a grande 

limitação para uma mais forte expansão e consolidação do uso do biodiesel como alternativa energética 

em maior escala. 

 

8.3.6. Infra-estrutura Nacional de Escoamento da Produção de Biodiesel 

 

A infra-estrutura atual de escoamento de biodiesel das regiões produtoras para as bases ou 

refinarias das distribuidoras é apresentada na Figura 43. Note-se que dentre estas unidades de produção 

estão incluídas as usinas que ainda aguardam autorização da ANP, assim como outras usinas apenas 

autorizadas pela Agência.  Outra observação importante é que as usinas portadoras do Selo Combustível 

Social (SCS), programa de incentivo fiscal federal, possuem isenção de tributos por utilizarem matéria 

prima oriunda da agricultura familiar.  

 

Figura 43- Usinas de biodiesel autorizadas ou em processo de autorização pela ANP 

 
Pela Figura 43, se observa que praticamente todas as usinas produtoras de biodiesel e as bases 

das distribuidoras de combustíveis são atendidas por estradas federais. De acordo com o PDE-2020, o 

transporte das usinas produtoras para as bases de distribuição é feito basicamente em caminhões de 30 e 

45 mil litros. 

Destaca-se porém que se atender à demanda obrigatória de biodiesel até 2020, apenas para 

capacidade instalada projetada pela ANP, haverá a necessidade de transferência de 1,70 milhões de l/dia 

para a região Sudeste, a ser suprida basicamente pelas regiões Sul e Centro-Oeste. Ou seja, salvo 

alterações estruturais significavas, no médio prazo o transporte de biodiesel deverá permanecer no modal 
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rodoviário, até por questões de baixa escala de produção. Seriam necessários consumos bem maiores que 

os previstos na demanda legislativa, para uma revisão a maiores investimento na logística de transporte 

do biodiesel. Caso ocorra, o modal ferroviário seria aquele que se apresentaria como melhor alternativa 

para regiões como o Centro-Oeste, hoje a maior produtor nacional, mas que carece deste modal de 

transporte para a logística do agronegócio como um todo. . 

Observe-se que em Mato Grosso, a infra-estrutura de produção de biodiesel já esta instalada e 

localiza-se principalmente no eixo da chamada BR 163 (médio norte) e no sul do Estado. Não por acaso, 

mas justamente por se tratar de regiões de grande produção de soja.  Em termos absolutos (quantidade 

total), Mato Grosso é a Unidade da Federação que possui mais unidades de biodiesel em operação 

comercial,  assim como possui mais autorização para operação futura. Entretanto, são varias as unidades 

que operam sem o beneficio fiscal do programa Selo Combustível Social, principalmente pelas 

características de distribuição fundiária da região, onde predominam as grandes propriedades rurais.  

Já as bases distribuidoras de biodiesel obedecem à mesma lógica da logística dos combustíveis 

convencionais, sendo que existem apenas duas unidades no território de Mato Grosso.  

 

8.3.7. Mercado Nacional de Biodiesel – O Papel dos Leilões Governamentais  

 

Sendo o mercado atual de biodiesel no País basicamente derivado da demanda compulsória, ou 

seja, um mercado legislativo, se faz referência a dados e informações do papel do governo federal neste 

processo de comercialização do produto.  

Através da ANP, o governo promove periodicamente leilões para aquisição de biodiesel, 

preferencialmente de empresas contempladas com o Selo Combustível Social (SCS) 110. Nesses leilões 

se garante a compra e entrega de biodiesel para períodos especificados, possibilitando-se assim a 

antecipação dos processos de planejamento pelos fornecedores. Até fevereiro de 2011 haviam sido 

realizados 21 leilões, sendo que os últimos resultados dos mesmos são apresentados na Tabela 18, 

abaixo: 
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Tabela 18 - Dados Médios dos Leilões Governamentais de Biodiesel / 11º a 21º leilão 

 

 

As principais informações extraídas da Tabelas 18 são as seguintes: 

 

 Tendo o mercado,  um total 61 produtores autorizados comercialização pela ANP, o número médio 

de participantes vencedores dos leilões da Tabela 18, confirma a forte dependência que hoje o setor tem 

do mercado regulado. Calculando-se, em media se obtêm 32,6 participantes/leilão de biodiesel;  

 O preço médio do biodiesel, especialmente para um mercado regulado, sofreu períodos de grande 

pressão de baixa (vide 19º e 21º leilões). Isto indica uma tendência de concorrência acirrada em 

determinadas épocas, apesar de se tratar de um mercado onde demanda e oferta estão visíveis são 

projetáveis.  

 Como no período dos leilões ocorreu uma estabilidade interna nos preços do diesel convencional, 

infere-se baixa correlação entre os preços dos dois produtos;  

 Pelo cenário do PDE-2020, o mercado só será atrativo a novos investidores caso ocorram aumentos 

na demanda legislativa obrigatória.   

 Em um cenário como o  atual, qualquer crescimento no setor tende a ocorrer de forma oligopolizada, 

vinculando-se a competitividade e geração de receita, a uma redução de custos advindas de ganhos de 

escala típico de grandes empresas; 

 

8.3.8. Formação de Estoques Estratégicos de Biodiesel 

 

Complementado as informações sobre o mercado de biodiesel, registra-se que a Portaria MME 

n° 338 (05/12/2007) estabeleceu diretrizes para a formação de estoques estratégicos do produto, os quais 

devem ser compatíveis com a demanda mensal.  A portaria define que os agentes da cadeia, sejam  

produtores ou apenas distribuidores de óleo diesel, têm a responsabilidade pela compra e estocagem 

comprovada do biodiesel B100, proporcional a sua participação no mercado e dentro dos parâmetros do 

percentual regulatório. 
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8.3.9. Disponibilidade de Matéria Prima e Insumos para a Produção de Biodiesel 

 

O governo federal desenvolveu o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), 

com o objetivo de impulsionar o setor e com uma vertente social correlacionando-o com as espécies 

vegetais adaptadas a agricultura familiar, além de benefícios ficais através do programa Selo 

Combustível Social. No âmbito do programa são as cinco culturas abrangidas: soja, mamona, dendê, 

algodão e girassol.  Porém esta fração de mercado ainda não decolou, sendo que A Figura 44 (abaixo), 

reforça novamente quais foram as principais matérias primas utilizadas na produção de biodiesel nos 

últimos anos, de acordo com as informações prestadas pelos produtores à ANP.  

 

 

Figura 44 - Matérias Primas utilizadas para Produção de Biodiesel 

 

Em termos de tendência futura, no PDE-2020 também se confirma a expectativa de que o óleo 

de soja continue sendo a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no período 2011-2020. 

Alguns insumos, como gordura animal, dendê, mamona e algodão, serão utilizados como matérias 

primas complementares , mas de acordo com plano, sem alterar de forma significativa os porcentuais do 

mix atual. Destaca-se ainda que apenas a continuidade das pesquisas em progresso poderá distinguir 

outras oleaginosas para a composição da cesta de cultivos disponíveis para extração de óleo destinado à 

produção de biodiesel. 

 

8.3.10. Perspectivas de Preços de Biodiesel 
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Segundo o PDE-2020, uma das condições necessárias para o uso do biodiesel em percentuais 

superiores ao estabelecido na legislação atual é justamente se criar viabilidade financeira para uma 

iniciativa de aumento destes percentuais por parte do governo. Ocorre que o custo do biodiesel é 

influenciado fortemente pelos preços das matérias-primas, que acordo com dados da Agência 

Internacional de Energia, representam algo entre 85% e 92% do custo total de produção de biodiesel. Já 

os custos de conversão industrial se situam entre 8% e 15% nas plantas industriais de grande escala e 

entre 25% e 40% nas plantas industriais de pequena escala. 

De acordo com o PDE- 2020, os preços do biodiesel, em especial proveniente de soja, devem 

permanecer em patamares bem superiores aos preços projetados para o óleo diesel convencional, durante 

todo o horizonte decenal. A conseqüência lógica disto é manutenção apenas desta demanda obrigatória 

no mercado. 

 

8.3.11. Biodiesel: Produção em Mato Grosso 

 

Sendo o Estado de Mato Grosso o maior produtor nacional de soja, certamente esta será a 

biomassa oleaginosa que permanecerá como principal fonte de matéria prima para produção local de 

biodiesel no futuro. As perspectivas para o cultivo da soja a nível estadual já foram detalhadas 

anteriormente, destaca-se aqui apenas o fato de que o aumento da produção de biodiesel em Mato 

Grosso, hoje não se restringem na oferta de matéria prima ou capacidade industrial instalada.  Trata-se 

apenas de uma questão mercadológica, afinal as 20,0 milhões de toneladas de soja produzidas no Estado, 

com seus 18% de teor de óleo, podem oferecer, por exemplo, 3,6 milhões de toneladas de óleo vegetal 

ao mercado, sem contar outras biomassas potenciais e a possibilidade de aumento da área de plantio de 

soja.  

Já o cultivo do algodão, sendo o óleo proveniente do caroço das plumas, ou seja,  

aproveitamento energético de um subproduto do cultivo, se encaixou muito bem dentro de um conceito 

de eficiência energética no agronegócio e da necessidade de agregação de valor a produção agrícola. 

Certamente o óleo de algodão têm importância regional no mix de fontes de matérias-primas destinadas 

a produção de biodiesel, por este motivo que já figura como matéria prima relevante em nível nacional.  

Mato Grosso também é detentor do maior rebanho bovino nacional, totalizando um plantel 

estimado em 28,769 milhões de cabeças em 2010, de acordo com os dados do INDEA (Instituto de 

Defesa Agropecuária de Mato Grosso)
62

.  Destaca-se que o plantel do Estado se encontra em forte 

                                            
62 INDEA- O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso: entidade autárquica  Estadual ,  vinculada  a  

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural – SEDER , com autonomia técnica, administrativa e financeira, e com 

jurisdição em todo Estado de Mato Grosso , e que tem como objetivos formais a execução das atividades de vigilância e 
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expansão, por exemplo, aumentando em 1,474 milhões de cabeças apenas entre os anos 2009 e 2010. De 

acordo com o IMEA (Instituto Matogrossense de Economia Aplicada)
63

, a perspectiva  para  2020 é que 

o plantel de Mato Grosso cresça em média 2,0% a.a.. Confirmando-se esta tendência, o número de 

animais saltaria dos atuais 28,7 milhões para 33,9 milhões de cabeças até 2020. Importante se destacar 

que á adoção de tecnologia  a responsável principal por este crescimento, influenciada por fatores como 

melhores práticas de manejo, aumento da capacidade de lotação dos pastos e avanços na taxa de 

desfrute, cuja previsão é  alcançar 4% a.a em média.  Como o aumento do rebanho influencia 

diretamente o numero de abates, este devera passar de 4,1 milhões para 8,0 milhões de bovinos por ano 

até 2020. Ou seja, existe e existirá  uma oferta abundante de gordura animal como fonte de matéria 

prima para produção de biodiesel, com um grande potencial comercial para aproveitamento 

bioenergético deste subproduto do setor bovino para ser mais bem explorado.   

Destaca-se também que de acordo com a CONAB,  relatório de setembro/2011, Mato Grosso 

cultivou em torno de 39,9 mil hectares de girassol, localizados principalmente na região oeste do Estado 

denominada Chapadão do Parecis. A produção estadual de girassol gira hoje em 41,7 milhões de 

toneladas, sendo destinada pela agroindústria para a produção de óleos mais nobres e azeite. Entretanto, 

existindo um plantio e um nicho mercadológico se criam oportunidades para mais investimentos e 

desenvolvimento tecnológico. O cultivo do girassol tem potencial para se tornar competitivo em termos 

de produção por hectare com relação às médias internacionais. Portanto, em um cenário de avanços 

tecnológicos a nível regional, o girassol poderá deixar de ser um cultivo marginal no futuro breve, se 

expandindo de forma rápida em todo o Mato Grosso. O ponto é que se trata de uma espécie vegetal com 

teores percentuais de óleo bastante superiores ao da soja e como pode ser cultivada em um período 

distinto, ou seja, na safrinha subseqüente, a cultura de girassol se encaixaria de forma muito 

complementar como fonte de matéria prima suplementar para produção de biodiesel no Estado, 

especialmente no período de entressafra. Para tanto, precisa aumentar os atuais índices de produtividade 

e gerar mais receita para o agricultor.   

 

8.3.11.1. Evolução da Produção de Biodiesel em Mato Grosso 

 

                                                                                                                                        
defesa sanitária animal e vegetal, inspeção, fiscalização, padronização e a classificação dos produtos e subprodutos de origem 

vegetal; inspeção e a fiscalização dos  produtos e subprodutos de origem animal, identificação e cubagem de madeira e outras 

atividades afins delegadas. 

 
63

 O IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária: instituto privado sem fins lucrativos do sistema Famato 

em parceria com a Aprosoja, Ampa e Acrimat, criado em 1998 e reestruturado em 2008, com sede em Cuiabá -MT, realiza 

estudos e projetos socioeconomicos e ambientais em todo o territorio matogrossense, através de um sistema de coleta, 

processamento e análise de dados produzindo informações estratégicas do agronegócio para as entidades mantenedoras.  
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Destaca-se que a produção de biodiesel em Mato Grosso se iniciou praticamente em 2007 e têm 

tido expansão vertiginosa desde então, conforme demonstra a Tabela 19 (abaixo). Porém, de acordo com 

os dados da ANP, especificamente no ano 2011 a produção local tem decaído mês a mês, de janeiro a 

julho, em comparação ao ano anterior. Este fenômeno deve estar associado diretamente aos preços 

internacionais elevados da commodity soja, o que aumenta a atratividade da comercialização do produto 

“in natura” pelos produtores, alem de afetar significativamente os custos de produção do biodiesel.  

 

Tabela 19- Evolução da Produção de Biodiesel em Mato Grosso 

 

 

8.3.11.2. Mato Grosso no Cenário Nacional de Produção de Biodiesel 

 

Em posição estratégica e diferente do cenário observado na produção nacional de etanol, Mato 

Grosso figura com destaque no cenário nacional de produção de biodiesel.  O Estado é hoje o segundo 

maior produtor do País em termos de volume total, sendo superado apenas pelo Rio Grande do Sul 

(Tabela 20). 

 

 

 

 

 

 

VARIAÇÃO DO ACUMULADO 

Dados 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  ANO 2011 / 2010 (%) 3

Janeiro -            -            1.243       13.007     18.934     35.454     33.685     -5,0

Fevereiro -            -            1.485       13.151     22.991     49.106     41.207     -11,4

Março -            -            240           17.431     34.692     56.805     54.634     -8,4

Abril -            -            -            17.563     17.588     44.813     33.608     -12,4

Maio -            -            873           21.421     12.003     45.026     37.454     -13,2

Junho -            -            1.394       27.305     29.104     54.764     34.025     -18,0

Julho -            -            1.397       31.429     36.083     54.030     52.745     -15,5

Agosto -            13             2.298       28.907     45.681     56.716     

Setembro -            -            922           31.223     35.384     49.527     

Outubro -            -            1.046       29.646     39.621     51.051     

Novembro -            -            3.807       27.988     41.881     45.195     

Dezembro -            -            465           25.851     33.047     25.692     

Total do Ano -          13           15.170    284.923   367.009   568.181   287.357   

Fonte: ANP, conforme Resolução ANP n° 07/2008.

Notas: (m3) = metro cúbico  (n/d) = não disponível.  

ANO
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Tabela 20 - Produção de Biodiesel por Unidade da Federação 

 

 

8.3.11.3. Infra-estrutura Implantada 

 

Com relação à infra-estrutura implantada, atualmente Mato Grosso é o Estado com maior 

capacidade de produção autorizada pela ANP. Porém se projetando as novas plantas já autorizadas e as 

ampliações aprovadas pela agencia, o Estado do Rio Grande do Sul deverá superar Mato Grosso em 

breve, também em capacidade nominal de produção. A Tabela 21 (abaixo), ilustra este cenário.  

 

Tabela 21 - Capacidade Industrial de Biodiesel Autorizada pela ANP (UF) 
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8.3.11.4. Considerações Gerais Sobre o Biodiesel  

 

No PDE-2020 se destaca como um sucesso a implantação do PNPB, alcançando-se 

antecipadamente as metas de participação de biodiesel para mistura com o diesel convencional. 

Entretanto, o próprio PDE-2020 destaca que no horizonte decenal existem incertezas quanto ao aumento 

do percentual mandatório ou consumo voluntário.  Na visão relatada no PDE-020,  qualquer aumento do 

atual percentual obrigatório  de biodiesel, dependerá de fatores previsto no PNBE, tais como: 

fortalecimento da agricultura familiar por meio do Selo Combustível Social e a garantia de 

adaptabilidade nos motores em uso para percentuais maiores de biodiesel  pela indústria automobilística 

do País.  

De acordo com o PDE 2020, o item matéria-prima continuara responsável por no mínimo 80% 

do custo total de produção do biodiesel no médio prazo, sendo que se informa preços dos demais 

insumos com tendência de alta. Em síntese, uma conjunção de fatores que resultam em custo de 

oportunidade do biodiesel, sempre superior aos preços do diesel fóssil nos próximos 10 anos. O óleo de 

soja deverá permanecer como principal insumo no período decenal devido à sua disponibilidade, mas é 

recomendável pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, como estratégia, o 

desenvolvimento de cultivos energéticos alternativos a preços mais competitivos. 

No cenário do PDE-2020, o balanço nacional entre a capacidade instalada e a demanda 

obrigatória se mostra positivo ao longo de todo o decênio, sendo recomendável a implantação de novas 

usinas apenas na região Sudeste para que alcance a auto-suficiência. Ou seja,  nada de novos 

investimentos importantes no setor. Em se mantendo a previsão de adição apenas do B5 ao longo de 

todo este período, ainda se estima um excedente de 3.645 milhões de litros de capacidade instalada de 

produção em 2020. 
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9. CENÁRIOS ENERGÉTICOS FUTUROS POSSÍVEIS  

 

Conforme bem nos explica o PDE-2020:  

 

“Toda evolução da demanda por energia é estabelecida a partir do estudo de cenários de longo prazo, 

no qual são delineadas as principais condições de contorno, especialmente as do contexto econômico. A partir 

dessa  visão   de   longo   prazo,    recortes   temporais   de   horizontes   menores   podem    ser determinados,  

obtendo-se,  dessa  maneira,  trajetórias  consistentes  ao   longo  do   tempo   para   as variáveis de interesse” 

(EPE, 2011).  

Pelo caráter multidisciplinar do assunto, seriam necessárias qualificações técnicas e 

competências adicionais para elaboração de um cenário de longo prazo ou recortes temporais que fossem 

baseados em modelos comprovados de projeções energéticas futuras. Entretanto, como um dos objetivos 

maiores deste trabalho é o de apresentar uma “proposta energética para Mato Grosso” para discussão, 

informa-se que esta será realizada  com base na interpretação dos dados descritos anteriormente, nas 

tendências energéticas identificadas, nos cenários futuros previstos a nível nacional ou internacionais, 

nas vocações regionais e nos programas governamentais informadas ao longo da dissertação. As 

ferramentas principais a serem utilizadas serão a analogias entre dados para criação de parâmetros  e a 

realização de inferências comparativas para projeção dos dados locais.    

O que se busca enfatizar mais uma vez é a necessidade de que ocorram avanços na discussão e 

planejamento energético de Mato Grosso,  através do debate multidisciplinar e agregação  de visões e  

competências distintas. O Estado precisa definir de forma mais clara suas estratégias energéticas para o 

futuro, além de se estabelecer metas que sejam mensuráveis e passiveis de ser acompanhadas em sua 

evolução. É uma questão de fundamental importância, porem estas estratégias precisam ser baseadas nas 

potencialidades e vocações de Mato Grosso, dentro de conceitos de sustentabilidade, mas também de  

atratividade e viabilidade econômica nos distintos  níveis de mercado, afim de que sejam exeqüíveis, 

sustentáveis no longo e  gerem os beneficio sócio-econômicos almejados pela populações local. Acredita 

que também se deva buscar a auto-suficiência e segurança energética de Mato Grosso como meta para o 

governo e setor privado.  

Neste trabalho, se busca criar uma fonte temporal para consulta de dados energéticos que 

tenham vinculo final com Mato Grosso, de forma que estes se apresentem agrupados e minimamente 

organizados, tragam informações sobre as matrizes e produtos energéticos em diferentes níveis. No 

mínimo que se demonstre a localização de boas fontes de referencias para aprofundamento das questões 

aqui abordadas por profissionais interessados no setor.     

 



142 
 

9.1. Premissas e Cenários Energéticos Futuros Possíveis  

 

           As inferências deste capitulo também serão baseadas nos dados do PDE-2020, que vem sendo 

utilizado como base de informações para projeções desde o Capitulo 7, quando se adentrou nas questões 

mercadológicas dos produtos energéticos. Novamente se entende como mais apurada as informações 

para a  conjuntura de um horizonte futuro apenas decenal e isto é fator chave em termos de se 

estabelecer premissas, diretrizes e se construir cenários futuros. 

 

9.2. Conjuntura Macro-Econômica 

 

 Crescimento do PIB 

 

No PDE-2020 se trabalha com perspectivas bastante favoráveis para o crescimento da economia 

brasileira nos próximos anos, sempre com um desempenho nacional potencialmente superior à média 

mundial.  Trata-se de uma visão que revela uma tendência nos cenários elaborados pela EPE,  conforme 

se observou desde a elaboração do PNE-2030. No PDE 2020, especialmente, se destaca no cenário de 

referência,  uma expectativa de taxa  média de  crescimento mundial de cerca  de  4% a.a.,  enquanto a 

economia brasileira se  expandirá a uma  taxa média de 5% a.a.  A observação que se faz com relação a 

Mato Grosso, é que de acordo com a publicação do site do IBGE, datada de17/11/2010, o Estado cresceu 

128,4% na serie histórica que compreende o período 1995-2008. Foi desta forma o Estado que mais 

cresceu em termos reais, em média quase três vezes mais que o crescimento médio nacional do PIB 

(47% neste período). O IBGE destaca ainda a importância que o agronegócio tem na economia regional, 

sendo apesar do crescimento expressivo entre 2002 e 2008, informa-se que Mato Grosso sofreu uma 

queda de 4,6% no seu PIB na passagem de 2005 para 2006, influenciado diretamente por uma queda de 

17,9% no volumes da atividade de agropecuária, a qual representava 32% de sua economia na época. 

Nos anos seguintes porém, a agropecuária se recuperou e o Estado fechou os anos de 2007 e 2008 com 

expansão real de 11,3% em 2007 e de 7,9% em 2008. 

O ponto é que o PIB de Mato Grosso tem crescido a taxas que correspondem praticamente ao 

dobro da media nacional, o que certamente trará junto, aumentos enormes na demanda e no consumo de 

energia no Estado. 

 

9.3. Aspectos Econômicos Relevantes para o Setor Energético 
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Com uma grande parcela de sua economia baseada no setor de produção agropecuária e de 

grãos, Mato Grosso se insere diretamente nos mercados internacionais de commodities agrícolas e 

possui portanto economia sensível e bastante dependente das variações para o setor.  De acordo com 

PDE-2020, a expectativa para o crescimento econômico mundial é de um padrão diferenciado entre 

países desenvolvidos e países emergentes para os próximos anos, sendo bem mais vigoroso nos caso dos 

países emergentes.  O que se interpreta desta perspectiva em si é que se trata de algo bastante positivo 

para Mato Grosso, afinal, dado as características das economias dos países emergentes, crescimentos 

econômicos vigorosos nestes, implicam em aumento da demanda pelas commodities agrícolas do Estado 

e preços sustentados em bons patamares para os próximos anos.  

No caso especifico da economia brasileira, o que prevalecem no PDE-2020 são as expectativas 

que apontam para um crescimento econômico sustentado durante toda a próxima década. A ressalva que 

se aqui se faz é que para concretização destas projeções, existe a necessidade de respeito a uma política 

de à austeridade fiscal durante todo o período, assim como a promoção de avanços e resoluções dos 

gargalos na infra-estrutura do País. Também a realização das reformas estruturantes prementes e 

necessárias na gestão governamental do País.   

No PDE-2020 se destacam também quais os subsetores que País conta com vantagens 

comparativas globais: celulose, agropecuária, siderurgia e indústria extrativa mineral.  Estes setores, de 

acordo com o plano, deverão alavancar o crescimento econômico brasileiro na próxima década. 

Outro destaque é que para se sustentar este crescimento econômico esperado no PDE-2020, as 

taxas médias de investimento projetadas em relação ao PIB, devem  alcançar um patamar superior a 

21%, ou seja, metas bastante agressivas para o contexto geral.  Outras premissas econômicas do PDE 

2020 estão sintetizadas e apresentadas na Figura 45.  

 

 

Figura 45 - Taxas de crescimento do nível de atividade (médias no período) 
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  No PDE-2020 cita-se a menção técnica de que existem outras variáveis econômicas exógenas 

as quais o modelo utilizado para verificação da consistência macroeconômica das hipóteses formuladas 

no estudo  também contempla e que são encontrada em detalhes na bibliografia do EPE (EPE, 2007). 

 

  Preços Internacionais do Petróleo 

 

Questão já abordada no PNE-2030, a ressalva que se faz é que mesmo no recorte decenal que 

representa o PDE-2020, demonstra-se otimismo na medida em que também não se corrige os preços 

internacionais do petróleo para padrões, por exemplo, do cenário de referencia do IOE-2010. Ilustra-se 

isto na Figura 46, abaixo:   

 

 

Figura 46 - Evolução Projetada do Preço Internacional do Petróleo Brent 

 
9.3.1. Premissas de Indicadores Econômicos 

 

 Indicadores Fiscais:  

 

           De acordo com o PDE-2020, se espera uma melhoria gradual dos indicadores de solvência do 

setor público, com tendência de queda da dívida líquida e do déficit nominal nos próximos anos, além da 

esperada redução das taxas de  juros  reais,  diminuindo  a importância  da  conta  de  juros  na  dinâmica 

de evolução da dívida. Em outras palavras, é um cenário bem otimista e que demanda um maior esforço 

fiscal em termos de superávit primário o que vem ocorrendo, com potencial de  anular o  déficit nominal 

e  trazer  a  dívida líquida para  níveis médios abaixo de 30%  do PIB. 

 

 Indicadores Externos 

 

Nas expectativas apresentadas no PDE-2020, as exportações serão influenciadas pela demanda 

dos países emergentes e as importações  crescem  bastante em  função   da  expansão  econômica  
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doméstica. Projeta-se boas perspectivas para à economia brasileira e um influxo crescente de 

investimento externo direto (IED),  direcionado inicialmente para  os setores da  economia mais  bem  

posicionados  nos  mercados internacionais e posteriormente sendo mais  difundido  por  todos   os  

segmentos  da economia.  

 

 Indicadores da Produção Industrial 

 

Segundo o PDE-2020, a produção industrial que já apresentou forte recuperação após a 

expressiva queda por conta da crise financeira internacional de 2008, se destacará ainda mais no setor 

industrial de extração mineral, em especial nos segmento de petróleo e gás. Também ocorrerá um 

relevante crescimento da extração de minério de ferro. Os demais segmentos industriais que apresentam 

vantagens comparativas importantes, como  siderurgia,  celulose  e  agroindústria, deverão ainda 

continuar se  beneficiando do  crescimento econômico dos  países emergentes.  Já internamente, o 

crescimento econômico se concentrará bastante nos subsetores relacionados à infra-estrutura e à 

construção civil. 

 

9.3.2. Premissas de Indicadores Demográficos 

 

 População Brasileira  

 

Em síntese, de acordo com PDE-2020 se pode afirmar que a população continua a crescer, 

porém a um ritmo menor e esta envelhecendo. Estes fenômenos são reflexos do declínio nas taxas de 

fecundidade e aumento da expectativa de vida no País. Já Mato Grosso se encontra dentro das macro-

regiões do Brasil com maiores médias de crescimento populacional, dentre as quais a regiões Norte e 

Centro-Oeste. As taxas médias de crescimento populacional destas regiões giram em torno de 1% ao 

ano, enquanto que as demais regiões crescem mais próximo de 0,5% ao ano.   

 

 Número de Domicílios no Brasil 

 

No PDE-2020 se aponta esta variável como uma das que mais afeta as projeções de demanda 

elétrica do setor residencial e projeção é realizada a partir de dados censitários.  No horizonte decenal do 

plano, se estima que o número de habitantes por domicílio no Brasil caia de 3,1 em 2010 para 2,7 em 

2020, o que em conjunto com aumento da população significa um aumento de cerca de 15 milhões de 
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domicílios no País nos próximo 10 anos.  Novamente para Mato Grosso, a regionalização das projeções 

indica um aumento das participações relativa das regiões Norte e Centro-Oeste no número total de 

domicílios do País. São regiões ainda com baixa densidade demográfica e portanto com maiores 

possibilidades de expansão. 

 

9.3.3. Premissas de Consumo Setoriais 

 

 Setor Industrial 

 

No cenário de referência do PDE-2020 se contempla uma retomada e forte crescimento da 

demanda doméstica, assim como dos países em desenvolvimento por energia no setor industrial, 

especialmente na produção de insumos básicos industriais como aço e alumínio. Esta projeção gira em 

torno da expectativa de melhora da renda da população e, sobretudo, da necessidade de modernização da 

infra-estrutura e ganhos de eficiência econômica nos países emergentes. 

No longo prazo se espera uma redução da elasticidade-renda da demanda de energia no País, 

sem, contudo provocar ruptura no modelo de desenvolvimento atual na próxima década.  Necessidades 

de padrões ambientais mais aceitáveis levarão a um aumento da eficiência energética tanto no uso 

quanto na produção, bem como à racionalização do uso de insumos básicos industriais energointensivos, 

tais como o aço, o alumínio ou o cimento, entre outros. 

 

 Setor residencial 

 

Para o setor residencial,  no PDE-2020 se destacam os consumos de eletricidade, do gás 

liquefeito de petróleo (GLP) e da lenha, sendo estes dois últimos atendendo principalmente aos serviços 

de cocção e aquecimento de água. Projeta-se uma demanda crescente por energia residencial, em linha 

com o crescimento do numero de domicílios previsto, assim como se esperam ganhos significativos na 

eficiência energética e nos estoques dos principais aparelhos eletrodomésticos no período decenal.  

 

 Setor de Transportes 

 

Destaca-se como fundamental conhecer a perspectiva futura para este setor da economia, uma 

vez que afeta diretamente a demanda interna por biocombustíveis. No PDE-2020 se projeta uma maior 

demanda por mobilidade e o aumento da atividade do transporte de passageiros. Também uma expansão 
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expressiva da frota de autoveículos em geral, graças à expansão da renda, na proporção que demonstra a 

Figura 47, especialmente para os veículos leves. Projeta-se que o número total de autoveículos em 

circulação no país deverá saltar de 29,0 milhões em 2009 para 56,0 milhões de unidades em 2020.  

 

 

Figura 47 - Evolução da Frota total de Autoveículos 

 
 Transporte de Passageiros 

 

Projeta-se no PDE-2020 um aumento da participação do transporte individual em relação ao 

transporte coletivo, sendo que este também cresce.  O transporte ferroviário de passageiros deverá 

aumentar sua participação em função da maturação de projetos que integram o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) e de outros investimentos de concessionários e governos estaduais. 

 

 Transporte de Cargas 

 

Nas expectativas do PDE-2020, este será bem mais eficiente no decorrer do horizonte decenal 

futuro,  sendo estruturalmente menos concentrado no modal rodoviário. Em conformidade com o PNLT- 

Plano Nacional de Logística e Transporte
64

 (CENTRAN
65

, 2007), o PDE-2020 indica para 2023, uma 

                                            
64

 PNLT- Plano Nacional de Logística e Trnasporte: desenvolvido pelo Ministério dos Transportes – MT, em cooperação 

com o Ministério da Defesa – MD, por meio do CENTRAN - Centro de Excelência em Engenharia de Transportes, com  

objetivo de formalizar e perenizar instrumentos de análise, sob a ótica logística, para dar suporte ao planejamento de 

intervenções públicas e privadas na infraestrutura e na organização dos transportes, de modo a que o setor possa contribuir 

para a consecução das metas econômicas, sociais e ecológicas do País, em horizontes de médio a longo prazo, rumo ao 

desenvolvimento sustentado. 
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oferta de  cerca de 20.000km  de ferrovias,  em adição às instalações de 2007.  O crescimento na matriz 

de atividade de carga nacional (tonelada - km) se dará também nos modais aeroviário, aquaviário, 

diversificando-se portanto. 

 

9.3.4. Projeção Nacional de Demanda de Energia Futura 

 

A Figura 48 trás as projeções de consumo energético final de acordo com PDE-2020. Como 

informações mais relevantes estão o forte aumento previsto no consumo per capta de energia na próxima 

década e a variação da elasticidade-renda do consumo de energia. Observa-se na projeção do PDE-2020 

que o valor da elasticidade-renda do consumo final energético obtido para o período 2015-2020, foi de 

0,99, inferior ao valor do primeiro qüinqüênio 2010-2015, que foi de 1,12. Isto reflete a premissa de 

eficiência energética crescente ao longo do horizonte decenal embutida no plano. 

 

 

Figura 48 - Economia e Consumo Final Energético 

 
9.3.5. Projeção Nacional de Consumo Energético Futuro por Fonte 

 

Abaixo, a Figura 49, extraída do PDE-2020, traz a projeção de consumo energético brasileiro 

desagregado por fonte. O objetivo é destacar-se a expansão prevista do consumo dos biocombustíveis 

líquidos  etanol e biodiesel, cuja participação se eleva de 6,1% em  2010  para  9,9%  em  2020.  Aliás, 

os biocombustíveis como um todo, incluindo-se o bagaço de  cana,  a  lixívia, a  lenha e  o carvão  

                                                                                                                                        
65

 CENTRAN - Centro de Excelencia em Engenharia de Transportes: objetiva promover a evolução tecnológica da 

engenharia de transportes no País 

Fonte: PDE-2020 
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vegetal, entre  outros, aumentam  sua   participação  no  horizonte  decenal  passando  de   32,5%  para   

35,0%.   

Já os derivados de petróleo, observa-se na projeção do PDE-2020 uma expressiva queda de 

participação no consumo final deste energético nacionalmente, caindo de 38,1%, em 2010 para 31,9%, 

em 2020.  A principal razão disto, de acordo com o PDE-2020, será a maior penetração do etanol em 

detrimento da gasolina, cuja  parcela no consumo final energético brasileiro reduz-se de 7,7%  para  

4,5%.  No cenário apresentado no plano, o GLP também reduz de 3,6%   para  2,7%   sua  participação,  

em  parte   devido  à  substituição  pelo  gás natural, em  parte  devido à  saturação do  consumo nas  

residências.  

Observa-se que o óleo diesel (mineral) também registra uma pequena queda no período decenal, 

passando de 16,9% para 16,4%, em razão da maior  utilização  do   biodiesel. Porém se enfatiza no PDE-

2020 que, se com efeito, for considerado volume de adição do   biodiesel,  o macro-produto diesel 

praticamente mantém a sua  participação relativa, variando de 17,8% em 2010 para  17,6% em 2020. 

Novamente no PDE-2020, para escolha entre etanol e gasolina a variável principal  de decisão 

do consumidor é a relação de preços  entre  os  dois combustíveis, sendo que este considera o 

rendimento de  cada  um. No horizonte decenal do plano, se considerou  que    o   etanol   mantém 

sempre  seus preços    competitivos,   sendo    este produto a   escolha preferencial dos usuários de 

veículos flex-fuel. 

No PDE-2020 se faz também observações importantes para as projeção da demanda de óleo 

diesel,  especificamente para  o fração destinada ao setor de transportes que é  derivada do uso  de  

veículos rodoviários pesados,  de veículos comerciais leves, dos modais aquaviário e ferroviário. A 

partir de 2011, considerara-se no plano incrementos de 0,7% e 1,0% a.a. nos  rendimentos  médios  dos  

veículos novos leves e pesados, respectivamente. Também se estima que os projetos ferroviários afetem 

potencialmente o setor de transporte de cargas e veículos pesados nos próximos anos.  
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 Figura 49 - Projeção de Consumo Energético Brasileiro por Fonte 

 

9.3.6. Energia Elétrica 

 

Primeiramente se destaca neste tópico o porquê da importância de se ter noções a respeito da 

matriz elétrica quando se estuda a agroenergia ou demais fontes renováveis. Diante do potencial de 

expansão que a hidroeletricidade tem no País e mais ainda em Mato Grosso, esta ainda é o referencial 

em termo de custo de oportunidade para definição de investimentos em outros setores de produção 

energética. Portanto, se necessária uma compreensão mínimoa a respeito das perspectivas atuais e 

tendências futuras do setor.   

As premissas econômicas e demográficas adotadas no PDE-2020 e a correspondente  projeção 

do consumo total de  energia elétrica , resultaram em  um crescimento continuado do  consumo per  

capita de eletricidade,  com  expansão estimada em  torno  de  50%  no  período  2010-2020, 

concomitantemente  com uma  pequena redução da intensidade elétrica da economia. 

A figura 50 (abaixo) ilustra a projeção do consumo total de eletricidade do PDE-2020, incluindo 

autoprodução, assim como, os valores médios qüinqüenais da elasticidade-renda resultante e os valores 

pontuais  da  intensidade do consumo de energia elétrica em relação ao PIB. Observa-se que ambos os 

indicadores seguem trajetória declinante no período decenal.  
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Figura 50 - Elasticidade-renda do Consumo de Energia Elétrica 

 

9.3.7. Sistema Elétrico Existente 

 

De acordo com dados do BIG - Banco de Informações de Geração da ANEEL, a capacidade 

instalada total do sistema elétrico brasileiro em 31/12/2009 era de cerca de 112.500 MW. Este total 

engloba as unidades geradoras do SIN - Sistema Interligado Nacional e também aquelas instaladas nos 

sistemas isolados, bem como a autoprodução que é a geração de energia elétrica instalada no local do 

consumo. 

A capacidade instalada do SIN, incluindo a parcela de Itaipu que é importada do Paraguai, 

totalizava 103.598 MW em 31/12/2009. Já as usinas existentes dos sistemas isolados em 31/12/2009 

totalizavam 2.735 MW de capacidade instalada.  Abaixo, as Figuras 51 e 52, demonstram a capacidade 

dos dois sistemas.  Destaca-se que Mato Grosso faz parte dos sistemas isolados e a distribuição desta 

capacidade pelos Estados também é demonstrada na Figura 52. 

 

 

Figura 51 - Capacidade Instalada em 31/12/2009 no SIN (MW) 
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Figura 52 - Capacidade Instalada em 31/12/2009 nos Sistemas Isolados (MW) 

 
9.3.8. Projeção de Expansão Hidrelétrica Nacional 

 

Nas projeções do PDE-2020 a capacidade de geração hidráulica  nacional aumentará de  83 GW 

para  115  GW, de  2011 até   2020.   A região Norte é onde ocorrerá a maior  expansão  hidrelétrica,  

com à  entrada em operação de  grandes empreendimentos a partir  de  2012. O destaque é para a usina  

hidrelétrica  de Belo Monte,  cuja  motorização deve  levar três anos, com a entrada em operação de seis 

máquinas de 611,1 MW por  ano. 

 

9.3.9. Projeção de Expansão Termelétrica Nacional 

 

No PDE-2020, no que diz respeito à geração termelétrica, projeta que a maior expansão ocorrerá 

na  região Nordeste. Segundo o plano, a capacidade térmica instalada atual no SIN é de 16 GW, 

evoluindo até 2013 para cerca  de 25 GW,  capacidade esta já contratada nos leilões realizados, porém 

ficando estável a partir de então.  Destaca-se que no sistema elétrico brasileiro,  predominantemente  

hidrelétrico,  as  usinas  térmicas  poderão  ficar  muitos  meses  sem a necessidade de  gerar  energia,  

uma vez que o despacho ótimo do sistema prioriza as operações das  fontes renováveis: usinas 

hidrelétricas , PCHs, pequenas centrais termelétricas  movidas a biomassa  e centrais eólicas.  De acordo 

com o PDE-2020, as usinas termelétricas perdem participação na matriz elétrica perante as demais 

fontes, caindo de 19%,  em 2014,  para  15%,  no ano  de 2020. 

 

9.4. Projeção de Expansão Nacional de Fontes Alternativas de Energia 
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Com relação às fontes alternativas, se observa no PDE-2020 uma  projeção de expansão média 

anual de 12%,  bastante significativa e com destaque para  as usinas  eólicas,  de  biomassa  de  bagaço  

de  cana-de-açúcar  e  PCH. A região classificada como Sudeste/Centro-Oeste no PDE-2020 é a que 

mantém a maior participação de fontes alternativas de energia ao longo  do  horizonte  decenal,  

conforme ilustra a Figura 53. O plano também faz a observação de que graças a uma forte expansão, as 

fontes de biomassa, PCH e eólica terão sua participação no parque de geração do SIN aumentada de 

13%, em 2014, para  16%,  em 2020,  estando esta elevação distribuída entre  as regiões Sudeste/Centro-

Oeste, Nordeste e Sul. 

  

 

Figura 53 - Acréscimo da Capacidade Instalada de Fontes Alternativas (MW) 

 

Baseando-se na expansão planejada e fornecimento de energia futura já contratada, no PDE-

2020 se destaca que a partir do ano de 2014 ocorrerá uma retomada da  participação  das fontes  

renováveis na matriz elétrica brasileira,  em  detrimento das  fontes  baseadas em combustíveis fósseis 

que foram  incentivadas emergencialmente, como uma alternativa ao risco de racionamento elétrico. Há 

que se ressaltar, no entanto, que a concretização deste plano de todo este plano de expansão baseado em  

fontes renováveis, depende hoje da  obtenção de  Licenças  Prévias  Ambientais para os 

empreendimentos.  

 

9.5. Expansão de Fontes Alternativas de Energia em Mato Grosso 

 

No PDE-2020, um aspecto negativo para Mato Grosso é que no curto prazo (2011-2013), não 

estão previstos acréscimos no fornecimento de energia elétrica do Estado proveniente de fontes 
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alternativas. Conforme demonstra a Figura 54 abaixo, as grandes expansões ocorrem na região sudeste 

(biomassas) e nordeste (eólicas).  

 

 

Figura 54 - Expansão nacional de Fontes Alternativas de Energia 

 
9.6. Estimativa de Investimentos no Setor Energético 

 

No PDE-2020 se dá a dimensão econômica da movimentação de recursos financeiros esperada 

no setor energético para os próximos dez anos.  Apenas a expansão da geração prevista entre 2011-2020,  

ira requerer investimentos da ordem  de R$ 190 bilhões. Grande parte destes recursos se destinarão às 

usinas  já autorizadas, em construção e com  contratos assinados  nos  leilões  de fornecimento de 

energia  nova.  Destaca-se porém que o montante a investir-se ainda em novas usinas, ou seja, unidades 

não autorizadas ainda e energia  não contratadas, seja da ordem  de mais R$ 100 bilhões, dos quais  55% 

em hidrelétricas e 45%  no conjunto de outras fontes  renováveis: PCH, biomassa e eólica.  

Destaca-se que se trata de um fluxo enorme de recursos financeiros, do qual Mato Grosso 

precisa participar efetivamente, a fim de assegurar sua auto-suficiência energética e oferta interna de 

energia elétrica. Também se promover o desenvolvimento econômico e social decorrentes de 

investimentos estruturais, movimentando a economia local e gerando bem estar aos seus cidadãos. 
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10. PROPOSTA ENERGÉTICA PARA MATO GROSSO 

 

              Mesmo já tendo destacado todo o caráter multidisciplinar do assunto abordo neste trabalho, 

abaixo será apresentada uma proposta para discussão estratégica e construção de metas energéticas para 

Mato Grosso. O objetivo principal é instigar o debate e aprofundar-se na questão da necessidade de 

maior planejamento energético para o Estado. Quem sabe futuramente se agreguem outras competências, 

sugestões e avaliações técnicas a esta proposição. O ponto central é não se eximir da oportunidade de  

prospectar oportunidades agroenergética,  identificar-se as necessidades e latências do setor.  Na 

seqüência se detalham algumas  premissas assumidas por este trabalho para elaboração desta proposta 

energética para Mato Grosso.     

 

10.1.  Premissas Assumidas 

 

 Considerando-se que BEN-2020 apontou uma produção de energia primária da ordem 241,1 milhões 

de
 
tep em 2009 (vide Tabela 1) e que o PNE-2030 apontou para uma oferta necessária de 555,8 milhões 

de tep em 2030 (vide Tabela 2), calcula-se que o crescimento necessário de oferta de energia primaria no 

País será de no mínimo 130,5%, em termos de tep entre 2010 e 2030;  

 Considerando-se que BEEMT-2010 informa que Mato Grosso demandou 3,681 milhões de tep de 

energia primária  em 2009 , equivalente a 1,53% da produção nacional, e que seu consumo final de 

energia foi da ordem de 3,466 milhões de tep, ou seja, 1,44% da produção nacional.  

 Considerando-se que as perdas energéticas foram da ordem de 0,214 milhões de tep, em torno de 

5,84%  na relação demanda/consumo e que estes é um índices percentuais  passiveis de ser otimizado; 

 Considerando-se que o BEN-2010 informa que em 2009, Mato Grosso produziu apenas 2,727 

milhões de tep de energia primária, equivalente a 1,13% da produção nacional e atingiu uma relação de 

produção/consumo da ordem de 78,9%. Ou seja que  Mato Grosso ainda tem dependência externa de 

energia de 0,953 milhões de tep e necessita buscar sua auto-suficiência energética;  

 Considerando-se que a participação de Mato Grosso no PIB nacional é de 1,6%, ou seja, 

economicamente o Estado tem um percentual de participação superior a sua participação na produção de 

energia primária País e que isto pode ser equalizado 

 Considerando-se que o PIB de Mato Grosso  historicamente cresce em ritmo muito maior que o PIB 

nacional, onde estima-se que para cada 1,0% de crescimento nacional, Mato Grosso tenha um 

crescimento proporcional de 1,9% de seu PIB;; 
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 Considerando-se que a TMC -Taxa Media de Crescimento do consumo energético no Estado foi da 

ordem de 2,7% a.a. (vide Tabela 4) e admitindo-se a manutenção deste índice até 2030 e aplicando-o 

para projetar-se a demanda total futura de energia, se obtêm o resultado de que  Mato Grosso necessitará 

de aproximadamente 6,441 milhões de tep em 2030. Destaca-se que esta projeção equivale a um 

crescimento de 175,0% no período 2010-2030, índice bastante superior a expectativa de crescimento da 

demanda nacional (130,5%); 

 Considerando-se que se aplicando o mesmo índice de 2,7% a.a. agora crescimento da produção de 

energia primaria atual do Estado, que  2009 foi  2,727 milhões de tep, obtêm-se para 2030, em busca da 

auto-suficiência a ampliação da oferta interna de energia necessita ser ordem de desafiadores 236,2%no 

período;    

 Considerando-se que nesta busca por auto-suficiência e segurança energética é estratégico para Mato 

Grosso diversificar suas fontes e também produzir um excedente energético exportável, sugere-se um 

índice de 10% de excedente de produção para o consumo previsto para 2030. Destaca-se que isto 

elevaria a meta de produção de energia primária do Estado para 7,084 milhões de tep em 2030, e o 

crescimento necessário passaria  a ser portanto da  ordem de 259,8% entre 2010 e 2030  

 Considerando-se que para atingir a meta de 7,084 milhões de tep será necessário uma expansão 

interna de oferta de energia primaria de aproximadamente 4,65% a.a., em média; 

 Considerando-se que pela observação do ritmo de crescimento da produção de energia primária no 

período entre 1999-2009  é possível a meta de manutenção de taxas de crescimento da produção estadual 

sempre superiores ao crescimento do consumo até 2030;  

 Considerando que  entre 1999 e 2009 a TMC da produção de energia primária de Mato Grosso foi de 

5,8% enquanto o crescimento do uso foi de apenas 2,7% a.a., reduziu-se de 45,2% para 25,9% a 

dependência externa de  energia do Estado;  

 Considerando-se que uma vez fosse mantido o atual ritmo de expansão da produção de energia em 

5.8% a.a., em 2030 se atingiria uma produção energética de 8,910 milhões de tep, superior a proposta de 

7.084 milhões de tep é tal fato reforça que o índice médio de 4.65 a.a. de crescimento é portanto 

tangível; 

 Considerando que no ritmo atual de expansão de oferta e demanda de 5.8 % de crescimento a.a., a 

auto-suficiência energética de Mato Grosso, em termos de tep total ocorreria por volta do ano de 2020 e 

que este e um objetivo a ser buscado; 

 Considerando-se que oferta abundante de energia é um fator de atratividade de investimentos 

privados e possibilita maior industrialização do Estado, sendo aspectos fundamentais para economia de 

Mato Grosso por que se geram empregos e distribui-se renda para a sua população; 
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 Considerando-se que Mato Grosso tem uma localização geográfica estratégica com relação à região 

norte do Brasil e alguns países vizinhos na America Latina, e isto possibilita integração e trocas de 

produtos energéticos movimentando a economia local; 

 Considerando-se que Mato Grosso tem enormes potencialidades para produção de energia renovável, 

com destaque especial para as fontes hidráulicas e as biomassas, e que é estratégico para sua população 

que esta vocação seja aproveitada;   

 Considerando-se que Mato Grosso tem em seu território biomas preservados como Amazônia e 

Pantanal, os quais são detentores de enorme biodiversidade e precisam ser preservados, uma vez que 

atraem os olhares do mundo sobre os mesmos. Portanto a expansão energética deve ser bem planejada e 

executada; 

 Considerando-se que a gestão estadual e os cidadãos de Mato Grosso tem consciência de suas 

responsabilidades para com o meio-ambiente e que Mato Grosso, por sua condição de celeiro agrícola, 

deve assumir papel de liderança na produção agroenergética e contribuir para a sustentabilidade do 

planeta e o bem estar das gerações futuras como um todo; 

 Considerando-se que a vocação agrícola do Estado e a produção de agroenergia são complementares 

e integra-se perfeitamente a um modelo de agronegócio sustentável em Mato Grosso, cujo resultado 

final seja agregar-se valor a produção local sem impactos negativos na agricultura tradicional produtora 

de alimentos; 

 Considerando que Mato Grosso precisa enfrentar a questão das queimadas que ocorrem em seu 

território, assumindo suas responsabilidades ambientais e que por este motivo, deve-se visualizar na 

agroenergia uma forma de compensação para a sociedade  as emissão de CO2 e demais GEE;  

 Considerando que não raramente, a sustentabilidade da agricultura de Mato Grosso e os produtos 

provenientes do seu agronegócio são questionados ou vitimados por barreiras internacionais não 

tarifarias, e que a Agroenergia é um caminho para construir-se uma imagem de responsabilidade 

ambiental mais robusta perante o mundo 

 

Neste trabalho, sugere-se para Mato Grosso o estabelecimento das metas energéticas futuras 

(aproximadas) descritas na seqüência. 

 

10.2.  Sugestão de Metas Energéticas  

 

Na forma de sugestão e sugerindo-se aprofundamento das questões técnicas, mensurações, 

adoção de modelagens, discussões das questões políticas, financeiras, econômicas, ambientais ou demais 
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temas que envolvem planejamento energético, propõem a seguinte meta energética futura para Mato 

Grosso:   

 

 Crescimento geral de no mínimo 260,0% na oferta interna de produção de energia primaria de Mato 

Grosso,  atingindo-se  os 7,084 milhões de tep de produção até 2030.  

 

Tendo em vista que ações no setor energético normalmente demandam tempo razoavelmente 

longo para execução e entrada efetiva em operação, o crescimento anual sugerido não é linear, ou seja, 

não serão diretos 4,65% a.a. mencionados anteriormente. Apesar de na última década a oferta de energia 

primária no Estado ter crescido a um ritmo superior a este na média anual sugerida, identificou-se no 

decorrer deste trabalho, uma tendência de certa estagnação local para setores energético onde se projeta 

forte expansão nacional para a próxima década, por exemplo, na produção de etanol e co-geração a partir 

de bagaço de cana. Também a tendência de relativa estagnação e até redução no ano de 2011, para o 

crescimento vigoroso que vinha sendo observado para o Biodiesel a partir de 2007 como produto 

agroenergético  e que rapidamente se constituiu em uma importante fonte de energia primaria na matriz 

do Estado. Baseados ainda nas outorgas ou empreendimento em construção, não se constata também 

neste momento, a perspectiva de manutenção do ritmo de crescimento anterior das fontes hidrelétricas.  

Diante deste cenário, planejamento, estratégia e adoção de medidas concretas e imediatas são 

necessários para que Mato Grosso continue avançado energeticamente e não perca proporcionalmente as 

recentes conquistas alcançadas. Tendo-se a clareza que o resultado de ações no setor energético apenas 

se refletem no médio e longo prazo, sugere-se as metas percentuais mínimas de crescimento de oferta de 

energia primária para os períodos abaixo descritos: 

    

 De 2010 a 2015: média de 3,5% a.a. de crescimento mínimo, atingindo-se oferta interna de energia 

primaria de 3,352 milhões de tep em 2015;  

 De 2015 a 2020: média de 4,55% a.a. de crescimento mínimo, atingindo-se 4,187 milhões de tep em 

2020;  

 De 2020 a 2025: média de 5,0% a.a. de crescimento mínimo, atingindo-se 5,344 milhões de tep em 

2025;  

 De 2025 a 2030: média de 5,8% a.a. de crescimento mínimo, atingindo-se 7,084 milhões de tep em 

2030;  
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Nesta projeção para Mato Grosso não estão sendo considerados potenciais ganhos de eficiência 

energética dos sistemas de produção ou uso durante o período proposto. Porém se destaca que tanto o 

PNE-2030 quanto o PDE-2020 apresentam índices e expectativas que vão à direção de fortes ganhos de 

intensidade energética da economia.  No PNE 2030, por exemplo, a projeção é que a intensidade 

energética na economia nacional varie de 0,275 tep/mil US$  em 2005, para 0,261 tep/mil US$ em 2030 

(vida Tabela 2). Ou seja, boa parte da energia que será necessária no futuro, será proveniente da 

racionalização de uso. Considere-se portanto, mesmo que de uma forma empírica, que na proposta de 

metas deste trabalho para o Estado, potenciais ganhos de eficiência energética são uma contingência e 

margem de segurança para os objetivos propostos para Mato Grosso sejam realmente alcançados.  

 

10.3.  Crescimento Planejado para Produção de Energia Primaria em Mato Grosso 

 

O grande potencial energético de Mato Grosso se encontra nas fontes hidráulicas e 

agroenergéticas, sendo que ambas são fontes renováveis de energias. Porém, ao se projetar um 

crescimento tão expressivo da produção de energia primária, em torno de 260,0% entre 2010 e 2030, se 

torna de fundamental importância a delineação clara dos direcionadores que possibilitem realmente 

atingir-se esta meta. No caso, uma descrição de quais seriam estas fontes energéticas, suas origens e sua 

participação na matriz estadual futura como um todo. É neste sentido que dentro da forma e premissas 

desta proposta de discussão energética e viabilidade de sua adoção pelo setor de planejamento energético 

estadual, A Tabela 21 (abaixo) sugere qual seria um possível cenário energético futuro para Mato 

Grosso, com crescimento das fontes de energia hidráulica, dos biocombustíveis, da co-geração e da 

lenha, porém de uma forma organizada e dentro das premissas abaixo descritas: 

 

Tabela 22 - Proposta para Crescimento da Produção de Energia Primária em Mato Grosso 
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 1ª Premissa: de acordo com os dados da ANAEL, entre empreendimentos em operação e construção, 

Mato Grosso explora atualmente apenas 10% do seu potencial provado de fontes hidráulicas de energia 

(vide Tabela 9). Portanto existe claro potencial e espaço para que o crescimento da hidroeletricidade 

continue em ritmo acelerado no Estado, ocupando muito mais importância proporcional na matriz 

energética local até 2030; 

 2ª Premissa: a diversificação das fontes de energia primária é necessária para a segurança energética 

de Mato Grosso, mantendo-se foco nas fontes de energia renováveis. Para mitigar-se riscos os de uma 

concentração e dependência muito elevada das fontes hidráulicas, sujeitas as intempéries de anos com 

pluviosidade média baixa, deve-se mandatoriamente investir-se nas demais fontes renováveis dentro das 

vocações regionais do Estado, por exemplo, os biocombustíveis (etanol e biodiesel) ou co-geração 

elétrica.   

 3ª Premissas: que o governo estadual considera que investir em agroenergia é muito estratégico para 

Mato Grosso, afinal o Estado tem vocação agrícola e um grande potencial agroenergético a ser 

explorado. Nesta perspectiva, no âmbito governamental se têm a compreensão que políticas publicas 

regionais e investimentos em infra-estrutura são necessários para viabilização das alternativas de fontes 

agroenergéticas, sendo que o retorno se dará apenas no médio e longo prazos; 

 4ª Premissa: que o setor privado identifica o potencial do Estado nas áreas agroenergéticas e os atuais 

investimentos podem ser ampliados ou mesmo retomados, a fim de se recuperar eventuais atrasos com 

relação às demais regiões produtores;  

 5ª Premissas: que os entes públicos e privados da cadeia agroenergética compreendem a Agroenergia 

como complementar a agricultura tradicional alimentar, buscando agregar-se valor a produção local, 

dentro de conceitos de sustentabilidade ambiental;  

 6ª Premissa: que pelas estimativas governamentais, o setor energético em geral demandará 

investimentos públicos e privados da ordem de 800 bilhões  de reais até 2030 e a economia de Mato 

Grosso necessita atrair uma parcela muito significativa destes investimento para geração de riqueza, 

empregos e renda para a população local; 

 7ª Premissa: que Mato Grosso tem enorme potencial para expansão da produção de energia 

proveniente de cana-de-açúcar, seja através do caldo de cana (etanol) ou exploração do bagaço de cana 

para produção de bioeletricidade, bastando foco e trabalho em parceria por parte de todos os entes 

envolvidos nesta cadeia produtiva;  

 8ª Premissa: que Mato Grosso tem vocação para produção de biomassas oleaginosas, capacidade 

industrial instalada em parte ociosa, disponibilidade da matéria prima soja abundante, adaptabilidade 
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edafoclimática para outros cultivos oleaginosos energéticos, sendo isto um conjunto de fatores que 

possibilitam uma expansão muito rápida da produção desta fonte de energia primária. 

 9ª Premissas: que a situação atual de baixa atratividade econômica para produção de biodiesel é 

transitória, estando associada ao estagio atual de desenvolvimento a maturidade da sua cadeia de 

produção, sendo um quadro passível de alterar-se rapidamente em favor desta alternativa energética no 

futuro;  

 10ª Premissa: que Mato Grosso deve atentar-se para o potencial energético de fontes de matérias 

primas bioenergéticas alternativas, tais como palha de arroz, ampliando seu uso.  

 11ª Premissa: que a expansão do setor energético, através da exploração do potencial das fontes 

renováveis, pode e deve caracterizar-se como um vetor de interiorização do desenvolvimento sócio-

econômico do Estado; 

 12ª Premissa: que os balanços energéticos tanto da produção de etanol de cana-de-açúcar quanto do 

biodiesel de soja são positivos, gerando enormes benefícios ao meio ambiente e agregando 

sustentabilidade aos sistemas de produção; 

 13ª Premissa: que produção de energia a partir de lenha pode expandir-se apenas através da 

implantação de áreas de reflorestamento e projetos de manejo sustentável de florestas, principalmente 

focado em regiões com comunidades isoladas ou mesmo em setores industriais onde esta fonte 

energética ainda se apresente como uma alternativa para suprimento básico de energia;  

 14ª Premissa: todos os projetos energéticos futuros de Mato Grosso obedecerão aos critérios 

ambientais da legislação vigente, sendo, portanto aptos a receberem autorização de implantação, 

removendo-se os atuais e futuros entraves quaisquer para concessão do licenciamento ambiental;  

 15ª Premissa: que o pleno entendimento do contexto energético a níveis mundial, nacional e regional, 

assegura que as estratégias e ações implantadas localmente, estejam em linha com a vocação de Mato 

Groso e com sua responsabilidade maior de contribuição em nível regional, para o desenvolvimento 

sustentável do planeta.  

 

10.4.  Participação Proposta para as Fontes Primária de Energia em Mato Grosso 

 

Uma vez considerando-se acatada e implantada a proposta energética sugerida neste trabalho 

para Mato Grosso, o Gráfico (abaixo) ilustra  as mudanças que seriam observadas nas participações 

relativas das fontes de energia primária dentro matriz energética do Estado, entre 2010 e 2030:  
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Gráfico 8 - Participações Sugeridas das Fontes Primárias de Energia em MT  

 
Neste cenário que foi projetado, todas as atuais fontes de energia primária do Estado teriam 

crescimento importante no período que vai de 2011 a 2030. Porém, diante da maior TMC das fontes 

hidráulicas, apesar da expansão, as demais fontes perderiam participação  na matriz estadual. Destaca-se 

que se previu um crescimento total de 350,0% nas fontes hidráulicas;  30% na fonte lenha; 120% da 

fonte caldo de cana (etanol); 80% na fonte co-geração de bagaço de cana; 120% na fonte biodiesel. As 

demais fontes teriam ampliado seu uso, atingindo no mínimo 0,5% de participação na matriz energética 

estadual até 2030. Ou seja, são propostas de crescimentos expressivos, porém perfeitamente factíveis 

conforme se demonstrado na descrição do potencial das fontes hidráulicas, das biomassas energéticas e 

dos produtos energéticos em Mato Grosso.  

Hoje, a preocupação maior se consistiria nas dificuldades que vivenciam setores estratégicos 

para produção de energia no futuro, tais como,  o setor sucro-alcooleiro e mesmo o biodiesel em Mato 

Grosso, os quais demandam atenção especial tanto do poder publico quanto da iniciativa privada, sob 

risco de involuntariamente se comprometer os potenciais e necessários avanços na matriz energética 

estadual.  Também se faz necessário uma definição mais clara de metas, que seja mensuráveis com 

relação a produção energética no Estado, assim como quais seriam os direcionadores, as melhores 

oportunidades e quais desafios a serem superados para se atingi, por exemplo, objetivos como os que 

aqui foram propostos neste trabalho.  

 

10.5.  Expansão para as Fontes de Energia Hidráulica em Mato Grosso 
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Destaca-se que as fontes de energia hidráulica estão diretamente ligadas à matriz elétrica do 

Brasil e de todas as Unidades da Federação.  De acordo com os dados da ANAEL, Mato Grosso possui 

no total, 141 empreendimentos em operação, gerando 2.308.023 kW de potência.  Excluindo-se deste 

total o montante equivalente a fração Usinas Termoelétricas (UTE), de 609.909 kW, obtêm-se uma 

geração de 1.608.414 kW de energia elétrica proveniente de fontes hidráulicas no ano de 2011. 

 Já com relação às perspectivas de ampliação do uso desta do potencial hidráulico do Estado, 

boa parcela já é passível de projetação, com base nas construções e outorgas já autorizadas pela 

ANAEL. Identifica-se para os próximos anos, porém sem uma definição clara de prazos, a previsão de 

uma adição de 4.538.592 kW na capacidade total de geração elétrica de Mato Grosso, proveniente 

dos 12 empreendimentos em construção e mais 25 com outorga assinada.  O importante é que isto, ora 

concretizado integralmente, equivalerá a um aumento de  96,6% no total de geração elétrica, elevando a 

capacidade total do estado para 6.846.615 kW nos próximos anos.  Mantendo-se o mesmo critério e 

excluindo-se os investimentos em UTE, sejam fase de construção ou outorga (107.700 kW), teríamos 

uma expansão total de 4.431.092 kW apenas na fração hidráulica. Ou seja,algo em torno 175,5% de 

incremento em termos de kW nos próximos anos (vide Tabela 22). No entendimento deste trabalho se 

trata de uma expansão insuficiente e repleta de incertezas, portanto é um ponto de muita atenção e que 

necessita ser trabalho de imediato por todo o setor energético estadual, afim de superar-se entreves e 

viabilizar-se crescimento mais vigoroso até o ano de 2030. 
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Tabela 23- Ampliação das Fontes Primárias de Produção de Energia Hidráulica em MT 

 

                                                                                 Fonte: elaboração autor a partir de dados ANAEL 

 

Observa-se que tecnicamente seria recomendável a conversões da grandeza kW para tep. Porém 

o ponto relevante Tabela 23,  que é o índice percentual de expansão projetado, permaneceria inalterado 

para ambas as métricas. Algumas outras principais constatações e recomendações baseadas nos dados 

produzidos na Tabela 22  seriam as seguintes: 

 

 O crescimento de 175% é expressivo, porém não tem nenhuma data definida e se parte da premissa 

que todos os empreendimentos em construção ou com outorga autorizada se concretizem e estejam 

operando com capacidade máxima até 2030. Ou seja, dentro de um prazo de 21 anos. Tomando-se por 

base o ritmo atual de investimentos no setor, o tempo de execução de obras deste porte e principalmente 

o tempo demandado para concessões de licenciamentos ambientais, entende-se que esta projeção pode 

ser considerada bastante otimista. Neste sentido,ações técnicas ou ações políticas por parte do poder 

publico e instituições privadas envolvidas, no sentido de buscar mecanismos que possibilitem  se 

Tipo Quantidade Potência (kW)  % 

CGH 32 15.908            0,69 

PCH 52 678.326          29,39 

UHE 9 914.180          39,61 

UTE 48 699.609          30,31 

Total 141 2.308.023        100,00 

Tipo Quantidade Potência (kW)  % 

PCH 9 131.700          24,46 

UHE 1 300.000          55,72 

UTE 2 106.700          19,82 

Total 12 538.400        100,00 

Tipo Quantidade Potência (kW)  % 

CGH 4 3.338            0,08 

PCH 17 206.454            5,16 

UHE 3 3.789.600          94,74 

UTE 1 800            0,02 

Total 25 4.000.192        100,00 

CGH 36                      19.246 0,3%

PCH 78                  1.016.480 14,8%

UHE 13                  5.003.780 73,1%

UTE 51                    807.109 11,8%

Total 178 6.846.615 100,0%

SOL -Central Geradora Solar Fotovotaica

UHE - Usina Hidrelétrica de Energia

UTE - Usina Termelétrica de Energia

UTN - Usina Termonuclear

Legenda

CGH - Central Geradora Hidrelétrica

CGU- Central Geradora Undi-Elétrica

EOL - Central Geradora Eolielétrica

PCH -Pequena Central Hidrelétrica

      Capacidade de Geração no Estado
Empreendimentos em Operação

Empreendimentos em Construção

Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2004

(não iniciaram sua construção)

Potencia Projetada MT (kW)
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acelerar a execução de um plano de expansão hidrelétrica em Mato Grosso, precisam ser avaliadas 

executadas.   

 Na proposta energética deste trabalho, Mato Grosso teria que viabilizar ainda, no mínimo outorgas e 

construção de outros 175% (dobro do previsto) sobre sua base de fornecimento de energia hidráulica 

atualmente previsto até 2030. Isto para que a fração energia hidráulica represente algo entre 40 e 45% da 

matriz energética total do Estado ao final da projeção; 

 Em termos estratégicos e conforme vem ocorrendo, entende-se que a expansão hidrelétrica de Mato 

Grosso deve continuar priorizando as PCH- Pequenas Centrais Hidrelétricas, devido aos menores 

impactos ambientais esperados na construção das mesmas, assim como a possibilidade de direcionar 

preferência de investimentos para as mesorregiões do Estado, socioeconômicas mais carentes e que 

necessitam alavancar suas economias; 

 O planejamento da produção de energia hidrelétrica deve observar um alinhamento com a projeção 

da expansão do SIN e dos Sistemas Isolados, seja no tocante a transmissão ou armazenamento de 

energia. Neste sentido, ações políticas podem se constituir num importante vetor para viabilização dos 

investimentos federais para o melhor desenvolvimento energético de Mato Grosso.    

 A profissionalização e qualificação técnica no setor energético devem ser ampliadas, especialmente 

nas áreas ambientais. Pressupõem-se a necessidade de se minimizar influencias políticas externas, com o 

tema produção de energia sendo abordado primeiramente como quesito essencial para o 

desenvolvimento sócio-econômico de Mato Grosso. A racionalidade e o entendimento da melhor relação 

do custo-benefício para economia e para a sociedade  mato-grossense por todos os entes envolvidos no 

setor,  deve ser sempre a questão de ordem central.  

 

10.6. Expansão para a Produção de Biodiesel em Mato Grosso 

 

Destaca-se novamente que governo federal apresenta no PDE-2020 uma visão que desestimula 

novos investimentos no setor de produção biodiesel na próxima década inteira. A premissa é que 

durante todo este período, os preços do biodiesel serão sempre superiores ao diesel convencional, 

assim como a capacidade hoje instalada no País já é suficiente para atendimento da demanda nacional 

de todas as macro-regiões, a exceção da região sudeste. Também, que por sua vez, a demanda total de 

biodiesel ficará restrita a demanda legislativa, ou seja, a obrigatoriedade de adição do B5 (5%) ao 

diesel convencional.   

É fato que para Mato Grosso, a participação do biodiesel na matriz energética estadual 

representou um avanço muito significativo, sendo a fonte de energia que proporcionalmente mais 
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cresceu no entre 1999-2009. Saiu de 0% de participação em 2006,  para 11,4% de participação dentre 

todas as fontes primárias de energia na matriz do estado em 2009.  

Portanto, neste trabalho se considera que é estratégico para Mato Grosso a continuidade dos 

investimentos na cadeia de biodiesel, seja na forma de pesquisa e desenvolvimento técnico,via 

incentivos fiscais locais, ou demais formar possíveis para se continuar ampliando a infra-estrutura de 

produção disponível no Estado e o fornecimento e uso do produto. Para tal, destaca-se a necessidade de 

contemplar-se o horizonte econômico e energético até 2030.  

Quando se acompanha a trajetória inicial do biodiesel em Mato Grosso, fica evidente um 

ambiente onde mudanças de cenário ocorrem muito rapidamente. No momento da tomada de decisão 

de investimento dos atuais empreendimentos, por volta de 2005, os preços internacionais da 

commodity soja se mantinham por longo período em outro patamar histórico bem abaixo dos preços 

atuais. Na época, a produção de biodiesel de óleo de soja representava uma importante agregação de 

valor à cadeia do agronegócio como um todo  e redução de custos de produção, em especial a 

alternativa de autoprodução e consumo dentro das propriedades rurais.  Ocorre que a mudança de 

patamares dos preços internacionais da soja alterou rapidamente este cenário e a atratividade de se 

destinar o óleo de soja para a produção de biodiesel. Entretanto,  o que é relevante é que se trata de um 

setor fortemente influenciado por variáveis externas, tais como preços de petróleo, oferta e demanda 

internacionais de soja, bem como variações cambiais.   

Outro aspecto relevante é que os planos governamentais do País adotam premissas de preços 

futuros de petróleo bem inferiores, por exemplo, ao cenário de referência adotada pelo EIA, órgão 

oficial de estatísticas energéticas do governo americano.  Também existem questões relevantes como 

segurança energética, sustentabilidade ambiental, balanço energético das cadeias produtivas  que são 

todas favoráveis a adoção do biodiesel em maior escala.  

Todos estes fatores mencionados e potenciais evoluções tecnológicas na área industrial ou 

surgimento de novos cultivos oleaginosos energéticos, podem portanto alterar muito rapidamente o 

cenário atual de custos de oportunidade de produção de biodiesel, inclusive na perspectiva do governo 

federal que poderá vir a adotar demandas obrigatórias superiores ao atual B5.   

Ou seja, o que aqui se sugere é que o momento atual é transitório, quando se avalia um 

horizonte de mais longo prazo, no caso 2010-2030. O biodiesel é um combustível menos poluente que 

o diesel convencional e o cenário internacional  aponta para um ocaso da era do petróleo no meio do 

século 21. O biodiesel é uma das alternativas mais viáveis que se apresentam para o País. Será preciso 

porém planejamento de longo prazo e para superação das dificuldades econômicas internas, 

assegurando ampliação dos investimentos até  que a curva de aprendizado e maturidade desta fonte 
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energética se consolide. Um exemplo vem dos EUA, com seu etanol de milho, onde a crise econômica 

também afetou este biocombustivel, porém no mercado se visualiza um plano de longo prazo claro, no 

sentido de se criar de um mercado futuro de etanol naquele País, reduzindo a dependência do petróleo 

e diante de boas expectativas com relação a adoção de novas tecnologias, tais como a produção de 

etanol de 2ª geração.  

 No âmbito de Mato Grosso, a principal matéria prima do biodiesel que á a soja é abundante, 

sendo que o sistema de produção apresenta um balanço energético de 4,75 para 1,0 (unidade). Ou seja, 

para cada unidade de energia que entra se produz 4,75 unidades de energia, para uma produtividade 

média de 3.000 kg soja /ha com 18,0% de óleo e 82,0% de torta. Trata-se de um balanço muito positivo 

em termos de eficiência como sistema produtivo. Mato Grosso também dispõe hoje de um excedente 

em termos de infra-estrutura para produção de biodiesel, não sendo necessários investimentos 

adicionais para mais que dobrar sua produção. O Quadro 3 (abaixo), demonstra esta  capacidade 

nominal de produção instalada, algo em torno de  810.141m
3 

 a.a.. Entretanto a produção efetiva foi de 

apenas 367.856m
3
 no mesmo ano, ou  seja, utilização de apenas 45, 4% do potencial industrial de 

produção disponível.   

 

Quadro 7- Capacidade Nominal de Produção de Biodiesel em  Mato Grosso 

 

O ponto central da questão é que a produção de biodiesel em Mato Grosso precisa continuar a 

ser incentivada e incrementada, dentro de vertentes de desenvolvimento sócio-econômico e ambiental e 

independentemente do governo federal.  O Estado é o maior produtor nacional das matérias primas 

soja, algodão e dispõem do maior rebanho bovino do País. O esmagamento do caroço de algodão e o 
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uso do sebo bovino para produção de biodiesel, por exemplo, se constituem em importantes avanços 

energéticos, uma vez que se tratam de subprodutos, portanto seria a adoção de boas praticas 

ambientais. Mecanismos para que isto aconteça precisam ser criados, incentivando-se os investimentos 

privados de alguma forma.  

Na Figura 55 (abaixo), se pode observar também oportunidade de interiorização do 

desenvolvimento do Estado com agroenergia.  As mesorregiões sudeste e norte representam o atual 

“eixo de produção” do biodiesel, alinhados com as áreas de produção de soja. Entretanto, existem 

oportunidades para implantar-se ações que orientem a ampliação deste eixo de produção para outras 

mesorregiões menos desenvolvidas.  

  

 

Figura 55 - Capacidade de Produção e Volume Produzido de Biodiesel em MT  

 

As principais constatações e recomendações deste estudo para o setor de biodiesel, encontram-

se descritas abaixo, destacando-se que varias delas já são de uso pelo setor, porém entende-se que  

necessitam ser ampliadas ou mais bem exploradas:  

 Ampliação ou criação de novas políticas de incentivo regionais para aumento da produção e uso de 

biodiesel em Mato Grosso, tendo como meta mínimo o uso do limite total  da capacidade operacional 

instalada; 

 Aumento dos investimentos regionais em pesquisas pelo órgãos públicos ou privados, focalizadas 

inclusive no adensamento energético do cultivo da soja. Pequenos percentuais de incrementos nos teores 

de óleo do cultivo representariam ganhos de enormes e redução de custos diante da escala de produção 

de Mato Grosso,  Fonte:  BEEMT 2010 
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 Ampliar-se o aproveitamento de sebo da indústria de processamento de produtos de origem animal, 

em especial o uso de sebo bovino na produção de biodiesel, sendo este uma matéria prima  onde estima-

se custos 30% menores que  óleo de soja.  

 Priorizar a interiorização do desenvolvimento da cadeia de biodiesel, através da superação de 

barreiras na infra-estrutura, viabilizando se necessário o transporte até as unidades produtoras ou 

incentivando a implantação de novas unidades de produção nas mesorregiões com potencial a ser 

explorado; 

 Ampliação do aproveitamento do programa federal de biodiesel com Selo Social, via parceria com 

empresas privadas de originação de soja ou outras fontes de matéria prima para produção de biodiesel; 

 Ampliação geral dos investimentos diretos em nível estadual, focalizados no desenvolvimento 

regional da cadeia do biodiesel, em especial na prospecção de novas espécies oleaginosas, no 

adensamento energético dos cultivos atuais, na criação de rotas de produção mais eficientes, na 

oleoquímica; 

 Racionalizar  o uso de energia nas propriedade rurais, via incentivo a implantação e legalização de 

pequenas unidades de produção de biodiesel;  

 Organização e suporte a captura de valor pela cadeia de biodiesel no mercado de credito de carbono; 

  Parcerias institucionais com setor de transportes e maquinas agrícolas (veículos pesados), 

objetivando-se aperfeiçoamento de motores e sistemas conexos para uso de biodiesel em maiores 

proporções e de forma mais eficiente; 

 Promover a integrar das cadeias regionais de biocombustíveis, em especial incentivar a organização 

do setor privado de produção de etanol e biodiesel, uma vez que ambas enfrentam dificuldades 

estruturais similares sobre diversos aspectos;  

 

10.7. Expansão para a Produção de Cana-de-açúcar em Mato Grosso 

 

A expansão do cultivo de cana-de-açúcar envolve duas vertentes importantes em termos de 

fontes primárias de energia para Mato Grosso: a produção de etanol e a co-geração de energia elétrica. 

Demonstrou-se ao longo deste trabalho, que o Estado tem potencial agronômico para ampliar sua área de 

plantio em milhões de hectares. No entanto o que ocorre n pratica é uma estagnação tanto da área quanto 

da produção total nos últimos anos. Em decorrência disto, Mato Grosso já apresenta uma defasagem na 

produtividade média de suas lavouras, em relação à média nacional ou dos demais Estados produtores do 

eixo-centro sul de produção.  
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Pelo lado da demanda, as projeções do PDE-2020 apontam para uma necessidade de etanol no 

País, saltando de 28,3 bilhões de litros em 2011,  para 73,3 bilhões de litros em 2020 (vide Figura 34). 

Isto representa um salto de 215,9% na demanda total que necessitara ser atendida pela expansão da 

produção interna.  Ou seja, Mato Grosso precisa focalizar na expansão do cultivo da cana em seu 

território, superar entraves a expansão do cultivo, questões tributarias e participar com sua fatia neste  

mercado enorme e promissor.   

Destaca-se que neste trabalho se propôs que o Estado aumente no mínimo 120%  a fração de 

energia primária que é proveniente do caldo de cana-de-açúcar em sua matriz energética. O potencial 

técnico de expansão da produção, porém é muito maior. Desconsiderando-se eventuais ganhos de 

produtividade no campo (ton/ha) ou ganhos de eficiência industriais advindos da construção de plantas 

mais modernas, Mato Grosso precisaria ampliar sua área de plantio dos atuais 219.000 hectares, para 

algo em torno 481.800 hectares para atender a meta proposta neste trabalho . Avançando-se um pouco 

mais, ao calcular-se um rendimento médio mínimo de 70,0 ton/ha,  este aumento de área equivaleria a 

um incremento de 18,4 milhões de toneladas de produção, sobre os atuais  13,7 milhões de toneladas 

anuais, atingindo-se uma produção total de 32,1 milhões de toneladas.  A questão central é que um 

crescimento como este para o setor, cria um espaço para 4 ou 5 novas usinas de grande porte serem 

instaladas em território Mato Grosso. Considerando-se unidades com capacidade de esmagamento entre 

3,0 a 5,0 milhões de tonelada de cana por ano. Isto geraria uma serie de benefícios socioeconômicos, 

investimentos privados, mais emprego, mais renda, mais industrialização, mais desenvolvimento social.   

A Tabela 24 (abaixo), elaborada a partir de dados da ANP, permite visualizar-se que o 

crescimento proposto neste trabalho não seria uma meta agressiva, porem seria no mínimo estratégica 

quando se analisa o mercado regional e a necessidade de atendimento a demanda.  
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Tabela 24 - Produção e Vendas de Etanol Hidratado – Grandes Regiões e UF 

 

 

Na Tabela 24, se pode constatar que a grande expansão da demanda prevista para o etanol, se 

dará para o produto hidratado que é  utilizado no abastecimento dos carros flex full.  O etanol anidro 

acompanhará a evolução da demanda da gasolina, concorrente direto portanto do etanol hidratado.  

Para o Estado de Mato Grosso, algumas tendências e informações devem ser destacadas: 

 

 A expansão da demanda no Estado tem sido muito maior do que o aumento da produção de etanol 

hidratado. Embora Mato Grosso ainda seja auto-suficiente e produza pequenos excedentes exportáveis, 

em se mantendo o atual quadro de ampliação da oferta e demanda e considerando-se as expectativas de 

aumento da procura pelo produto apresentado ao longo deste trabalho, em poucos anos o Estado se 

tornará dependente de importações para atender apenas sua demanda interna; 

 A taxa de expansão média anual do consumo de etanol hidratado em Mato Grosso, tem sido ainda 

maior que a média nacional e isto se deve principalmente ao histórico de atratividade de preços do 

produto em comparação direta com a gasolina, especialmente na capital do Estado, Cuiabá. 

 Deve-se observar que a demanda da macro-região norte, composta pelos Estados do Amazonas, 

Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins, também tem se expandido num ritmo superior a média 

nacional. Neste caso, o que se pode visualizar uma oportunidade de mercado para o setor privado, uma 

vez que a questão logística para abastecimento da região norte, neste caso em especifico, favorece Mato 

Grosso. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil

Produção Etanol Total 16039,89 17764,26 22556,90 27133,19 26103,09 28203,42 9,9

Produção Etanol Anidro 8207,74 7912,89 8254,24 9576,91 7013,83 8036,54 -0,4 

Produção Etanol Hidratado 7832,15 9851,38 14302,66 17556,28 19089,27 20166,88 17,1 

Vendas Etanol Hidratado 4667,22 6186,55 9366,84 13290,10 16470,95 15074,30 21,6 

Região Norte

Produção Etanol Total 47,51 75,88 47,66 55,67 51,73 59,71 3,9 

Produção Etanol Anidro 33,90 56,79 29,75 20,78 4,11 10,71 23,4 

Produção Etanol Hidratado 13,61 19,09 17,91 34,90 47,62 48,99 -17,4 

Vendas Etanol Hidratado 62,68 57,77 113,63 197,77 275,85 221,36 23,4

Mato Grosso  

Produção Etanol Total 723,78 811,80 863,59 898,52 809,92 853,53 2,8

Produção Etanol Anidro 287,77 325,92 377,41 352,30 271,57 274,15 -0,8 

Produção Etanol Hidratado 436,01 485,88 486,18 546,22 538,35 579,38 4,9

Vendas Etanol Hidratado 70,98 72,47 107,20 276,85 393,94 416,31 34,3

Região Norte -49,07 -38,68 -95,72 -162,87 -228,23 -172,36 

Mato Grosso 365,04 413,42 378,98 269,37 144,41 163,07

TMC     

(%)

Δ Etanol Hidratado =  Produção - Vendas    (Região Norte e Mato Grosso)

Elaboração: autor, a partir de dados ANP

Grandes Regiões e Unidades 

da Federação

ANO

Produção e Vendas de Etanol Hidratado - Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2005-2010
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 Destaca-se que os demais Estados da região norte do País não poderão expandir suas áreas de 

produção de cana-de-açúcar, justamente por estarem localizados no Bioma Amazônico, conforme foi 

explicado quando se fez referência ao ZAE Cana. Com a demanda por etanol nesta região continuará se 

expandindo fortemente, Mato Grosso teria a oportunidade de se posicionar como principal supridor deste 

mercado, o qual hoje já demanda em torno de 200,0 milhões de m
3 

e deve superar facilmente os 600,0 

milhões de m
3
 até 2030, simplesmente mantendo-se o ritmo atual de crescimento da procura pelo 

produto.  

            O fato é que Mato Grosso perde tempo e oportunidades econômicas importantes no setor 

agroenergético. Com um correto planejamento e suporte de infra-estrutura para o setor privado, o Estado 

pode na verdade triplicar, quadruplicar facilmente sua produção até 2030, apenas focado em atender seu  

mercado interno e a demanda da região norte do País. O grande desafio para atrair investimento para o 

setor, parece no entanto residir nos macro-problemas de infra-estrutura do Estado e na necessidade de 

tomada de decisões e ações políticas que focalizem e voltem às atenções do setor privado para esta 

vocação agroenergética local.  A percepção é que se falta atribuir mais foco ao setor sucroenergético e 

isto poderá custar caro para Mato Grosso no médio prazo, sendo que se faz necessárias ações 

compensatórias e rápidas em sentido contrario. 

            Diante do tempo que demanda a atração de novos investidores, a aprovação de projetos, os 

licenciamentos ambientais, a instalação das plantas industriais e o número de safras necessárias para que 

as unidades atinjam sua capacidade máxima de operação, mudanças nas perspectivas do setor 

sucroalcooleiro precisam ocorrer de imediato. Tratam-se de 21 anos até 2030, sendo que o tempo médio 

estimado entre inicio de um projeto de uma nova usina até atingir-se o teto de produção é  de 8 anos. 

Portanto, a cada três anos no máximo, Mato Grosso precisaria ver definido e iniciado um novo projeto 

de grande porte no setor, apenas para cumprir a meta de crescimento proposta neste trabalho. 

O principal entrave do setor sucroenergético no Mato Grosso é sem duvida a logística como um 

todo, ou seja, a distância do Estado seja para os grandes centros consumidores ou para os principais 

portos exportadores.  Em outro exemplo da atual posição marginal de Mato Grosso no macro-contexto 

do setor sucroalcooleiro, o Estado não foi contemplado como um braço do poliduto em implantação pelo 

recém criado Sistema Integrado de Logística do Etanol, quando do surgimento da empresa  Logum 

Logística S/A. (Figura 41).  A ausência de um braço deste poliduto ou de investimentos por parte da 

Logum Logística no Estado é justificada pela necessidade de uma maior escala de produção para que se 

viabilize uma extensão de um álcoolduto.  Enfatiza-se, porém que Mato Grosso necessitaria do beneficio 

logístico de um álcoolduto para reduzir seus custos logísticos, competir e ampliar a produção local.  

Surge portanto um ciclo vicioso no qual melhoras logísticas potenciais tem avançado no Estado.  
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Outras constatações e recomendações para o setor de sucro-alcooleiro, seriam as seguintes: 

 

 Planejamento geográfico estratégico da expansão da cana, focalizando-se na criação de um corredor 

de exportação para região norte, seja implantado projetos de novas Usinas no oeste do estado (ligação 

com Rondônia e demais estados Amazônicos), ou no médio-norte, (ligação via BR 163 com Para e 

portos exportadores); 

 A expansão interna do setor deve ocorrer em áreas atualmente com pastagens degradadas ou 

antropizadas, disponíveis em larga escala em Mato Grosso, ampliando-se portanto o agronegócio 

regional,  gerando mais receita, industrialização e crescimento sócio-econômico. Baseia-se aqui na 

premissa de um  expansão sucro-alcooleira com adoção de tecnologia,  mecanizada e associada ao 

surgimento de  uma indústria de base forte nas regiões produtoras; 

 Realização de pesquisas e estudos mais aprofundados com relação ao uso de sorgo sacarino como 

matéria prima complementar a indústria sucroenergética.  Superando-se limitações técnicas e logísticas, 

tudo indica que este cultivo se encaixaria muito bem como uma fonte matéria prima excelente em termos 

complementação do período de oferta de matéria prima para as Usinas, assim como nos quesitos índices 

de produção a campo e industrial. O ponto é que Mato Grosso planta atualmente algo em torno de 

2.200.000 de hectares de milho safrinha e sorgo granífero, sendo que boa parte desta área poderia ser 

destinada ao abastecimento complementar do setor sucroenergético com sorgo sacarino e isto se 

constituiria em um diferencial local;  

 Avaliação técnica e comercial da atratividade econômica e sinergias para produção de  etanol de cana 

e etanol de milho em nível regional. O foco, neste caso,  deve estar na questão de ganhos  de escala 

industrial de produção de etanol, geração de mercado para os excedentes de produção de milho safrinha 

em Mato Grosso, integração e agregação de valor a cadeia de produção regional de etanol como um 

todo; 

 Atenção especial as evoluções tecnológicas esperadas para o setor, que podem rapidamente mudar o 

contexto de produção de biocombustíveis a nível global, nacional e regional. Cita-se como exemplo 

etanol de segunda geração (lignocelulósicos), bem como o crescimento e fortalecimento da indústria 

alcoolquímica.  Ambos os aspectos tem potencial para  transformar e ampliar ainda mais a atratividade 

econômica do setor sucroenergético. 

 Identificar oportunidades de avanço na área de logística, por exemplo, promovendo-se uma melhor 

integração com setor de biodiesel ou de combustível convencional; 

 Avaliarem-se regionalmente todas as demandas tecnológicas e de mercado que viabilizem aumento 

da  produção de etanol em Mato Grosso, sejam estas  na área agronômica ou industrial, relembrando que 
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as principais questões técnicas e desafios do setor, se encontram  descritas neste trabalho na síntese do 

programa de PD&I do PNA 2011 para o setor; 

 

10.8. Expansão para a Co-geração em Mato Grosso  

 

No PNE-2030 se demonstrou que são grandes as expectativas governamentais de uma forte 

expansão do setor de co-geração de bioeletricidade, principalmente no setor sucroenergético. A 

iniciativa privada compartilha esta mesma visão, conforme nos demonstra a citação da ÚNICA com 

relação ao potencial de geração de bioeletricidade pelo setor sucroalcooleiro e vantagens comparativas 

do país:  

 

“Para a safra brasileira de 2020/2021, com produção estimada em um bilhão de toneladas de 

cana, o potencial para geração de bioeletricidade apenas com o bagaço é de 7.600 MW médios, 

chegando a 14.400 MW médios com a utilização também da palha. Em relação aos outros países, há 

diferentes situações. A Índia, por exemplo, tem um volume de produção de cana comparável ao do 

Brasil, mas não tem o mesmo nível de desenvolvimento industrial porque ainda há muitos usos 

artesanais. Em países que têm um nível de industrialização comparável ao brasileiro, o problema é o 

volume pouco expressivo de produção de cana-de-açúcar. Nesta categoria, estão África do Sul, 

Austrália e Tailândia. Também são muito pequenas as produções de países da América Central e do 

Sul” (ÚNICA, 2011). 

 

Destaca-se que uso da cana-de-açúcar para co-geração de energia elétrica já foi largamente 

estudado no País. Propôs-se neste trabalho como meta para Mato Grosso, uma ampliação de 80% (bruto) 

da co-geração dentro da sua parcela interna de produção de energia primaria no Estado,  proveniente da 

do bagaço de cana.  O que se subentende é que uma vez alavancando-se o setor sucroenergético como 

um todo, as plantas industriais modernas já planejam a co-geração elétrica de uma forma integrada, 

portanto, se trata de uma meta de crescimento exeqüível e  relativamente tímida, uma vez que a proposta 

de aumento para o setor em produção de etanol, por exemplo, foi de 120%  

Enfatizando-se importância de co-geração e o potencial em termos de ganhos de eficiência 

energética previstos para as Usinas, cita-se a publicação Atlas de Bioenergia do Brasil (CENBIO, 

2008)
66

, no qual são apresentados três cenários distintos possíveis para geração de energia a partir dos 

                                            
66

 CENBIO – Centro de Referência em Biomassa: um grupo de pesquisa em bioenergia localizado na Universidade de São 

Paulo, no Instituto de Eletrotécnica e Energia. Instituído com a finalidade de promover o desenvolvimento das atividades de 
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resíduos da cultura de cana: 1º Cenário:  30 kW/ton. cana; 2º Cenário 60 kW/ton. cana e 3º Cenário 120 

kW/ton. cana. Em sua metodologia, o CENBIO informa que o potencial para geração de energia é 

calculado multiplicando-se a eficiência do processo (kW/tc), pela quantidade de cana colhida em cada 

município da federação, baseado em dados  fornecidos pelo IBGE.  

 

1º Cenário – 30 kWh/ton. cana: 

Potencial (MW/ano) = (t cana * 30 kWh/ton.) / (1000 * 5563) 

No 1º Cenário, considera-se que o sistema opere somente durante a safra, com os resíduos 

gerados entre abril a novembro, resultando em 5563 horas de operação / ano. 

 

2º Cenário – 60 kW/ton. cana: 

Potencial (MW/ano) = (t cana * 60 kWh/ton.) / (1000 * 5563) 

No 2º Cenário considera-se um parque industrial mais moderno e que o sistema também opere 

somente durante a safra, com os resíduos gerados entre abril a novembro, resultando em 5563 horas de 

operação por ano. 

 

3º Cenário – 120 kW/ ton. cana: 

Potencial (MW/ano) = [(t cana * 120 kWh/ton.) /(1000 * 8322) 

 

No 3º Cenário considera-se parque um industrial moderno e que o sistema opere o ano todo com 

os resíduos gerados pela cana, que a operação ocorra em 95% das horas anuais resultando em 8322 horas 

de operação/ano. Neste cenário está considerado o uso do bagaço de cana e também da palha e pontas 

resultantes da colheita da cana crua (mecanizada). Ou seja, se prevê um desenvolvimento tecnológico e 

adoção desta pratica agronômica e industrial de forma freqüente. 

Detalhes mais abrangentes com relação aos três cenários de co-geração podem ser extraídos 

diretamente no site da CENBIO, porém, abaixo se menciona os pontos que foram considerados mais 

relevantes nesta avaliação dos indicadores de produtividade do sistema de co-geração do País como um 

todo:  

 

 Evoluções Industriais: as condições das caldeiras empregadas nas usinas brasileiras no decorrer dos 

anos. Durante os anos 1980, as caldeiras típicas permitiam se produzir excedentes da ordem de 10 

                                                                                                                                        
pesquisa e divulgação de informações científicas, tecnológicas e econômicas para viabilizar o uso da biomassa como fonte 

eficiente de energia no Brasil. 
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kWh/tc (tonelada de cana processada). Atualmente, os equipamentos empregados atingem cerca de 28 

kWh/tc na maioria das unidades produtoras e 72 kWh/tc nas usinas mais modernas.  

 

 Evoluções Agronômicas e de Processos: estima-se que com a utilização de parte da palha da cana 

colhida e aperfeiçoamentos no atual processo industrial, os excedentes de energia elétrica poderão 

atingir mais de 150 kWh/tc.  

 

No início de 2008, a capacidade instalada nas usinas de  açúcar e bioetanol no Brasil era de 3,1 

GW.  Nas projeções da CENBIO, há perspectivas de que a geração de energia elétrica para a rede 

pública, com base no bagaço de cana, possa alcançar 15 GW até 2015, ou 15% da atual potência 

instalada nas centrais elétricas brasileiras.  

 

  Co-geração de Bagaço de Cana em Mato Grosso 

 

Conforme se exemplificou acima, a produtividade do sistema de co-geração de bagaço de cana é 

diretamente afetada pela eficiência da planta industrial termogeradora, sendo possíveis enormes ganhos 

de eficiência pela entrada de plantas mais modernas no processo de produção de bioeletricidade. 

Tecnologia para uso da palha e pontas de cana também serão fatores que agregarão muito em termos de 

índices de produtividade.  Para buscar compreender-se e ambientar estas informações ao cenário de 

Mato Grosso, se retirou de publicação da CENBIO, também os Quadros 8 e 9. Estes trazem dados 

médios reais de co-geração bioenergética, avaliados em diversas unidades produtoras em nível nacional.  
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Quadro 8- Destinação do Bagaço Combustível por Estado 

 

Os principais aspectos que este trabalho busca destacar no Quadro 8 são: 

 

 Constata-se pelo percentual de destinação de uso,  que Mato Grosso já aplica bem o conceito da co-

geração bioelétrica,  seja para uso próprias pelas Usinas, ou comercialização de excedentes elétricos para 

o Estado. O aspecto relevante do quadro é o fato de que Mato Grosso já apresenta índices médios 

competitivos de venda de co-geração com relação às demais regiões produtoras do País; 
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Quadro 9 - Indicadores Médios de Desempenho de Geração Elétrica das Unidades  

(Ton. de Bagaço Queimado) 

 

               No quadro 9,  a informação que se  infere  é a existência de  um ótimo potencial de crescimento 

para o setor de co-geração em Mato Grosso. Observa-se, por exemplo, que uma parte do parque 

industrial atual ainda não comercializa energia e tem índices de desempenho na produção para auto-

consumo inferiores a media de unidades similares as demais UF. Ou seja, são unidades passíveis de  

modernização em seus parques industriais.  

 O destaque técnico em termos de índices médio de energia gerada por tonelada de bagaço 

queimado, no Quadro 9, fica com o Estado de Mato Grosso do Sul. Mesmo sendo uma analise das 

unidades de co-geração para auto-consumo é fato que este Estado recebido diversas novas e modernas 

unidades de produção,  e isto deve colaborar significativamente para obtenção de índices de eficiência 

tão elevados. 

 

  Outras Considerações Sobre Co-geração em Mato Grosso 

 

Enfatiza-se que se justifica uma atenção maior de Mato Grosso também para a co-geração de 

bioeletricidade, entre outro motivos,  pela efetiva colaboração desta tecnologia na redução das emissões 

de gases de efeito estufa. Conforme a Comunicação Brasileira para a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas para Mudança do Clima, baseada em valores para o de 1994, a utilização da energia da cana-de-

açúcar reduziu em 13% as emissões de carbono de todo o setor energético brasileiro. Já segundo a 

CENBIO, nas condições tecnológicas atuais, para cada 100 milhões de toneladas de cana-de-açúcar 

destinadas a fins energéticos, poderia ser evitada a emissão de 12,6  milhões de toneladas de CO2 
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equivalente, isto considerando-se o bioetanol e o uso do bagaço, com um excedente adicional de energia 

elétrica fornecida à rede.  

A CENBIO faz observação importante ainda com relação aos custos de oportunidade do bagaço, 

baseada nos seus cenários prospectivos de rendimentos e custos de capacidade, nas configurações típicas 

das usinas e na estrutura de preços dos mercados de  bioetanol e da bioeletricidade. Sua avaliação indica 

que a produção de energia elétrica pela via da co-geração tende a ser mais atrativa ainda que a produção 

de biocombustível.  Destaca-se que a produção de energia elétrica com base no bagaço é elegível para a 

obtenção de créditos de carbono, sendo a quantificação e a certificação desses créditos estabelecidos nos 

termos do MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
67

 do Protocolo de Quioto.    

Outra publicação bastante interessante sobre o setor de energia de  Mato Grosso foi o estudo 

Oportunidade de Avanço na Matriz Energética Mato-Grossense  (DORILEO, 2006).  Abrangente em 

termos de perspectivas energéticas para o Estado, se destaca aqui que com relação a co-geração este 

estudo estimou que para uma produção local de 14.448.200 t de cana, gerou-se 5.201.352 t de bagaço 

excedente. Deste volume, as unidades de co-geração no Estado consumiram 1.872.487 t do material, 

com um poder calorífico estimado de 2.257 kcal/kg. Atribuindo-se uma eficiência média de conversão 

de 30%, chegou-se a um potencial de geração de energia elétrica de 120,5 MW média/ano, apenas com 

esta fração utilizada do bagaço excedente. Convertendo-se estes valores para tep, o estudo destacou que 

se obteve uma produção energética de 270,32 x 10
3 

 tep/ano, equivalente a cerca de 6,88% da oferta total 

de energia primária de Mato Grosso na época. Já se prospecta também que avanços da mecanização nos 

canaviais gerariam a produção de grande quantidade de palhas e pontas de cana, cujo poder calorífico 

equivale ao do bagaço, ou seja 2.257 kcal/kg. Enfim, se aborda o ótimo potencial e as possibilidades de 

uso destes materiais para fins energéticos. 

 ZYLBERSZTAJN, apud ELERONORTE/UFMT, 2005, citado por Dorileo (2006), estimou que 

uma tonelada de cana colhida mecanicamente chegue a gerar 108 kg de palhas e pontas. Admitindo-se 

em torno 50% da colheita da cana-de-açúcar de forma mecanizadas e  50% das palhas e pontas 

produzidas transportadas para as destilarias (safra 2004), obteve-se um potencial de geração de 

eletricidade de 36,33MW médio/ano (81,5x10³ tEP médio/ano). 

Destaca-se abaixo,  portanto, os aspectos considerados relevantes para o setor de co-geração: 

 

 De acordo com dados pesquisados neste trabalho e o potencial de expansão que o cultivo da cana-de-

açúcar têm a nível regional, a meta de crescimento da co-geração proposta para a geração de 

                                            
67

 MDL: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: mecanismos de flexibilização criados pelo Protocolo de Quioto para 

auxiliar o processo de redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE) ou de captura de carbono por parte dos países 

desenvolvidos, através d execução de projetos em países em desenvolvimento.  
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bioeletricidade de bagaço de cana,  seria facilmente obtida e simplesmente uma conseqüência natural de 

um crescimento do setor sucroenergético como um todo em nível estadual. Considera-se passível, 

portanto, esta meta ser facilmente superada e a co-geração contribuir  ainda mais como fonte primaria de 

energia no Estado, rumo a construção de uma matriz energética sustentável futura para Mato Grosso.  

 

 Existem claras possibilidades de modernização do parque de co-geração atual e ampliação da co-

geração via unidades que atualmente não produzem excedentes, possibilitando avanços  energéticos 

rápidos  na fração produzida de bioeletricidade em Mato Grosso; 

 Ao correlacionar-se a previsão de investimento no setor elétrico do PDE-2020, em especial aquelas 

previstas para Mato Grosso, com o cenário de necessidades e potencialidades do Estado, visualiza-se a 

carência de se implantar políticas setoriais que planejem  melhor ou mesmo aperfeiçoem o sistema de 

transmissão elétrica do Estado. Pelo montante de recursos envolvidos, investimentos nesta área devem 

obrigatoriamente estar em linha com a o plano federal, porém contemplados da forma melhor possível 

em um plano estratégico local e que possibilite investimentos privados em todas as regiões onde Mato 

Grosso necessita;  

 Deve-se criar ou se fortalecer instituições locais  de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que 

possam avaliar-se regionalmente todas as potencialidades da co-geração. O plano de PD&I apresentado 

neste estudo no capítulo que aborda o PNA 2006-2011,  evidencia as principais oportunidades e desafios 

do setor;  
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, se acredita que com uma melhor compreensão da matriz energética mundial e 

das expectativas futuras para a oferta e consumo globais de energia, traçadas por renomados institutos 

como EIA, se tem uma noção muito mais clara da dimensão e desafios a serem enfrentados pela 

sociedade, na busca da sustentabilidade ambiental, com segurança energética e se mantendo um nível 

adequado de crescimento econômico que possibilite desenvolvimento social. Não será uma equação 

nada fácil de resolver, afinal contempla distintos interesses e muitas perspectivas.  

No decorrer deste trabalho, as informações apresentadas permitiram a compreensão da 

importância que fontes de energia primária altamente poluentes,  como o carvão, tem para o futuro 

energético de economias de países como a China, atual motor da economia mundial e onde mais de 1,0 

bilhão de pessoas ainda buscam acesso a melhores condições de vida e desenvolvimento social. 

Também se compreende melhor as enormes implicações econômicas de um potencial esgotamento das 

fontes de energia fósseis (petróleo), passiveis de acontecer em um horizonte bastante curto conforme 

nos é apresentado por varias instituições de renome mundial, algo em torno de 40 a 50 anos. Em 

especial os impactos que isto terão para os países industrializados e de clima frio.  

No outro lado da questão, se encontra a necessidade premente de redução das emissões de 

gases do efeito estufa e preservação ambiental, enfim, definir-se qual será legado e o planeta que 

deixaremos para nossos filhos e para as gerações outras futuras. O mundo precisa de uma produção 

econômica que abasteça uma população mundial atual de 7,0 bilhões de habitantes e que ainda 

vivencia uma péssima situação de distribuição de renda no geral.  O momento atual, exigirá portanto 

desprendimento e comprometimento real de todos os povos, para com nosso futuro como gênero 

humano e futuro do nosso planeta. O problema é que a história, infelizmente não demonstra este tipo 

de comportamento, portanto, teremos que dar mais um passo evolutivo significativo. O fato é que 

grandes guerras já ocorrem com muito menos interesses em jogo. 

Com relação ao Brasil, o que se destaca é que se compreendendo melhor sua matriz energética, 

seja a atual ou as perspectivas futuras, se visualiza o quanto o País está estrategicamente posicionado 

com relação à produção de energia primaria oriunda de fontes renováveis. São enormes as 

potencialidades brasileiras atuais e futuras a serem exploradas. Entende-se, por exemplo, o motivo pelo 

qual o bem sucedido programa de biocombustivel nacional (etanol) tem atraído a atenção e o capital do 

mundo econômico global, recebendo investimentos internacionais privados em larga escala.  Que em 

termos de produção de energia renovável, o País só poderá sair derrotado por erros próprios, 

especialmente no subsetor setor agroenergético.  
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Neste trabalho se demonstra ainda que existem planos governamentais setoriais elaborados,   

planejamento e até ações concretas, porém estas precisam ser ampliadas, porque o Brasil precisa e tem 

muito a contribuir globalmente na busca por sustentabilidade. Pelo seu potencial, tem a obrigação o 

fazê-lo. 

Com relação especificamente a Agroenergia que é objetivo central deste estudo, o que se 

interpretou do PNA 2006-2011 que é plano voltado especificamente para esta área, é que se tratou 

apenas de um direcionador inicial de política setorial. No seu lado positivo, demonstra que o Governo 

Federal tem consciência do enorme potencial que o País tem para produção de agroenergia, porém são 

necessários avanços enormes. Teoricamente em fase final de execução em 2011,  que se constata é que 

foi um plano foi muito abrangente e ousado, especialmente em termos de desafio de PD&I, mas que os 

resultados práticos foram pouco expressivos até o momento. A execução e o engajamento do setor 

privado e dos diferentes tipos de competências previstos no plano precisam se concretizar ainda ou 

serem melhorados.  

Outro ponto controverso e para discussão que se levanta com relação ao PNA 2006-2011 é que 

vários aspectos da cadeia de produção agroenergética são tratados apenas de forma genérica. Por 

exemplo, as fontes de financiamento, assunto que não fica claro qual seria o montante de recursos 

governamentais destinados ao desenvolvimento do setor, assim como,  o objetivo de integrar setores 

publico privados, órgãos de pesquisa e setores da sociedade em geral,  em torno do nobres objetivos de 

desenvolvimento agroenergético, na forma estrutural de “consórcios‟, além de audacioso, não parece 

atrair investimentos privados na plenitude necessária para desenvolvimento das diversas áreas 

agroenergéticas. De forma construtiva, se critica  também o modelo de governança proposto pelo 

Governo para o PNA 2006-2011.  Projeta-se uma condução de ações na área agroenergética de forma 

descentralizada, com vários ministérios envolvidos no setor interagindo,  se atribuindo apenas uma 

ênfase e coordenação ao MAPA. Pelo caráter estratégico que a agroenergia tem para o País, sugere-se 

que seja  como mais apropriado uma gestão com responsabilidades e metas exclusivas,  bastante 

focalizada nas questões que envolvem o desenvolvimento agroenergético do País como um todo. 

Considera-se que desta forma, ficaria bem  mais claro os papéis dos agentes participes da cadeia da 

agroenergia, podendo ser obtidos resultados bem mais concretos.   

O principal aspecto positivo a ser destacado neste período do PNA 2006-2011 foi a criação 

efetiva da Embrapa Agroenergia. Pelo histórico de contribuições que esta instituição tem em outros 

setores do agronegócio nacional, certamente será um avanço e trará bons frutos no médio prazo, seja 

em termos de pesquisa e desenvolvimento de novos cultivos energéticos ou novas tecnologias de 

produção de agroenergia. A gestão da efetivação do ZAE Cana talvez já seja um bom exemplo neste 
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sentido.  

            Quando se adentra no ambiente produção de agroenergia em Mato Grosso, que é o foco central 

deste trabalho, o que se constata é que a principal fonte de informação é o BEEMT. Ou seja, existe 

uma carência de mais estudos prospectivos, que sejam estes abrangentes ou mais específicos, bem 

como se faz necessário  evoluções na forma de se planejar  o desenvolvimento energético do Estado. O 

grande destaque positivo é o belo trabalho que vem sendo realizado pelo NIEPE, seja na elaboração do 

próprio BEEMT, como também na execução de novas pesquisas ou publicações para o setor energético 

estadual. Entretanto, na perspectiva deste trabalho, considera-se que se faz necessário mais subsídios e 

apoio público e privado,  as instituições e profissionais que atuem na área de pesquisa, planejamento e 

produção de energia em Mato Grosso. Para alguns setores onde se objetivou inclusão de dados neste 

trabalho, por exemplo, florestas energéticas, gorduras animais, resíduos e dejetos industriais, ou  

mesmo biomassas alternativas com potencial uso energético, as informações identificadas foram  

mínimas, incompletas, desatualizadas, ou houve dificuldades de se obter certeza de consistência nos 

dados. Portanto, não foram incluídas neste trabalho, mesmo que de forma sucinta.  

O ponto central das considerações finais deste trabalho é  se realizar mais um alerta  para a 

necessidade de evolução a nível de Governo Estadual e setor privado,  nos aspectos que envolvem o 

planejamento energético de Mato Grosso. Por sua vocação, Mato Grosso precisa assumir papel 

determinante no futuro do setor agroenergético do País, entretanto isto não se dará apenas atuando 

como um co-adjuvante ou partícipe de iniciativas federais diversas.  O suprimento de energia envolve a 

economia do Estado como um todo, seu desenvolvimento social  futuro, o meio ambiente e o bem estar 

dos cidadãos mato-grossenses 

No decorrer dos capítulos, este trabalho buscou agregar informações dispersas em varias 

fontes, sintetizando e focalizando-se nas fontes renováveis de energia e nas biomassas com potencial 

energético em Mato Grosso,  porém sempre dentro de uma contextualização ambiental e econômica 

mais ampla.  Compreendidas as matrizes energéticas e o conceito de biomassas energéticas, a 

continuidade lógica do trabalho foi analisar quais seriam os principais produtos energéticos que 

poderiam ser extraídos destas biomassas,  em Mato Grosso.  Mesmo parecendo temas repetitivos, 

necessitam de abordagens distintas. A soja, por exemplo, pode ser comercializa in natura, destinada a 

extração de óleo para produção de biodiesel ou apenas para uso alimentar, assim como seus 

subprodutos tem diversas finalidades distintas. A cana-de-açúcar, pode gerar etanol e açúcar, apenas 

etanol, apenas açúcar, ou mesmo co-geração de bioeletricidade.  A existência de um potencial para 

biomassa ou o crescimento do cultivo,  não significa diretamente que ocorrera uma expansão 

agroenergética, pois esta associada diversos fatores econômicas e atratividade do mercado dos 
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produtos finais específicos.  

Por fim, tomando como base toda a gama de informações apresentadas, se respeitando e 

mencionando as limitações técnicas do autor, alem da necessidade e oportunidade de aprofundamentos 

multidisciplinares, o trabalho não se furta de apresentar uma macro-proposta  energética para Mato 

Grosso, na forma de  cenário de produção e demandas energéticas futuras. Estas metas são 

fundamentadas pelos dados locais atuais, vocações regionais  e paralelos comparativos com relação as  

expectativas nacionais para o crescimento previsto de demanda e oferta energética futura.  

Ao se levantar e se apresentar algumas questões consideradas centrais para produção de 

agroenergia, citando-se dados e diversas fontes de referências disponíveis para consultas em estudos 

energéticos, se admite e espera que no mínimo,  este trabalho contribua com o setor e  incite a 

discussão mais aprofundada sobre produção de energia renovável em a Mato Grosso. A conjunção de 

competências multidisciplinares, diferentes visões e abordagens sobre o tema produção de energia, 

pode promover os avanços no planejamento e execução das ações que Mato Grosso precisa para  

assegurar um bom futuro energético.  Quem sabe serão agregados futuramente, conhecimento 

especifico de outras áreas através de pesquisadores e profissionais qualificados, acrescentando-se mais 

conteúdo e densidade as informações e sugestões aqui apresentadas.        
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12. CONCLUSÃO 

 

Dentre os objetivos inicialmente propostos para este trabalho, se destacou a importância que o 

PNA 2006-2011 atribui a realização de estudos de caráter socioeconômico, estratégicos e prospectivos, 

avaliando-se as conexões de temas agroenergéticos com temas ambientais, econômicos e sociais. Neste 

caso,  com ênfase nas biomassas como fonte primaria de produção de Bioenergia no estado de Mato 

Grosso.  

Como um objetivo mais especifico até mesmo audacioso, apresentar-se informações que se 

constituíssem em referência temporal e possibilitassem a construção de um cenário de referencia 

energético futuro para o Estado, inserindo-se a Agroenergia local de uma forma lógica e dentro de um 

contexto macro-energético. As ferramentas propostas foram dissertativas: pesquisa,  analise descritiva e 

a interpretação de dados, sendo que todas foram amplamente utilizadas. 

Com relação ao potencial agroenergético a ser explorado na região, o que se entende é que este 

trabalho apresenta uma base de dados que possibilitam a identificação de diversas linhas e tendência 

agroenergéticas para as principais biomassas e produtos energéticos, realizando-se sempre um paralelo 

com outras fontes renováveis tais como a hidroeletricidade, permitindo assim se aprofundar no futuro os 

debates ou pesquisas que tenham o intuito de promover evoluções no tema agroenergia e na matriz 

energética de Mato Grosso.   

Destacou-se também, o intuito de se entregar uma base de informações e dados minimamente 

organizada neste trabalho, auxiliando agentes ou profissionais do setor a buscarem informações de uma 

forma rápida, ou ainda fontes de referência para se encontrar respostas para questões energéticas 

estratégicas. Também, ao se contextualizar dados, se identificar as macro-tendências energéticas globais 

e nacionais, de forma que todo o potencial agroenergético seja identificado e possa ser  explorado em 

Mato Grosso, superando-se os principais entraves para mais rápido crescimento do setor. A 

conseqüência foi que o trabalho ficou extenso, entretanto, acredita-se que objetivo foi cumprido.  

Têm a preocupação em deixar claro o caráter multidisciplinar e a amplitude que temas como 

agroenergia e planejamento energético abrangem, como forma de explicitar limitações técnicas e total 

abertura para agregação de outras bases de conhecimentos complementares ao trabalho.  Entretanto,sem 

se eximir de sugerir uma proposta energética para Mato Grosso, mesmo que em nível mais estratégico 

do que técnico.   

Pontua-se também quais os tópicos que devem estar na pauta de discussões energéticas atual, 

apontando-se vertentes ou entraves para crescimento da produção de energia renovável e agroenergia no 

Estado.  Desta forma se acredita que com contribuições gradativas, se pode ir agregando mais 
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consistência a toda a discussão relativa ao futuro energético de  Mato Grosso. Destaca a compreensão 

clara do desenvolvimento ou aplicação de modelos econômicos de projeções energéticas 

comprovadamente eficientes, assim como, necessidades de aprofundamento de questões,  por exemplo, 

de engenharia elétrica, meio ambiente, engenharia de produção, engenharia agronômica e demais.   

Diversos temas importantes associados à produção de agroenergia ficaram de fora deste 

trabalho mas são merecedores de atenção ou mesmo,  uma abordagem mais abrangente. Por exemplo, a  

logística especifica de todo o  agronegócio de Mato Grosso, questões tributárias, alcoolquímica,  

oleoquímica, os avanços concretos na produção de etanol de segunda geração, ou ainda oportunidade 

de avanços no mercado de credito de carbono, entre outros.  

Enfim, são muitas as questões que compõem o contexto da produção de agroenergia. O 

presente trabalho vem com o intuito de se apresenta como mais uma contribuição nesta discussão.   
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