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A adoção na União Europeia e no mundo de políticas para a introdução de 

eficiência energética e de biocombustíveis líquidos demonstra o reconhecimento 

crescente do potencial do setor de transporte para redução da demanda por derivados de 

petróleo. Em 2009, a União Europeia estabeleceu a meta de 10% de energias renováveis 

no consumo energético do seu setor de transportes até 2020. No mesmo ano, 

estabeleceu-se o limite de emissões médio da frota de veículos novos de passeio 

registrados na União Europeia em 95gCO2/km até 2020. Assim, este trabalho testou a 

hipótese de que seria possível alcançar esta meta, através da complementação da 

mistura de biocombustíveis com a importação de etanol brasileiro ou mesmo da 

mudança do perfil da frota de veículos leves. O modelo paramétrico bottom-up Mobility 

Model Lite (MoMo Lite) foi ajustado e simulado para três grupos de cenários distintos. 

Os resultados indicaram que, no primeiro grupo de cenários, que testou o efeito de 

modificações na mistura de biocombustíveis, o melhor desempenho seria equivalente a 

106,21 gCO2/km em 2020. Para o segundo grupo de cenários, em que se modificou o 

perfil de vendas de veículos novos, o melhor desempenho correspondeu a 105,55 

gCO2/km, em 2020. Finalmente, o terceiro grupo de cenários visou verificar eficiência a 

ser atingida pelos veículos de passeio para o alcance da meta de emissão veicular de 95 

gCO2/km. Neste caso, a  meta de 95 gCO2/km seria atendida através da adição de 

42,87% de etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, à gasolina consumida no setor 

de transportes, em relação ao conteúdo energético em 2020. 
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The adoption in the European Union of policies to introduce energy efficiency 

and liquid biofuels demonstrates the increasing recognition of the potential of the 

transportation sector reducing petroleum products demand. In 2009, the European 

Union set the target use of 10% renewable energy in the transport sector by 2020. In the 

same year, it established the limit of the average fleet emissions for new light duty 

vehicles registered in the European Union at 95gCO2/km by 2020. This dissertation 

tested the hypothesis that this goal could be achieved through the completion of the 

biofuel blending with the importation of Brazilian ethanol or by changing the profile of 

the light duty vehicle fleet. The parametric bottom-up model Mobility Model Lite (Lite 

MoMo) was adjusted and simulated for three groups of scenarios. The results showed 

that in the first group of scenarios, which tested the effect of changes in the biofuel 

blending, the best performance would be equivalent to 106.21 gCO2/km in 2020. For 

the second group scenarios, which changed the profile of new vehicle sales, the highest 

performance corresponds to 105.55 gCO2/km in the same year. Finally, the third group 

of scenarios aimed to verify the efficiency requires to be reached by light duty vehicles 

for achieving the emissions target of 95 gCO2/km. In this case, the target of 95 

gCO2/km would be satisfied through the addition of 42.87% ethanol (relates to energy 

contents), produced from sugar cane, to gasoline consumed in the transport sector in 

2020. 
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INTRODUÇÃO 

 

O setor de transporte é bastante intensivo em energia e emissão de CO2. Em 

2010, este setor consumiu cerca de 46 Mb/d de petróleo, o que equivale a 52% da 

demanda mundial de petróleo (IEA, 2011). Conforme IEA (2011), neste ano, 93% da 

demanda de combustível do setor de transporte basearam-se em derivados de petróleo - 

um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. O cenário futuro indica uma 

grande expansão da demanda energética no setor de transporte dos países em 

desenvolvimento, como a China e a Índia, o que pressionará a elevação das emissões 

mundiais de gases de efeito estufa (IEA, 2011). 

Merece destaque o segmento de transporte rodoviário, responsável por 76% do 

consumo energético do setor de transportes (35 Mb/d) em 2009 (IEA, 2011). No 

segmento rodoviário, a utilização de veículos leves, segundo Fontaras (2010), foi a 

principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, que representaram 65% 

das emissões do transporte rodoviário, em 2005.  

Diversos estudos científicos têm analisado a inserção de biocombustíveis no 

setor de transportes. Schmitt et al. (2011) destacam a importância da implementação de 

políticas de eficiência energética atreladas a políticas de estímulo aos biocombustíveis 

para a redução das emissões de CO2. Szklo et al. (2007) propõem políticas para elevar a 

mistura de etanol à gasolina e reduzir o consumo de combustíveis fósseis.  

Outra questão frequentemente avaliada em estudos científicos é a segurança 

energética e a dependência do setor de transportes por derivados de petróleo (GREENE, 

2010; UMBACH, 2010; LÖSCHEL et al., 2010; HIPPEL et al., 2011). Conforme 

Greene (2010), a concentração dos recursos petrolíferos e a cartelização destes recursos 

provoca uma elevação de custos, que reduz o bem-estar social. Conforme o referido 

autor, a redução da dependência energética abarca, entre outras medidas, a 

implementação de políticas energéticas voltadas à utilização de energias alternativas no 

setor de transporte.  

Outro problema avaliado em estudos científicos é o conflito entre segurança 

energética e segurança alimentar. IEA (2011) destaca a pressão inflacionária da 

produção de biocombustíveis sobre o preço dos alimentos, que ocorre principalmente 
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nos países em desenvolvimento, em particular na China. Ainda que tal conflito também 

possa ser observado nos países desenvolvidos.  

Outros estudos científicos têm avaliado o desbalanceamento do refino europeu e 

a adaptação deste à nova legislação para redução de emissão de gases de efeito estufa 

(EUROPIA, 2012; BONFÁ, 2011; WOOD MACKENZIE, 2011). Europia (2012) e 

Wood Mackenzie (2011) mostram o déficit de diesel e o superávit de gasolina 

crescentes no mercado europeu. Diante deste fato, a Comissão Europeia propôs em abril 

de 2011 a modificação da atual a tributação dos combustíveis, que favorece o consumo 

de diesel. Tal modificação favoreceria o consumo de gasolina e auxiliaria na redução do 

atual desbalanceamento do refino europeu ao modificar a base da tributação dos 

combustíveis para o conteúdo energético e a emissão de CO2 derivada dos combustíveis 

(PIW, 2012). 

A adoção na União Europeia, e no mundo, de políticas para a introdução de 

eficiência energética e de biocombustíveis líquidos demonstra o reconhecimento 

crescente do potencial do setor de transporte para redução da demanda por derivados de 

petróleo. Em 2009, a União Europeia estabeleceu a meta de 10% de energias renováveis 

no consumo energético do seu setor de transportes até 2020 através da Diretiva 

2009/28/CE (Renewable Energy Directive – RED) (CE, 2009c). A Legislação EC 

443/2009, do mesmo ano, estabeleceu o limite de emissões médio da frota de veículos 

novos de passeio registrados na União Europeia em 95gCO2/km até 2020 (CE, 2009e).  

Diferentes estudos preveem que o limite de emissões de 95gCO2/km 

estabelecido para 2020 não será atendido. Segundo Fontaras e Samaras (2010), para o 

alcance desta meta será necessária a elevação da participação de veículos híbridos. 

Conforme Concawe (2007) a emissão dos veículos de passeio da União Europeia alcançará 

cerca de 110 gCO2/km em 2020. Neste sentido, o presente estudo averigua, de forma 

original, se as metas de padronização das emissões veiculares europeias são compatíveis 

com as metas de inserção de biocombustíveis líquidos da União Europeia ao simular 

cenários em um modelo bottom-up paramétrico. 

A hipótese do trabalho é de que seria possível alcançar a meta de padronização 

das emissões da frota de veículos novos de passeio fixada em 95 gCO2/km através da 

complementação da mistura de biocombustíveis com a importação de etanol brasileiro. 

O objetivo específico deste trabalho é verificar a viabilidade de atendimento desta meta 

através da adição de biocombustíveis e/ou da introdução de veículos mais eficientes no 
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setor de transportes europeu, incluindo, inclusive os veículos híbridos, de forma a 

comprovar ou não a hipótese do trabalho. 

Neste sentido, o primeiro capítulo revisa a legislação europeia para a introdução 

de 10% de energia renovável no consumo do setor de transportes até 2020, assim como 

a legislação de biocombustíveis anterior e complementar a esta. Na segunda seção deste 

capítulo descreve-se a produção mundial de biocombustíveis, com foco na produção 

europeia. Na terceira seção, apresenta-se a evolução das importações europeias de 

biocombustíveis. 

O segundo capítulo, na primeira seção, revisa a legislação europeia de 

padronização da frota, que estabelece a meta de 95 gCO2/km como limite médio de 

emissão para a frota de veículos novos de passeio registrados na União Europeia até 

2020. A segunda seção descreve a composição da frota europeia. Na terceira, analisa-se 

o desenvolvimento e a capacidade da indústria automobilística adaptar-se às metas de 

redução de emissão de gases de efeito estufa impostas pela Legislação.  

O terceiro capítulo apresenta os cenários propostos pela Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), pelo World Energy Outlook e pelo 

Annual Energy Outlook para a expansão da produção de biocombustíveis europeia até 

2020. Na quarta seção deste capítulo, são apresentadas possibilidades para a adaptação 

da produção de biocombustíveis europeus aos critérios de sustentabilidade, além de um 

resumo dos cenários de biocombustíveis descritos no capítulo. 

No quarto capítulo, são propostos e simulados os cenários de misturas de 

biocombustíveis, que visam verificar a contribuição da adição de biocombustíveis no 

consumo do setor de transportes para a redução da emissão média da frota de veículos 

novos de passeio em gCO2/km. Na primeira seção, descreve-se a metodologia do 

modelo bottom-up paramétrico, o Mobility Model Lite, cuja última versão (beta) foi 

cedida por Lew Fulton da Agência Internacional de Energia. Cabe ressaltar que foram 

feitas algumas adaptações ao modelo para a realização deste trabalho, como a inclusão 

de fórmulas para o cálculo da emissão veicular, em gCO2/km, e a atualização da 

eficiência veicular no ano-base do modelo.  

Os cenários do primeiro grupo (Cenários A) se basearam no cenário de 

referência do Mobility Model Lite, que se esteia em dados da Agência Internacional de 

Energia e na previsão da FAO para a introdução de biocombustíveis na União Europeia 

até 2020. Os cenários do segundo grupo (Cenários B) são análogos aos do grupo A, 
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contudo, neles, se introduz a modificação do perfil de vendas de veículos novos para o 

perfil do ano de 1998 (anterior ao início da Dieselização da frota europeia). O grupo de 

cenários C representa cenários não necessariamente exequíveis, para União Europeia 

atingir sua meta. Nestes cenários averigua-se qual eficiência deveria ser atingida pelos 

veículos (mantida a adição de biocombustíveis do cenário do grupo A) para o alcance da 

meta de emissão veicular de 95 gCO2/km. Desta forma, verifica-se a viabilidade de 

atendimento da meta de 95gCO2/km através da adição de biocombustíveis e/ou da 

introdução de veículos mais eficientes no setor de transportes europeu. 

No quinto capítulo averigua-se a factibilidade dos grupo de cenários A, a partir 

das análises sobre a capacidade de produção e exportação de etanol brasileiro e da 

discussão sobre a liberalização do comércio internacional de etanol. Em seguida, a 

factibilidade do grupo de cenários B é aferida através da avaliação da possibilidade de 

Ottolização da frota europeia e da capacidade do refino europeu para adaptar-se às 

mudanças no perfil de consumo derivadas desta modificação na frota europeia. 

Portanto, foram consideradas a evolução das barreiras tarifárias à importação de 

biocombustíveis, a capacidade de adaptação da indústria automobilística e do refino 

europeu, além dos cenários de biocombustíveis e de frota construídos para testar a 

hipótese de atendimento da meta de 95gCO2/km através da adição de biocombustíveis e 

/ ou da introdução da veículos mais eficientes no setor de transportes. Por fim, verifica-

se a sensibilidade dos resultados a variações no ciclo de vida do etanol de cana-de-

açúcar. 

Os comentários finais desta dissertação apresentam um sumário dos principais 

resultados e análises do estudo, e lista um conjunto de recomendações de estudos 

futuros. 
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1. POLÍTICA EUROPEIA PARA BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

1.1. Política europeia de biocombustíveis 

A política Europeia para biocombustíveis é delineada através de diretivas. As 

diretivas exigem dos Estados-membro da União Europeia o alcance de determinado 

resultado, sem ditar os meios para o alcance deste resultado. A diretiva distingue-se dos 

regulamentos, os quais são executáveis como leis e não necessitam de quaisquer 

medidas de execução. As diretivas, ao contrário, necessitam ser transpostas para a 

legislação nacional e deixam os Estados com certa margem de manobra quanto às regras 

a serem adotadas.  

O setor de transporte europeu obteve através da Diretiva 2003/30/CE (Biofuel 

Directive) metas para introdução de 2% de biocombustíveis, em substituição à gasolina 

e ao diesel, até 2005 e de 5,75% até 2010 (CE, 2003b). Os percentuais estabelecidos na 

diretiva referem-se ao conteúdo energético do combustível substituído. Segundo tal 

diretiva, são considerados biocombustíveis os combustíveis líquidos ou gasosos 

utilizados para o transporte que são produzidos a partir da biomassa. 

Em 2003, permitiu-se aos Estados membros da UE promover incentivos à 

introdução de biocombustíveis através da Diretiva 2003/96/CE (Energy Tax Directive). 

Esta diretiva reestruturou o quadro comunitário de tributação de produtos energéticos e 

de eletricidade, autorizando os Estados a aplicar isenções totais ou parciais ou reduções 

do nível de tributação dos produtos com tecnologias eficientes, limpas ou tecnologias 

que utilizem combustíveis renováveis (CE, 2003c). O objetivo dos incentivos era 

melhorar o funcionamento do mercado interno, limitar as emissões de gases de efeito 

estufa, reduzir as distorções da concorrência entre os produtos energéticos e a 

dependência de produtos energéticos importados. 

Em 2009, a Diretiva 2009/28/CE (Renewable Energy Directive – RED) 

estabeleceu a meta de 10% de energia renovável no consumo energético do setor de 

transportes da UE até 2020 (CE, 2009c). A utilização de uma meta uniforme para os 

Estados da União Europeia visa garantir a compatibilidade na especificação dos 

combustíveis. A utilização da energia renovável é considerada fundamental pela 
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Comissão Europeia na redução da dependência energética e das emissões de gases de 

efeitos estufa (CE, 2008a).  

Na Renewable Energy Directive foram impostos rigorosos critérios de 

sustentabilidade ambiental para os biocombustíveis contabilizados no preenchimento 

das metas de renováveis. Os critérios de sustentabilidade impostos pela diretiva em 

questão envolvem: i) uma redução mínima de 35% das emissões de gases de efeito de 

estufa no ciclo de vida do biocombustível, em relação ao combustível fóssil que 

substitui, em 2017 uma redução de 50% e em 2018 60% para as produções iniciadas 

após 1 de janeiro de 2017; ii) a não utilização de matérias-primas para biocombustíveis 

proveniente de terrenos com elevada biodiversidade ou elevado teor de carbono ou 

obtidas a partir da turfa; e iii) estar de acordo com as normas da agricultura e meio 

ambiente europeus (CE, 2009c). 

A Renewable Energy Directive definiu a participação dos Estados Membros da 

União Europeia para o alcance da meta europeia de 20% de energia renovável sobre o 

consumo energético total da União Europeia (CE, 2009c). Conforme seu artigo 4º, todos 

os Estados Membros deveriam apresentar um Plano de Ação Nacional de Energia 

Renovável (NREAP) até 30 de Junho de 2010 (CE, 2009c). Este plano contém as 

medidas de adequação e a trajetória para o alcance das metas e o percentual projetado 

para o consumo de renováveis no setor de transportes, na eletricidade, no aquecimento e 

na refrigeração até 2020.  

Conforme indicado nos NREAP o percentual de renováveis total alcançará 

18,8% e no setor de transportes 8,5% do consumo energético em 2020 no cenário de 

referência (ECN & EEA, 2011). Enquanto no cenário com eficiência energética 

adicional o percentual de renováveis total alcançará 20,8% e no setor de transportes 

9,5% do consumo energético em 2020 (ECN & EEA, 2011). A tabela 1 a seguir mostra 

o percentual de energia renovável por membro da União Europeia estabelecido na 

Renewable Energy Directive e o percentual de renováveis apresentado no NREAP. 
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Tabela 1: Meta de Renováveis da RED e apresentada no NREAP 

  Meta 2020 (%) NREAP 2020 (%) 

Alemanha 18 19,6 
Áustria 34 34,2 
Bélgica  13 13,0 
Bulgária 16 16,0 
Chipre 13 13,0 
Dinamarca 30 30,0 
Eslováquia 14 14,0 
Eslovênia 25 25,3 
Espanha 20 22,7 
Estônia 25 25,0 
Finlândia 38 38,0 
França 23 23,0 
Grécia 18 18,0 
Países Baixos 14 14,5 
Hungria 13 14,7 
Irlanda 16 16,0 
Itália 17 17,0 
Letônia 40 40,0 
Lituânia 23 24,0 
Luxemburgo 11 11,0 
Malta 10 10,2 
Polônia 15 15,5 
Portugal 31 31,0 
Reino Unido 15 15,0 
República Tcheca 13 13,5 
Romênia 24 24,0 
Suécia 49 50,2 
Fonte: ECN & EEA (2011). 

 

As características de qualidade da gasolina e do diesel europeus foram 

estabelecidas pela Diretiva 98/70/CE, modificada pela Diretiva 2000/71/CE, Diretiva 

2003/17/CE e pela Diretiva 2009/30/CE (CE, 1998; CE, 2000; CE, 2003a; CE, 2009d). 

A Diretiva 98/70/CE estabeleceu especificações ambientais para o diesel e a gasolina, 

que visavam uma redução substancial nas emissões de poluentes derivadas de motores 

automotivos. Através das normas EN 590 (diesel) e EN 228 (gasolina), a incorporação 

de biodiesel no diesel e de etanol na gasolina limitava-se a 5% v/v (CE, 1998).  

A Diretiva 2003/17/CE adicionou restrições referentes ao volume máximo de 

enxofre de 10 mg/kg a partir de 2005, proibiu o uso de chumbo na gasolina e 

estabeleceu especificações ambientais mais severas (CE, 2003a). As especificações 
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contidas nos anexos III e IV desta diretiva, com exceção do conteúdo de enxofre, 

deveriam ser revisadas pela Comissão Europeia até 31/12/2005 de modo a adequá-las 

aos requerimentos de emissão dos veículos e qualidade do ar europeus. Entre os fatores 

que deveriam ser revisados estavam o limite máximo de mistura de 5% em volume de 

etanol e biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente, de modo a possibilitar o 

atendimento da meta de 5,75% de biocombustíveis até 2010.  

Em 2009, a Diretiva 2009/30/CE modificou as especificações ambientais dos 

combustíveis visando possibilitar uma maior adição de biocombustíveis à gasolina e ao 

diesel (CE, 2009d). A diretiva supracitada apresentou pela primeira vez uma meta de 

redução das emissões provenientes da produção de combustíveis. De acordo com esta 

diretiva os fornecedores de combustíveis deveriam reduzir em 6% as emissões de gases 

de efeito estufa no ciclo de vida dos seus produtos até 2020. Uma redução adicional de 

4% deveria ser alcançada por parte das empresas de combustível através do uso de 

tecnologias limpas, como veículos elétricos e a utilização do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto. Por fim, a diretiva em questão obrigou 

a transposição em forma de lei de suas disposições para o direito nacional dos estados 

membros da UE até 31 de dezembro de 2010. 

As novas especificações da gasolina, estabelecidas pela diretiva supracitada, 

permitiram a introdução de maiores misturas de etanol à gasolina. Desde 2011, a 

gasolina pode conter 10% v/v de etanol. A fim de evitar danos aos carros antigos o 

combustível com 5% v/v de etanol continuará disponível até 2013, prazo este, que pode 

ser prorrogado pelos Estados-Membros. O padrão europeu atual para o etanol usado nas 

misturas à gasolina é o EN 15376.   

 

Tabela 2: Mistura máxima de oxigenados à gasolina 

Oxigenados Limite Máximo (% v/v) 

Metanol 3 
Etanol 10 

Álcool isopropil  12 

Álcool terc-butil 15 

Álcool isobutil 15 

Éteres (C5 ou +) 22 

Outros oxigenados 15 

Fonte: CE (2009d). 
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As novas especificações do diesel, estabelecidas na Diretiva 2009/30/CE, 

permitem a adição de 7% v/v de biodiesel (FAME1) (CE, 2009d). O padrão do biodiesel 

referido pela diretiva, mais difundido na União Europeia, é o EN14214, que refere-se ao 

biodiesel produzido com metanol. 

Por fim, a Diretiva 2009/30/CE adota os mesmos critérios de sustentabilidade 

social e ambiental da Diretiva 2009/28/CE; impõe limites ao teor de enxofre, aos 

aditivos metálicos e à pressão de vapor máxima do combustível a fim de minimizar as 

emissões de poluentes voláteis (CE, 2009c; CE, 2009d).  

 

1.2. Capacidade de oferta de biocombustíveis 

A oferta mundial de biocombustíveis alcançou 1,3 milhões de barris por dia, em 

2010 (IEA, 2011). Neste ano, o consumo de biocombustíveis representou três por cento 

do consumo total de combustíveis do setor de transportes. Conforme IEA (2011), os 

incentivos à mistura de biocombustíveis no consumo de combustíveis fósseis 

impulsionarão a produção de biocombustíveis, que receberá investimentos de 356 

bilhões de dólares em infraestrutura, no cenário Novas Políticas, de 2011 a 2035.  

Conforme IEA (2009c), preocupações com os efeitos da elevação dos preços dos 

alimentos, a redução mínima de emissões de gases de efeito estufa associados aos 

biocombustíveis e os critérios de sustentabilidade ambiental influenciaram alguns 

países, como a Alemanha, a repensar suas metas de misturas de biocombustíveis no 

curto prazo. Outro fator que, segundo IEA (2009c), prejudicou a rentabilidade da 

produção de biocombustíveis e das biorrefinarias foi a redução dos preços do petróleo 

no final de 2008 e em 2009, que resultaram na interrupção temporária dos investimentos 

em novas usinas.  

Em 2010, no contexto de elevação do preço das matérias-primas e do barril de 

petróleo, o preço do etanol aumentou mais de trinta por cento em relação a 2009 

(OECD/FAO, 2010). Esta elevação permitiu a recuperação das margens de lucro do 

etanol e a recuperação parcial dos investimentos. Os preços do biodiesel, que se 

mantiveram firmes em relação aos preços do petróleo bruto e do óleo vegetal, elevaram-

se menos do que os preços do etanol em 2010 (OECD/FAO, 2010). Em 2011 o preço do 

biodiesel mundial elevou-se mais em função da elevação do preço do óleo vegetal e dos 

preços do petróleo (OECD / FAO, 2011) 

                                                 
1 FAME (Fatty-acid mono-alkyl esters) ésteres monoalquilados de ácidos graxos. 
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A produção mundial de biodiesel alcançou 17,2 bilhões de litros em 2009, 

conforme dados da OECD/FAO (2010). Conforme tal referência, a produção mundial 

de biodiesel cresceu apenas 9% em relação a 2008, um crescimento muito inferior ao 

crescimento de 44% do ano anterior. A tabela 3 abaixo apresenta a evolução da 

produção mundial de biodiesel de 2007 a 2009. 

 

Tabela 3: Produção Mundial de Biodiesel em milhões de litros 

País 2007 2008 2009 
UE 27 6.492,05 8.063,56 9.567,55 
Estados Unidos 1.497,06 2.370,72 1.649,03 
Argentina  459,09 1.400,00 1.150,00 
Brasil  319,98 952,63 1.293,40 
Austrália  303,18 606,36 634,02 
Malásia  454,55 657,52 751,75 
Índia  110,00 130,00 150,00 
Canadá  97,46 140,79 253,30 
Outros 1.216,91 1.497,59 1.730,04 
Total 10.950,28 15.819,17 17.179,09 
Fonte: OECD / FAO (2010)  

 

A produção mundial de biodiesel é concentrada em quatro regiões – UE-272, 

Estados Unidos, Argentina e Brasil, que juntas foram responsáveis por 80% da 

produção mundial de 2009. A União Europeia, maior produtora de biodiesel, produziu 

mais da metade da produção mundial de biodiesel no ano de 2009. Conforme do EBB 

(2009), a produção de biodiesel da UE-27 em 2009 foi de 10,3 bilhões de litros, o que 

difere dos dados apresentados pela OECD / FAO (2010). A tabela 4 mostra a 

distribuição da produção da produção europeia de biodiesel nos países integrantes da 

UE-27, conforme EBB (2012). 

 

 

 

 

                                                 
2 Países integrantes da UE-27: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, 

Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, 

Romênia e Suécia. 
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Tabela 4: Produção Europeia de Biodiesel em milhões de litros (dados originais em 
tonelada – taxa de conversão: 1 litro=0,88kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: EBB (2012). 

 

Verifica-se uma desaceleração na expansão da produção europeia de biodiesel 

que, de 2009 a 2010, aumentou apenas 5,8%, enquanto nos anos anteriores, 2009 e 

2008, este aumento havia sido de 16,6% e 35,7%, respectivamente. Conforme 

Eurobserv'er (2011) as condições de produção de biodiesel na UE-27 permaneceram 

desfavoráveis, em 2010, devido à redução das margens auferidas pelos produtores e à 

desaceleração do consumo na região. 

Conforme EBB (2012), apenas 43% da capacidade instalada da UE-27 para a 

produção de biodiesel (25,1 bilhões de litros) foi utilizada em 2010. A baixa utilização 

País 2007 2008 2009 2010 
Alemanha  3.284,09     3.203,41    2.885,23  3.251,14  
França   990,91    2.062,50   2.226,14  2.170,45  
Espanha    190,91  235,23    976,14  1.051,14  
Itália     412,50      676,14  837,50  802,27  
Bélgica   188,64  314,77  472,73  494,32  
Polônia   90,91     312,50   377,27  420,45  
Países Baixos   96,59     114,77  367,05  418,18  
Áustria    303,41    242,05  352,27  328,41  
Portugal    198,86   304,55   284,09  328,41  
Dinamarca/Suécia     168,18  262,50  264,77  279,55  
Finlândia     44,32    96,59  250,00  327,27  
República Tcheca  69,32    118,18  186,36  205,68  
Reino Unido  170,45     218,18   155,68  164,77  
Hungria     7,95    119,32   151,14  169,32  
Eslováquia    52,27    165,91  114,77  100,00  
Lituânia    29,55     75,00  111,36   96,59  
Grécia     113,64     121,59  87,50   37,50  
Letônia     10,23    34,09  50,00   48,86  
Romênia    40,91     73,86  32,95  79,55  
Bulgária    10,23     12,50  28,41  34,09  
Estônia       -       -   27,27  3,41  
Irlanda   3,41    27,27   19,32  31,82  
Chipre    1,14  10,23  10,23   6,82  
Eslovênia    12,50    10,23  10,23   25,00  
Malta  1,14    1,14   1,14  - 
Luxemburgo   -    -   -   - 
UE 27 6.492,05      8.812,50  10.279,55  10.875,00  
UE 15  6.165,91  7.879,55   9.178,41  9.685,23  
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da capacidade instalada obrigou alguns produtores a fechar temporariamente suas 

plantas (EBB, 2012). A figura 1 mostra a participação dos biocombustíveis no consumo 

do setor de transportes europeu por conteúdo energético. Apesar da maior participação 

do biodiesel no consumo de biocombustíveis no setor de transportes europeu, o 

crescimento do consumo de etanol (26,1%) foi novamente superior ao crescimento do 

consumo de biodiesel (11,1%) na UE-27 em 2010 (EUROBSERV'ER, 2011). Conforme 

Eurobserv'er (2011), tal diferença pode ser explicada pela introdução gradual do E10 em 

alguns países da UE-27, atrelada à desaceleração da expansão demanda de 

biocombustíveis nos principais países consumidores, que tiveram seu crescimento 

atrofiado pela crise econômica.  

 

 

Figura 1: Consumo de Biocombustíveis no Setor de Transportes Europeu em 2010 por 

tipo e conteúdo energético 

Fonte: Eurobserv’er (2011) 

 

Apesar da maior participação do biodiesel na UE-27, o etanol é o 

biocombustível mais consumido do mundo. Conforme Renewable Fuels Association 

(2012), a produção mundial de etanol alcançou 87 bilhões de litros em 2010. A tabela 5 

apresenta a evolução da produção mundial de etanol de 2007 a 2010.  
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Tabela 5: Produção Mundial de Etanol em bilhões de litros (dados originais em galões) 

País 2007 2008 2009 2010 
Estados Unidos  24,6  34,1  40,1 50,1  
Brasil  19,0   24,5  24,9 26,2  
UE-27   2,2   2,8  3,9  4,5  
China  1,8   1,9  2,1 2,1  
Canadá 0, 8  0,9  1,1  1,4  
Outros 1,2 1,5 1,8 2,7 
Total 49,6  65,6  73,9 87,0 
Fonte: Renewable Fuels Association (2012). 

 

A produção mundial de etanol é mais concentrada do que a produção de 

biodiesel. Em 2010, os quatro maiores produtores de etanol do mundo - os Estados 

Unidos, o Brasil, a UE-27 e a China - foram responsáveis por 95% da produção mundial 

de etanol. Neste ano, a produção de etanol estadunidense, produzido a partir do milho, 

alcançou 50,1 bilhões de litros e a produção brasileira de etanol, produzido a partir da 

cana-de-açúcar, alcançou 26,2 bilhões de litros (RENEWABLE FUELS 

ASSOCIATION, 2012).  

A produção brasileira e estadunidense de etanol são atualmente as mais 

relevantes no mercado internacional devido ao seu enorme potencial exportador. Até 

2009 o Brasil liderou as exportações mundiais de etanol. Em 2010, os Estados Unidos 

tornaram-se, pela primeira vez, exportadores líquidos de etanol, em função da retração 

da demanda de combustíveis e do alcance da mistura de etanol permitida no país3 

(OECD/FAO, 2010). Enquanto no Brasil problemas climáticos derivados do El Niño 

nos últimos dois anos reduziram temporariamente a competitividade do etanol brasileiro 

(IEA, 2011). Tais fatos levaram os Estados Unidos a ocupar temporariamente o papel de 

maior exportador de etanol em 2011. 

Embora possua menor escala que os dois principais produtores de etanol, a UE-

27 ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de etanol. A tabela 6 mostra a 

produção de etanol nos países integrantes da UE-27 de 2004 a 2009. Cabe ressaltar, que 

tais dados diferem dos dados apresentados pela Renewable Fuels Association (2012), 

em função da dificuldade de contabilização do etanol combustível. 

                                                 
3 Em março de 2011 a Agência de Proteção Ambiental Americana aprovou a elevação da mistura 

de etanol do E10 para o E15 (15% de etanol e 85% de gasolina), o que representa um primeiro passo para 

a produção do E15 no país (EPA, 2011). 
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Tabela 6: Produção de Etanol na UE 27 em milhões de litros 

País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

França 101 144 293 539 1000 1250 
Alemanha 25 165 431 394 568 750 
Espanha 254 303 402 348 317 465 
Áustria 0 0 0 15 89 180 
Suécia 71 153 140 120 78 175 
Polônia 48 64 120 155 200 166 
Hungria 0 35 34 30 150 150 
Bélgica 0 0 0 0 0 143 
Eslováquia 0 0 0 30 94 118 
República 
Tcheca 

0 0 15 33 76 113 

Itália 0 8 128 60 60 72 
Reino Unido 0 0 0 20 75 70 
Lituânia 0 8 18 20 20 30 
Letônia 12 12 12 18 20 15 
Finlândia 3 13 0 0 50 4 
Irlanda 0 0 0 7 10 2 
Países Baixos 14 8 15 14 9 0 
UE 27 528 913 1608 1803 2816 3702 
UE 15 468 794 1409 1517 2256 3111 
Fonte: European Renewable Ethanol (2010). 

 
Apesar do maior crescimento da produção europeia de etanol em relação à 

expansão da produção de biodiesel, percebe-se também uma desaceleração na expansão 

da produção europeia de etanol. De 2008 a 2009 a produção europeia de etanol 

aumentou 31%, enquanto de 2007 a 2008 este aumento havia sido de 56%. Conforme 

Eurobserv'er (2010), os volumes de produção e a taxa de utilização das plantas de etanol 

foram inferiores aos previstos pelos produtores. No ano de 2009, apenas 51% da 

capacidade europeia de produção de etanol (equivalente a 7.252 milhões de litros) foi 

utilizada (EUROPEAN RENEWABLE ETHANOL, 2010).  

A França, maior produtor de etanol da UE-27, produziu, em 2009, 1.250 milhões 

de litros de etanol - 25% superior à produção de 2008. O país esperava atingir uma taxa 

de incorporação de biocombustíveis de 7% (em função do conteúdo energético) no setor 

de transporte em 2010 (SORDA, 2010). Conforme Eurobserv'er (2011), em 2010, a taxa 

de incorporação de biocombustíveis no país deve alcançar apenas 6,3%. Em relação ao 

E10 (gasolina com 10% de etanol), apenas 16,7% dos postos de abastecimento 
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franceses vendiam o produto em 2009, apesar de o objetivo oficial ser de 70% (ACEA, 

2010b).  

As companhias distribuidoras francesas gozam de benefícios fiscais sobre 

determinada quantidade de biocombustíveis, que compensam os elevados custos de 

produção destes produtos. Desde 2011 os distribuidores estão misturando menos 

biocombustível aos combustíveis fósseis para compensar a redução da isenção parcial 

do imposto sobre o consumo. Conforme Eurobserv'er (2011), a isenção parcial do 

imposto sobre o consumo conferida ao etanol e ao ETBE reduziu de € 0,18/litro para € 

0,14/litro e a isenção do biodiesel reduziu de € 0,11/litro para € 0,08/litro. Em relação 

aos critérios de sustentabilidade da Renewable Energy Directive, apenas os princípios 

gerais relacionados ao desempenho energético e ambiental (os efeitos ao solo e a água) 

foram mencionados na lei francesa, que condiciona a produção de biocombustível a 

estes critérios. No entanto, a certificação destes biocombustíveis para a verificação do 

combustível consumido ainda não foi implementada no país (EUROBSERV'ER, 2011). 

A Alemanha, segundo maior produtor de etanol da UE, elevou a produção de 

etanol, obtida principalmente a partir da beterraba e de cereais, em 32% de 2008 a 2009. 

A produção de biodiesel alemã, obtida principalmente da colza, segundo Sorda (2010), 

possui capacidade para produzir 4,8 milhões de toneladas/ano. O governo alemão 

revisou, em julho de 2009, a meta de mistura de biocombustíveis para 2009 de 6,25% 

para 5,25% (por conteúdo de energia) e manteve a meta de 6,25% de 2010 até 2014. 

Conforme Eurobserv'er (2011) a taxa de incorporação efetiva no país em 2010 alcançou 

5,8%.  

Conforme a referida fonte, a redução da incorporação de biocombustíveis na 

Alemanha deve-se ao colapso do B100 após a elevação da tributação do biodiesel de € 

0,149 / litro em 2008 para € 0,183 / litro em 2009. No entanto, a participação do B7 

aumentou no país. A mistura de 10% de etanol na gasolina (E10) foi permitida a partir 

de 2011. Entretanto, por falta de informação a respeito de sua compatibilidade com os 

veículos em circulação no país (93% da frota de veículos a gasolina é compatível com o 

E10), o E10 foi pouco utilizado e provocou escassez da gasolina convencional no país 

(EUROBSERV’ER, 2011). O governo está disponibilizando informações a respeito do 

E10 na tentativa de reverter esta situação, mas alguns consumidores continuam 

reticentes em relação ao E10.  
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Em setembro de 2009 o governo alemão promulgou o decreto de 

sustentabilidade dos biocombustíveis que incorpora os critérios de sustentabilidade da 

Diretiva 2009/28/EC (CE, 2009c). Desde 01/01/2011 os distribuidores alemães devem 

demonstrar que os biocombustíveis utilizados nas misturas de gasolina e diesel estão em 

conformidade com os critérios de sustentabilidade europeus. 

A Espanha, o terceiro maior produtor de etanol, expandiu a produção de etanol 

em 46% de 2008 a 2009. Segundo Eurobserv'er (2010), a Espanha consumiu 3,4% de 

biocombustíveis no setor rodoviário, em 2009. Conforme Eurobserv'er (2011) a 

Espanha não alcançará a meta auto-imposta de 5,83% até 2010 (um pouco acima da 

meta europeia). Conforme a referida fonte, a Espanha deveria alcançar 4,8% de 

incorporação de biocombustíveis em 2010. Em abril de 2011, o país impôs a meta de 

incorporação de 6,2% de biocombustíveis em 2011 (com mistura obrigatória de 6% de 

biodiesel) e de 6,5% para 2012 e 2013 (com mistura obrigatória de 7% de biodiesel). 

Segundo Eurobserv’er (2011), o governo espanhol, incentiva o desenvolvimento da 

produção espanhola de biocombustíveis através da isenção total do imposto sobre 

combustíveis. 

A Áustria e Suécia, quarto e quinto maiores produtores, mais que dobraram sua 

produção de etanol no mesmo período. Conforme tabelas 3 e 5 acima, verifica-se na 

Itália um crescimento de 20% na produção de etanol e de 24% na produção de biodiesel, 

de 2008 a 2009. Segundo Eurobserv'er (2009), o consumo de biocombustíveis no país 

cresceu 62,9%, o que elevou a taxa de incorporação destes combustíveis nos transportes 

para 3% em 2009 (em 2008 era de 2,4%). Conforme Eurobserv'er (2011) o setor de 

transportes da União Europeia incorporou aproximadamente 4,7% de biocombustíveis 

em 2010 - mais de um ponto percentual a menos que a meta de 5,75%. 

 

1.3. Importação europeia de biocombustíveis 

A produção de energia primária na UE-27 acompanhou a expansão do consumo 

interno bruto de 1990 até 1997. A partir de 1997 a produção de energia primária passou 

a não acompanhar a elevação do consumo interno bruto, fato que aumentou de forma 

contínua a dependência energética na UE-27. Segundo EUROSTAT (2009b), a política 

europeia recente priorizou objetivos ambientais e de liberalização do comércio que 

elevaram a dependência energética da UE-27. Conforme a referida fonte, a abertura do 
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mercado de gás natural na UE aumentou a sua dependência em relação à importação, 

apesar de satisfazer os objetivos de política ambiental e de liberalização do comercio.  

A figura 2 abaixo mostra a evolução do consumo e da produção de energia 

primária na UE-27, além da produção de energia renovável no período de 1990 a 2006. 

 

 

Figura 2: Produção Primária de Energia UE-27 de 1990 a 2006 (1990 = 100) 

Fonte: EUROSTAT (2009b). 

 

Em 2007 e 2008 a elevação dos preços do petróleo aumentou a parcela da renda 

europeia comprometida com a compra de combustíveis (EUROSTAT, 2009b). Em 

2009, para reduzir a dependência em relação ao petróleo, a Comissão Europeia elevou a 

meta de inserção de biocombustíveis para 10% do consumo do setor de transportes até 

2020. 

Conforme Thuijl e Deurwaarder (2006), muitos países da União Europeia 

iniciaram a produção e o consumo de biocombustíveis na década de 1990 para satisfazer 

seus objetivos de segurança energética. Neste período a Política Agrícola Comum 

(PAC) auxiliou a produção europeia de biocombustíveis com medidas como a garantia 

do pagamento de preços mínimos, de pagamentos por hectare, e de pagamentos 

compensatórios por terras retiradas da produção (set aside area) – as quais poderiam ser 

utilizadas para a produção de biocombustíveis (LAMERS et al., 2011).  

A adoção de estímulos diretos aos biocombustíveis ocorreu após o ano 2000 

com a introdução do sistema de metas de biocombustíveis criado pelo Livro Verde. Em 

2005 e 2006 quase todos os estados membros da União Europeia passaram a adotar 

isenções fiscais relacionadas ao consumo de biocombustíveis e o sistema de metas, 

ainda incipiente, era adotado em apenas três países (CE, 2009b). Conforme Wiesenthal 
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et al. (2009), a utilização de isenções fiscais relacionadas ao consumo de 

biocombustíveis, auxiliou no desenvolvimento e na competitividade da produção de 

biocombustíveis europeia, enquanto a adoção de metas de biocombustíveis contribuiu 

para estabilizar a parcela de mercado dos biocombustíveis (WIESENTHAL et al., 

2009).  

Em 2007, os estados membros da UE retiraram parte das isenções fiscais 

relacionadas ao consumo de biocombustíveis e mais da metade dos estados membros da 

UE passaram a adotar metas de biocombustíveis (CE, 2009b). Conforme Wiesenthal et 

al. (2009), a retirada das isenções fiscais direcionadas ao consumo de biocombustíveis, 

associada à adoção de metas de biocombustíveis, tem incentivado a entrada de 

biocombustíveis importados na UE.  

Conforme CE (2011) a participação dos biocombustíveis importados passou de 

15% do consumo europeu de biocombustíveis, em 2007, para 25%, em 2008. O 

consumo europeu de biocombustíveis em 2007 foi constituído por 75% (6,1 Mtep) de 

biodiesel, 15% (1,24 Mtep) de etanol e 10% de óleos vegetais puros, dos quais 26% do 

biodiesel e 31% do etanol consumidos foram importados (CE, 2009b).  

Segundo CE (2009b), a elevação das importações de biocombustíveis na União 

Europeia estimulou a construção de capacidade instalada de conversão de 

biocombustíveis nos portos europeus. Conforme Lamers et al. (2011), a elevação da 

competitividade do biodiesel importado associada a um menor crescimento do consumo 

de biodiesel em relação à expansão da capacidade instalada europeia de produção de 

biodiesel, de 2006 a 2008, provocou o aumento da capacidade ociosa de produção de 

biodiesel.  

A balança comercial de biodiesel4 da União Europeia de 2005 a 2007 passou de 

superavitária em 355 ktep para deficitária em 1,8 Mtep de biodiesel importados (CE, 

2009b). Segundo a referida fonte, esta alteração na balança comercial europeia foi 

                                                 
4 O biodiesel é normalmente registrado no código referente a outras químicas dentro de várias 

químicas - HS 382490. Conforme Lamers et al. (2011), até 2007 as importações de biodiesel europeias 

não possuíam uma  subcategoria específica, o que dificultava a contabilização exata destas importações. 

Não é fácil determinar qual das subcategorias disponíveis para a utilização interna do estado foi 

primariamente utilizada para o biodiesel. A partir de 2008, porém, as importações de biodiesel passaram a 

ser listadas através de um código específico para FAME (Fatty-acid mono-alkyl esters - ésteres 

monoalquilados de ácidos graxos - HS 382490.91), o que permite diferenciá-lo dos demais produtos 

registrados como outras químicas. 
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impulsionada pelo aumento de competitividade do biodiesel norte-americano, que 

passou a receber um crédito fiscal a partir 2004.  

O crédito fiscal VETC (Volumetric Excise Tax Credits), criado pelo Congresso 

dos Estados Unidos em 2004, favoreceu a mistura de biodiesel ao diesel, em qualquer 

proporção, ao creditar um dólar por galão de mistura (CE, 2011). O VETC possibilitou 

que misturas com pequena quantidade de diesel misturado ao biodiesel, 0,1% por 

exemplo, obtivessem este crédito e em seguida fossem exportadas como biodiesel – esta 

prática ficou conhecida como splash-and-dash. A prática do splash-and-dash aumentou 

a competitividade do biodiesel proveniente dos Estados Unidos, que alcançava o 

mercado europeu a um preço inferior ao custo de produção local (CE, 2009b).  

As importações europeias de biodiesel dos Estados Unidos correspondiam a 871 

ktep, em 2005, e, nos primeiros oito meses de 2008, a 1.505 ktep (CE, 2011). Em março 

de 2009 a UE estabeleceu direitos antidumping e de compensação provisória para 

proteger do biodiesel norte-americano a produção interna. O estabelecimento destas 

medidas reduziu as importações de biodiesel proveniente dos Estados Unidos de 1.324 

ktep, em 2008, para 399 ktep, em 2009 (CE, 2009b).  

A tabela 7 a seguir apresenta as importações europeias de biodiesel por país de 

origem no ano de 2008 e 2009 e as respectivas tarifas de importação determinadas por 

estes países. Conforme apresentado na tabela 7, a redução das importações de biodiesel 

proveniente dos Estados Unidos no ano de 2009 foi em parte compensada pelo aumento 

da importação de biodiesel proveniente da Argentina, Canadá, Malásia, Indonésia, 

Singapura e Índia.  

 

Tabela 7: Importações de FAME da UE em 2008 e 2009 (ktep) 

  2008 2009 Tarifa 2008 Tarifa 2009 
Estados Unidos 1.324 83,60% 339 22,30% 6,50% 68,6-198 €/t(a) e 237€/t(b) 
Argentina 68 4,30% 760 49,90% 0% 0% 
Canadá 1,5 0,10% 125 8,20% 6,50% 6,50% 
Indonésia 133 8,70% 141 9,20% 0% 0% 
Malásia 33 2,10% 110 7,20% 0% 0% 
Índia 7 0,40% 22 1,40% 0% 0% 
Singapura 0,2 0,00% 18 1,20% 6,50% 6,50% 
Outros 11 0,70% 9 0,60%   
Total 1.584 100% 1.523 100%     
Fonte: Eurostat (2011) e Lamers et al. (2011). 
Nota: (a) tarifa antidumping; (b) direitos compensatórios.  
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Segundo Al-Rifai et al. (2010), em 2009, após a medida antidumping, parte do 

biodiesel dos Estados Unidos passou a ser redirecionado para a UE através do Canadá. 

De fato a tabela 7 acima, mostra uma elevação da importação de biodiesel proveniente 

do Canadá de 1,5 ktep, em 2008, para 125 ktep, em 2009. O redirecionamento do 

biodiesel norte-americano destinado a União Europeia através do Canadá ficou 

conhecido como double-splash-and-go, pois antes de ser exportado para a União 

Europeia o biodiesel beneficia-se de créditos fiscais tanto nos Estados Unidos quanto 

pelo envio através do Canadá (AL-RIFAI et al., 2010).  

Conforme CE (2011), em 2008, 486,5 ktep de biodiesel exportado para a UE 

através dos Estados Unidos provinham da Argentina. Segundo a referida fonte, em 

2009, após o estabelecimento da medida antidumping contra o biodiesel americano, a 

Argentina passou a exportar biodiesel diretamente para a UE. Fato que explica a rápida 

variação nas importações europeias de biodiesel proveniente da Argentina, que, 

conforme tabela 7, passaram de 68 ktep, em 2008, para 760 ktep, em 2009.  

Conforme Lamers et al. (2011), as importações europeias de biodiesel 

proveniente da Argentina, Malásia e Indonésia, são fruto da produção nacional destes 

países. A produção argentina de biodiesel é composta por grandes produtores voltados à 

exportação. Segundo o referido autor, mais de 50% das exportações argentinas derivam 

de produtos agrícolas, que enfrentam pesadas taxas de exportação para garantir o preço 

interno dos alimentos. No entanto, os produtores de biodiesel, gozam de tarifas 

especiais, que reduzem em 18,5% as tarifas do biodiesel em relação ao óleo de soja 

destinado à exportação (LAMERS et al., 2008).  

Na Indonésia, a produção de petróleo declinante desde 2003 e a alta 

lucratividade da produção local de biocombustíveis foram incentivos para, em 2006, o 

governo introduzir incentivos financeiros e a obrigatoriedade da mistura de 10% de 

biocombustíveis no consumo do setor de transportes até 2010 (DILLON et al., 2008). 

Esta medida estimulou a produção nacional e a mistura de biocombustíveis empregada 

no país até 2007. No final de 2007 e início de 2008, conforme o referido autor, o preço 

das commodities agrícolas aumentou e a produção de biodiesel para o mercado interno, 

apesar de subsidiada, deixou de ser lucrativa. Desta forma Pertamina, a empresa estatal 

de petróleo indonésia, que realiza a mistura de biocombustíveis, reduziu a mistura de 

biocombustíveis empregada de 5,0% para 2,5% em 2007 e para 1,0% em 2008 

(DILLON et al., 2008). Em seguida, o governo revisou a meta de mistura de 
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biocombustíveis de 10% para 2,5% de biodiesel e 3,0% de etanol no consumo do setor 

de transportes até 2010 (DILLON et al., 2008).  

Apesar da significativa modificação na meta de biocombustíveis, as exportações 

de biodiesel indonésio não foram muito afetadas. De 2006 a 2007, as exportações de 

biodiesel do país elevaram-se em 74% e mantiveram-se no mesmo patamar de 2007 

para 2008 (DILLON et al., 2008). As exportações destinadas a União Europeia, 

conforme tabela 7, elevaram-se de 133 ktep para 141 ktep de 2008 a 2009. 

A produção brasileira de biodiesel, diferente da produção argentina e indonésia, 

é baseada em grandes produtores voltados ao abastecimento do mercado interno. 

Conforme Lamers et al. (2011) a produção de biodiesel no Brasil foi incentivada através 

da introdução do sistema nacional de leilões, de reduções fiscais, da tarifa externa 

comum ao Mercosul para importação de biocombustíveis e da obrigatoriedade da 

mistura de biodiesel ao diesel consumido no país.  

A obrigatoriedade da mistura de biodiesel ao diesel consumido no país foi 

introduzida em janeiro de 2005 pela Lei Federal 11.097. A lei do biodiesel, como ficou 

conhecida, impôs a mistura de 2% de biodiesel ao diesel até 2008 e de 5% até 2013. Em 

2010, antes do previsto pela legislação federal, a mistura de 5% de biodiesel ao diesel, 

autorizada através de decreto, passou a ser adotada no país. Conforme Lamers et al. 

(2011), as exportações brasileiras de biodiesel são marginais devido aos melhores 

preços pagos nos leilões nacionais, voltados ao atendimento da mistura obrigatória ou à 

formação de estoque nacional. 

Cabe ressaltar, que existem barreiras técnicas impostas pela existência de 

diversas especificações internacionais, que impedem o comércio internacional do 

biodiesel brasileiro. Conforme Junginger et al. (2010), mais de um terço das 

especificações para biodiesel não são conciliáveis. Tal fato ocorre com a especificação 

europeia de biodiesel (DIN EN 14214), que fixa um máximo de iodo, o que impede o 

uso de biodiesel derivado da palma e da soja (matéria-prima predominante no Brasil) 

(JUNGINGER et al. (2010). 

A figura 3 abaixo sintetiza os principais fluxos de comércio internacional de 

biodiesel ocorridos no ano de 2009.  
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Figura 3: Fluxo de comércio internacional de biodiesel, superior a 1 PJ5, em 2009 

Fonte: Lamers et al. (2011). 

 

Conforme figura 3, a Argentina e os Estados Unidos figuraram como os 

principais exportadores de biodiesel em 2009. No fluxo mundial de etanol, apresentado 

na figura 4 a seguir, o Brasil destacou-se como o principal exportador de etanol em 

2009.  

 

 

                                                 
5 1PJ equivale 9,48 . 1011 BTU. 
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Figura 4: Fluxo de comércio internacional de etanol, superior a 1 PJ, em 2009 

Fonte: Lamers et al. (2011)  

Nota: A partir de 2011 o Brasil perde a posição de maior exportador de etanol para os Estados Unidos. 

 

As exportações brasileiras de etanol em 2009 destinaram-se predominantemente 

a União Europeia, Japão, Coréia do Sul, Índia e Estados Unidos. Conforme Lamers et 

al. (2011), parte das exportações destinadas aos Estados Unidos passou pela região da 

América Central e Caribe, que possui acordos de livre comércio6 com os Estados 

Unidos (CBI - Caribean Basin Iniciative e CAFTA - Tratado de Livre Comércio entre 

Estados Unidos, América Central e República Dominicana).  

A tabela 8 abaixo apresenta as importações de etanol da UE por país de origem, 

de 2007 a 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Os acordos de livre comércio isentam o etanol proveniente destes países da tarifa de 

importação. 
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Tabela 8: Importações de etanol da UE (desnaturado e não desnaturado, não incluso o 

ETBE)7 na UE em 2008 e 2009 (ktep). 

  2007 2008 2009 Tarifa  

Brasil (desnaturado) 29 4,6% 69 10,9% 88 13,9% 0,102€/l 

Brasil (não desnaturado) 326 51,5% 331 52,3% 166 26,3% 0,192€/l 

Guatemala 23 4,1% 16 2,9% 55 9,9% 0% 

Paquistão 41 7,3% 46 8,2% 35 6,3% 0,102-0,192€/l 

Nicarágua 9 1,6% 0 0,0% 30 5,4% 0% 

Peru 19 3,4% 22 4,0% 30 5,4% 0% 

Bolívia 2 0,4% 21 3,7% 28 5,0% 0% 

Egito 19 3,3% 21 3,8% 24 4,3% 0% 

Costa Rica 12 2,1% 13 2,3% 23 4,2% 0% 

Argentina 3 0,5% 7 1,2% 19 3,4% 0,102-0,192€/l 

Jamaica 14 2,5% 0 0,0% 12 2,1% 0% 

Estados Unidos 28 5,0% 2 0,3% 8 1,5% 0,102-0,192€/l 

Suazilândia 11 2,0% 8 1,4% 8 1,4% 0% 

Ucrânia 11 2,0% 4 0,8% 6 1,0% 0,102-0,192€/l 

El Salvador 0 0,0% 18 3,2% 5 0,9% 0% 

Outros 54 9.7% 28 5,0% 52 9,2%  

Total 632 100% 738 100% 561 100%  
Fonte: Eurostast (2011) e Lamers et al. (2011). 

 

No período de 2007 a 2008, conforme apresentado na tabela 8, o etanol 

brasileiro aumentou sua participação de 56,1% para 63,2% das importações europeias 

de etanol. Esta elevação, conforme Lamers et al. (2011), foi impulsionada pela elevação 

dos preços do petróleo e pelo aumento de competitividade do etanol brasileiro. Em 

2009, porém, a participação do etanol brasileiro nas importações europeias de etanol 

reduziu para 40,2% em função de condições climáticas desfavoráveis, do baixo preço de 

matérias-primas substitutas, da redução das importações estadunidenses de etanol e da 

redução do estoque mundial de açúcar (LAMERS et al., 2011).  

A redução da exportação de etanol brasileiro para a União Europeia provocou 

uma redução na importação total de etanol da União Europeia. As importações totais de 

etanol da União Europeia reduziram de 738 ktep em 2008 para 561 ktep em 2009, 

apesar do aumento da importação de etanol derivado da Guatemala, Nicarágua, Peru, 

                                                 
7 As estatísticas de importações de etanol da Eurostat não discriminam o etanol desnaturado do 

etanol não desnaturado. O primeiro é utilizado majoritariamente como solvente e o segundo como 

combustível. Conforme CE (2011), o etanol não desnaturado representa mais de 80% das importações 

europeias de etanol.  
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Bolívia, Egito, Costa Rica, Argentina, Jamaica, Estados Unidos e Ucrânia, 

(EUROSTAST, 2011). A partir de 2009, a produção de etanol brasileiro perdeu 

competitividade no mercado internacional, paralelamente ao início das exportações de 

etanol estadunidense em 2010 (vide seção 5.1). 

O etanol de milho dos Estados Unidos, inicialmente menos competitivo, era 

destinado apenas ao abastecimento do mercado interno. A produção de etanol 

estadunidense foi estimulada através de créditos fiscais como o VETC, de subsídios 

agrícolas e de padrões de mistura de etanol à gasolina, que auxiliaram no 

desenvolvimento e redução de custo da produção (RENEWABLE FUELS 

ASSOCIATION, 2010). 

A Figura 5 apresenta a evolução de preços do etanol dos Estados Unidos e do 

Brasil, de janeiro de 2008 a abril de 2010. Conforme a Figura 5 o diferencial de preço 

máximo entre o etanol anidro dos Estados Unidos e do Brasil, neste período, foi de US$ 

1,17 / galão, em fevereiro de 2010, em abril de 2010 esta diferença reduziu para US$ 

0,50 / galão. De julho 2009 até abril de 2010 o etanol dos Estados Unidos tornou-se o 

combustível alternativo mais competitivo no comércio internacional (RENEWABLE 

FUELS ASSOCIATION, 2010). 
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Figura 5: Preços Free on board (FOB)8 do etanol anidro dos Estados Unidos e brasileiro de 

jan./2008 a abr./2010 

Fonte: Renewable Fuels Association (2010). 

 

A legislação estadunidense liberou a mistura de até quinze por cento de etanol à 

gasolina a partir de 2011 (EPA, 2012). Conforme a Renewable Fuels Association 

(2010), a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) planejava liberar 

inicialmente o E15 apenas para veículos mais novos, que, segundo a agência, não 

sofreram qualquer alteração no funcionamento do sistema com a utilização desta 

mistura. No entanto, Ricardo (2010) comprovou que inclusive os veículos leves mais 

antigos, produzidos de 1994 a 2000, não apresentam qualquer restrição ao uso de 

misturas de até quinze por cento de etanol à gasolina.  

Em 2010, em função do alcance das limitações de mistura de etanol à gasolina e 

da elevação da competitividade do etanol norte-americano, os Estados Unidos tornaram-

se exportadores líquidos de etanol (OECD/FAO, 2010; LAMERS et al., 2011; 

RENEWABLE FUELS ASSOCIATION, 2010). Segundo a Renewable Fuels 

                                                 
8 Free on board designa uma modalidade de representação das responsabilidades entre o 

comprador e o vendedor da mercadoria, onde o vendedor encerra suas obrigações quando a mercadoria 

transpõe o navio para o porto de embarque e o comprador, a partir deste instante, assume todas as 

responsabilidades relativas a custo e seguro. 
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Association (2010), em 2010 as exportações de etanol forneceram importante fonte de 

demanda à indústria norte-americana de etanol.  

Por fim, a imposição de metas de biocombustíveis foi importante no 

desenvolvimento da produção interna por garantir a parcela destes renováveis. Por outro 

lado, a criação de metas de biocombustíveis atrelada ao aumento de competitividade da 

produção externa, impulsionada pela retirada das isenções fiscais, contribuiu para a 

elevação da participação da importação e da capacidade ociosa de produção destes 

combustíveis na União Europeia.  

Segundo previsões da OECD/FAO (2010), a produção europeia de 

biocombustíveis não será suficiente para atender sua meta de introdução de 

biocombustíveis até 2020, o que torna a importação de biocombustíveis crucial para o 

atendimento das políticas internas de mitigação das mudanças climáticas. Na seção 5.4 

serão analisados os impactos positivos e negativos da liberalização do comércio de 

biocombustíveis na União Europeia. 

O capítulo 2 a seguir descreve a política europeia de padronização da frota, a 

composição da frota europeia e analisa a capacidade de adaptação da indústria 

automobilística local às políticas de padronização da frota.  
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2. POLÍTICA EUROPEIA PARA PADRONIZAÇÃO DA FROTA 

 

2.1. Política Europeia para a padronização da frota 

As emissões de gases de efeito de estufa no transporte rodoviário da UE 259 

aumentaram em 26% de 1990 a 2004 (CE, 2007). O setor de transportes, 95% baseado 

em fontes de energia fóssil, no ano de 2004, emitiu 23% das emissões mundiais de 

gases de efeito estufa relativas à energia (IPCC, 2007). Por este motivo, o estímulo à 

eficiência energética no setor de transporte tem sido crescentemente percebido pela 

política energética como mitigador não apenas de problemas de segurança energética, 

mas também de mudanças climáticas.  

Os padrões de eficiência energética para veículos leves estabelecem metas-limite 

de desempenho energético. Os padrões de índices mínimos de desempenho, que foram 

implantados na UE, determinam a eficiência mínima que o fabricante deve atender em 

cada produto comercializado, sem especificação da tecnologia utilizada. No entanto, 

estes padrões se referem a metas de emissão e não propriamente de eficiência 

energética, ainda que as primeiras tenham relação direta com a segunda. 

Até 2007 a estratégia comunitária para a redução das emissões e aumento da 

eficiência energética no setor de transportes baseou-se, inicialmente, em três pilares 

(RYAN et al., 2009): i) acordo voluntário com a Associação dos Fabricantes de 

Automóveis, ii) informação ao consumidor através da rotulagem dos carros novos, e iii) 

tributação diferenciada para tecnologias mais eficientes. 

O Acordo Voluntário entre a Associação dos Construtores Europeus de 

Automóveis (ACEA) e a Comissão Europeia previa, inicialmente, reduzir as emissões 

de CO2 por veículos leves de passageiros em 35%, de 186 gCO2/km em 1995 para 

120gCO2/km em 2005 (RYAN et al., 2009). Em 1998, após adiamento destes prazos, o 

acordo voluntário entre a ACEA e a Comissão Europeia foi assinado e estabeleceu 

como meta para os novos veículos de passeio registrados até 2008 a emissão média de 

140gCO2/km e, para os registrados até 2012, 120gCO2/km. O acordo visou estimular a 

                                                 
9 UE27 menos Romênia e Bulgária, que aderiram a Comunidade Europeia a partir de 2007. 
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introdução de políticas para a redução das emissões de gases de efeito estufa e o 

desenvolvimento de tecnologias mais eficientes.  

O segundo pilar foi construído com a Labelling Directive, a Diretiva 

1999/94/CE. De acordo com esta diretiva os fabricantes devem: informar o consumo e 

as emissões dos veículos novos nos pontos de venda e de propaganda em geral e 

publicar guias nacionais que contenham a economia de combustível e a emissão de CO2 

destes veículos. Esta diretiva é considerada uma ferramenta útil para o aumento da 

conscientização, mas o seu impacto não tem sido muito expressivo. Segundo CE 

(2008b), as informações e a efetividade destas informações disponibilizadas ao 

consumidor variam em relação ao país; por conseguinte, a diretiva em questão deveria 

ser modificada de modo a aumentar sua consistência. 

O terceiro pilar baseou-se na promoção de veículos eficientes através de 

medidas fiscais. A Diretiva 2003/96/CE, descrita na seção 1.1, prevê o estímulo ao 

desenvolvimento de tecnologias eficientes, o que poderia auxiliar na redução de custos 

para o cumprimento dos padrões de eficiência energética impostos aos veículos de 

passeio (CE, 2003c). Contudo, segundo CE (2005), existem 25 diferentes sistemas de 

tributos na UE, que impedem o livre funcionamento do mercado, entre eles destacam-

se: a bitributação, impostos fronteiriços para a transferência de veículos, inconsistências 

e ineficiências dos mesmos. Em julho de 2005, a Comissão Europeia propôs a 

introdução de uma diretiva para harmonizar o sistema tributário referente aos veículos 

de passeio (CE, 2005). A proposta em questão sugeriu a criação de tributos, para os 

novos veículos de passeio, diretamente relacionada às emissões de CO2. Apesar da 

proposta da Comissão Europeia de 2005, ainda não se conseguiu chegar a uma posição 

comum na UE para a implantação da diretiva (RYAN et al., 2009). 

Conforme CE (2010a), o monitoramento das metas do Acordo Voluntário 

estabelecido entre a ACEA e a Comissão Europeia revelou o não atendimento da meta 

de emissão veicular de 140 gCO2/km até 2008 e a probabilidade do não atendimento da 

meta de emissão veicular de 2012 (120 gCO2/km). A figura 6 abaixo, apresentada em 

CE (2010a), mostra a evolução das emissões dos veículos novos de passeio registrados 

na UE de 1995 a 2009.  
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Figura 6: Evolução das emissões dos novos veículos de passeio registrados na UE 

Fonte: CE (2010a). 

 

Em 2009, após monitoramento e revisão das metas estabelecidas do Acordo 

Voluntário, foi estabelecido um novo padrão de eficiência, desta vez, compulsório. A 

Legislação EC 443/2009 estabeleceu o limite de emissões da frota média dos novos 

veículos de passeio registrados na UE-27 em 120gCO2/km até 2015; dos quais 

130gCO2/km, diretamente relacionados ao desenvolvimento tecnológico do veículo, 

conforme delineado pela Legislação EC 715/2007, e 10gCO2/km com medidas 

adicionais, não diretamente relacionadas à performance energética do veículo, como a 

utilização de biocombustíveis (CE, 2009e). As metas serão parcial e progressivamente 

introduzidas de 2012 a 2015. Em 2012 apenas 65% do limite de emissões torna-se 

obrigatório, em 2013, 75%, em 2014, 80% e a partir de 2015, 100% da meta deverá ser 

atendida. Em 2020, este limite modifica-se novamente passando a 95 gCO2/km (CE, 

2009e). 

Os produtores que excedam sua meta de emissões específicas pagarão multas. A 

multa será baseada na quantidade de gramas de CO2 por quilômetro (gCO2/km) que o 

carro médio vendido pelo fabricante emitirá acima da curva, multiplicada pelo número 

de veículos vendidos. De 2012 a 2018, as multas para o primeiro, segundo, terceiro e 

quarto em diante gCO2/km excedido será, respectivamente, de €5, €15, €25 e €95. A 

partir de 2019, o grama excedida custará €95 (CE, 2009e). 
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Os países devem informar à Comissão Europeia anualmente sobre cada novo 

veículo de passeio registrado em seu território, conforme padrão estabelecido no anexo 

II. A Comissão Europeia manterá um registro público central de dados, a partir de 2011, 

para cada fabricante, contendo: a média de emissões específicas de CO2 do ano anterior, 

a meta de emissões específicas do ano anterior e a diferença entre a média e a meta de 

emissões específicas de CO2 do ano anterior.  

A Legislação EC 443/2009 permite algumas flexibilizações que serão listadas a 

seguir (CE, 2009e). 

• Os fabricantes têm o direito de formar grupos (pools de 

fabricantes) visando cumprir conjuntamente o padrão de eficiência 

estabelecido.  

• O presente regulamento inclui disposições específicas para 

veículos movidos à mistura E85 (85% de etanol). O percentual de emissões 

específicas para este tipo de veículo deve ser reduzido em 5% até 31 de 

dezembro de 2015. Porém, esta meta de redução é aplicável somente se pelo 

menos 30% dos postos de abastecimento no Estado onde o veículo está 

registrado forem capazes de oferecer esse tipo de combustível.  

• A criação de “supercréditos” para os veículos que emitirem 

menos de 50gCO2/km. Cada automóvel novo de passageiros que emitir 

menos de 50gCO2/km vai gerar um bônus para a emissão média do produtor, 

através da representação deste veículo como: i) 3,5 carros em 2012; ii) 3,5 

carros em 2013; iii) 2,5 carros em 2014; iv) 1,5 carros em 2015; v) 1 carro a 

partir de 2016.  

• Os fabricantes que introduzirem tecnologias inovadoras (eco-

innovations), para redução das emissões de CO2, poderão reduzir sua meta 

específica em no máximo de 7gCO2/km.  

• Os fabricantes que produzem menos de dez mil veículos de 

passeio por ano e não pertencem a um grupo de fabricantes, que opere de 

forma independente, poderão ter revogadas ou alteradas as metas específicas 

a um padrão mais consistente com o seu potencial.  

• Os fabricantes que estão conectados a um grupo de fabricantes e 

produzem entre dez mil e trezentos mil veículos de passeio por ano poderão 
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ter uma redução de sua meta específica em até 25% em relação as suas 

emissões médias de 2007.  

A Legislação EC 443/2009 prevê ainda a revisão de suas metas de emissões 

específicas e dos benefícios listados nos dois últimos parágrafos até 1 de janeiro de 

2013 (CE, 2009e).  

Por fim, a iminência da promulgação da legislação de padronização das 

emissões veiculares intensificou a tendência de redução das emissões veiculares a partir 

de 2007. A figura 7, a seguir, permite visualizar a modificação na tendência das 

emissões de CO2 veiculares, que, de 2000 a 2007, reduziram em média 1,2% a.a. e, de 

2007 a 2010, cerca de 4,0% a.a. (T&E, 2011). 

 

 

Figura 7: Evolução das emissões veiculares da UE-27 de 2000 a 2010 

Fonte: T&E (2011). 

 

 A seção 2.2. a seguir descreve a composição atual da frota europeia e as 

modificações recentes desta frota. 
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2.2. Descrição da frota europeia 

A infraestrutura do setor de transporte na Europa OCDE10 é considerada madura, 

possui alto grau de penetração e acesso à população, além de toda a região ser 

interligada através de trens de alta velocidade. Por conseguinte, as taxas de crescimento 

da frota europeia são inferiores às observadas nos países em desenvolvimento, que 

ainda devem expandir tanto o acesso ao transporte quanto à infraestrutura de transporte 

existente. A figura 8 a seguir apresenta a taxa de crescimento da frota na UE-27, 

Estados Unidos, Japão, Rússia, China, Brasil, Coréia do Sul e Índia de 1996 a 2008.  

 

 
Figura 8: Taxa de crescimento da frota da UE-27, Estados Unidos, Japão, Rússia, China, 

Brasil, Coréia do Sul e Índia. 

Fonte: ACEA (2010c) 

 

Conforme EEA (2007), as variáveis renda e mobilidade estão diretamente 

relacionadas uma vez que a população tende a reservar uma parcela fixa de sua renda 

para o transporte. A figura 9 a seguir mostra que a trajetória de crescimento do 

transporte de mercadorias e de passageiros da UE-27 acompanhou a trajetória de 

crescimento do produto interno bruto (PIB) da região, medido a preço constante, no 

período de 1995 a 2009. Neste período o PIB da UE-27 expandiu 60%, o transporte de 

carga (medido em tonelada quilômetro) 22% e o transporte de passageiros (medido em 

passageiro quilômetro) 19% (EUROSTAT, 2012). 

 

                                                 
10 Países integrantes da Europa OCDE: Bélgica, Grécia, Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, 

Países Baixos, Alemanha, França, Portugal, Irlanda, Itália, Reino Unido, Austria, Finlândia e Suécia (UE-

15) mais República Tcheca, Hungria, Islândia, Noruega, Polônia, Eslováquia, Suiça e Turquia. 



 

Figura 9: PIB, transporte de passageiro e de cargas da UE

1995=100) 

Fonte: ERF (2011); EUROSTAT (2012).

 

O transporte de cargas da UE

realizado através de: rodovias (46,6%), oceanos (36,8%), ferrovias (10%), hidrovias 

(3,3%), dutos (3,3%) e aviões (0,1%) 

transporte de passageiros do mesmo ano, medido em passageiro quilômetro (pkm), foi 

realizado através de: veículos de passeio (73,5%), aviões (8%), ônibus (7,6%), ferrovias 

(6,2%), veículos de duas rodas (2,4%), bondes e metrôs (1,4%), e navios (0,6%) 

conforme figura 10 a seguir (ERF, 2011). 

 

Figura 10: Transporte de Cargas e de Passageiros da UE

Fonte: ERF (2011). 
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PIB, transporte de passageiro e de cargas da UE-27 de 1995 a 2009 (índice 

Fonte: ERF (2011); EUROSTAT (2012). 

O transporte de cargas da UE-27, em 2009, medido em tonelada quilômetro, foi 

realizado através de: rodovias (46,6%), oceanos (36,8%), ferrovias (10%), hidrovias 

(3,3%), dutos (3,3%) e aviões (0,1%) - conforme figura 10 a seguir (ERF, 2011). O 

passageiros do mesmo ano, medido em passageiro quilômetro (pkm), foi 

realizado através de: veículos de passeio (73,5%), aviões (8%), ônibus (7,6%), ferrovias 

(6,2%), veículos de duas rodas (2,4%), bondes e metrôs (1,4%), e navios (0,6%) 

10 a seguir (ERF, 2011).  

: Transporte de Cargas e de Passageiros da UE-27 por modal em 2009.
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27 de 1995 a 2009 (índice 

27, em 2009, medido em tonelada quilômetro, foi 

realizado através de: rodovias (46,6%), oceanos (36,8%), ferrovias (10%), hidrovias 

conforme figura 10 a seguir (ERF, 2011). O 

passageiros do mesmo ano, medido em passageiro quilômetro (pkm), foi 

realizado através de: veículos de passeio (73,5%), aviões (8%), ônibus (7,6%), ferrovias 

(6,2%), veículos de duas rodas (2,4%), bondes e metrôs (1,4%), e navios (0,6%) - 
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O transporte de passageiros da UE-27, medido em pkm (passageiro quilômetro), 

cresceu ao todo 22% no período de 1995 a 2009. Este crescimento foi composto pelo 

crescimento da aviação (51%), do transporte através de veículos de duas rodas (29%), 

de metrô e bonde (25%), de veículos de passeio (23%), de trens (15%), de ônibus (2%) 

e pela redução do transporte marítimo (9%), conforme apresenta a figura 11 a seguir.  

 

 

Figura 11: Evolução do transporte de passageiros da UE-27 de 1995 a 2009 em pkm 

(1995=100) 

Fonte: ERF (2011). 

 

A taxa de motorização na UE-27 passou de 423 veículos de passeio por mil 

habitantes, no ano 2000, para 473 veículos de passeio por mil habitantes, em 2009 

(EUROSTAT, 2012). A taxa de motorização europeia é relativamente alta, quando 

comparada à taxa de motorização dos países em desenvolvimento como, por exemplo, o 

Brasil, cuja taxa de motorização alcançou 134 veículos de passeio por mil habitantes em 

2010 (ANFAVEA, 2011; IBGE, 2011). A taxa de motorização dos Estados Unidos, a 

maior taxa de motorização mundial, atingiu 765 veículos de passeio por mil habitantes 

em 2009 (EIA, 2010). A figura 12 a seguir apresenta um comparativo entre as taxas de 

motorização da UE-27, Estados Unidos, Japão, China e Rússia do ano de 2009.  
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Figura 12: Taxa de motorização da UE

2009 

Fonte: ERF (2011). 

 

De 2006 a 2010 o registro de veículos novos de passeio na UE

13%. Em 2006 foram registrados 15,42 milhões de veículos de passeio; em 2010, o 

registro de veículos novos de passeio na UE

veículos (ACEA, 2012). O estoque total de veículos de passeio da região é de cerca de 

236 milhões de veículos - dados de 2009 (ERF, 2011). A idade média da frota europeia 

em circulação é de 8,2 anos, conforme dados da ACEA (2012) para 2008 (ACEA, 

2012).11 E taxa de ocupação dos veículos de passeio, na Europa OCDE, é de 1,63 

passageiros por veículo de passeio, conforme dados da IEA (2010c) para 2010. 

A quilometragem média percorrida pelo

de cerca de 12.000 quilômetros por ano, conforme dados do IEA (2010c) para 2010. A 

eficiência média destes veículos, movidos à gasolina, equivale a 

equivalente por cem quilômetros (Lge/100 km), 

veículos movidos a diesel é de 5,

201012. A eficiência dos veículos híbridos, 

pode ser encontrada na tabela 

O perfil da frota europeia sofreu algumas modificações após a assinatura do 

Acordo Voluntário para a redução das emissões de CO

                                        
11 Disponível apenas para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Irlanda, Letônia, Lituânia, 
12 O ano-base do modelo

de eficiência média dos veículos a diesel e a gasolina mais recentes observados para o ano de 2010.
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de motorização da UE-27, Estados Unidos, Japão, China e Rússia em 

De 2006 a 2010 o registro de veículos novos de passeio na UE-27 se reduziu em 

13%. Em 2006 foram registrados 15,42 milhões de veículos de passeio; em 2010, o 

ro de veículos novos de passeio na UE-27 diminuiu para 13,37 milhões de 

veículos (ACEA, 2012). O estoque total de veículos de passeio da região é de cerca de 

dados de 2009 (ERF, 2011). A idade média da frota europeia 

é de 8,2 anos, conforme dados da ACEA (2012) para 2008 (ACEA, 

E taxa de ocupação dos veículos de passeio, na Europa OCDE, é de 1,63 

passageiros por veículo de passeio, conforme dados da IEA (2010c) para 2010. 

A quilometragem média percorrida pelos veículos de passeio da Europa OCDE é 

de cerca de 12.000 quilômetros por ano, conforme dados do IEA (2010c) para 2010. A 

eficiência média destes veículos, movidos à gasolina, equivale a 6,4 litros de gasolina 

equivalente por cem quilômetros (Lge/100 km), enquanto a eficiência média dos 

veículos movidos a diesel é de 5,3 Lge/100 km, conforme dados do T&E

. A eficiência dos veículos híbridos, plug-in, elétricos e movidos a gás natural 

pode ser encontrada na tabela 18 no capítulo 4. 

da frota europeia sofreu algumas modificações após a assinatura do 

Acordo Voluntário para a redução das emissões de CO2 dos veículos novos de passeio e 

                                                 
Disponível apenas para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Paíse Baixos, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia e 

base do modelo paramétrico utilizado no capítulo 4 foi ajustado em relação aos dados 

de eficiência média dos veículos a diesel e a gasolina mais recentes observados para o ano de 2010.
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27 se reduziu em 

13%. Em 2006 foram registrados 15,42 milhões de veículos de passeio; em 2010, o 

27 diminuiu para 13,37 milhões de 

veículos (ACEA, 2012). O estoque total de veículos de passeio da região é de cerca de 

dados de 2009 (ERF, 2011). A idade média da frota europeia 

é de 8,2 anos, conforme dados da ACEA (2012) para 2008 (ACEA, 

E taxa de ocupação dos veículos de passeio, na Europa OCDE, é de 1,63 

passageiros por veículo de passeio, conforme dados da IEA (2010c) para 2010.  

s veículos de passeio da Europa OCDE é 

de cerca de 12.000 quilômetros por ano, conforme dados do IEA (2010c) para 2010. A 

litros de gasolina 

enquanto a eficiência média dos 

T&E (2011) para 

, elétricos e movidos a gás natural 

da frota europeia sofreu algumas modificações após a assinatura do 

dos veículos novos de passeio e 

Disponível apenas para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, 

, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia e Reino Unido.  

paramétrico utilizado no capítulo 4 foi ajustado em relação aos dados 

de eficiência média dos veículos a diesel e a gasolina mais recentes observados para o ano de 2010. 
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a posterior promulgação da legislação de padronização das emissões veiculares, 

descritas na seção 2.1. A emissão média dos veículos novos da UE-27 reduziu de 172,2 

gCO2/km no ano 2000 para 140,3 gCO2/km em 2010 (vide tabela 10) (CE, 2010a; T&E, 

2011). O percentual de veículos novos movidos a diesel, cuja eficiência aumentou mais 

rapidamente do que a dos veículos movidos a gasolina, passou de 25,3% para 46,1% de 

1998 a 2009 (vide figura 23) (ACEA, 2012). O impacto desta mudança, denominada de 

Dieselização, no refino europeu e a possibilidade de reversão da Dieselização da frota 

europeia será discutida da seção 5.4. A próxima seção analisa a capacidade de 

adaptação da indústria automobilística às metas de redução das emissões veiculares 

impostas pela Legislação EC 443/2009 (CE, 2009e). 

 

2.3. Capacidade da indústria automobilística frente a estas políticas 

A presente seção analisará a evolução das montadoras de veículos europeias em 

relação à regulação de emissão veicular. Conforme descrito na seção 2.1, a Legislação 

CE 443/2009 estabeleceu como meta compulsória a emissão média dos novos veículos 

de passeios igual a 130 gCO2/km até 2015 e a 95 gCO2/km até 2020 (CE, 2009e). 

Segundo T&E (2009) a meta de 130 gCO2/km equivale a um consumo de cerca de 5,6 

litros por 100 km para veículos a gasolina e 5 litros para carros a diesel.  

Na última década, Cuenot (2009) observou um grande aumento do peso médio 

dos veículos de passeio da UE-1513. Conforme o referido autor, a elevação no peso 

médio dos veículos foi o principal motivo do não atendimento em 2008 da meta do 

Acordo Voluntário. Para o autor de 1995 a 2005 a redução de emissões deveu-se, 

inicialmente, à introdução de novas tecnologias veiculares e, de 2000 a 2005, 

principalmente, à Dieselização da frota. A figura 13 abaixo mostra a evolução da 

emissão média dos veículos novos de passeio e dos principais parâmetros analisados 

pelo autor em relação ao ano de 1995. 

 

                                                 
13 Países integrantes da UE-15: Bélgica, Grécia, Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, Países 

Baixos, Alemanha, França, Portugal, Irlanda, Itália, Reino Unido, Austria, Finlândia e Suécia. 
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Figura 13: Evolução de CO2 e principais parâmetros dos veículos de passeio da UE-15 

Fonte: Cuenot (2009). 
 

Conforme Cuenot (2009) a estratégia europeia, que relaciona à emissão de CO2 

ao peso médio do veículo, pode permitir a elevação de peso e desencorajar a produção 

de veículos leves, na medida em que forem desenvolvidas tecnologias mais eficientes. 

Por este motivo, o autor destaca a importância da consideração da evolução de peso da 

frota no período de revisão das metas específicas de emissão. 

Segundo Fontaras e Samaras (2010), o alcance das metas de padronização da 

frota até 2015, envolverá mudanças no peso dos veículos, na resistência aerodinâmica e 

de rolamento, no powertrain14, além da utilização das eco-innovations e dos 

biocombustíveis. No horizonte de 2020, segundo os referidos autores, será necessária a 

introdução de veículos híbridos para o alcance da meta de 95gCO2/km. A figura 14 

apresenta as medidas consideradas viáveis por Fontaras e Samaras (2010) para o alcance 

das metas, assim como a contribuição destas na redução da emissão de CO2/km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Powertrain é o conjunto de subsistemas necessários para produzir potência e transmiti-la às rodas. 
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Figura 14: Rota para o alcance da meta de 130gCO2/km e 95gCO2/km 

Fonte: Fontaras e Samaras (2010). 
 

Segundo Fontaras e Samaras (2010), para o alcance da meta para 2020 será 

necessária uma mudança significativa na tendência evolutiva da frota europeia. 

Conforme os referidos autores, esta mudança na tendência pode ser acelerada através de 

medidas regulatórias, incentivos e da conscientização do consumidor.  

Conforme Zervas e Lazarou (2008), a limitação de peso dos veículos seria uma 

medida mais relevante para a redução das emissões de CO2 do que a redução do 

consumo de combustível esperada até 2020. No entanto, a atual legislação permite 

metas de emissão mais elevadas para os veículos mais pesados. Segundo T&E (2011), 

conforme a legislação atual, a elevação (ou redução) da massa média dos veículos em 

100 quilos eleva (ou reduz) a meta de emissão de CO2 veicular em 4,6 gCO2/km. 

A partir de 2007 a tendência da frota europeia para elevação de peso foi 

revertida. Na iminência da obrigatoriedade da redução das emissões veiculares, os 

fabricantes de veículos passaram a reduzir o peso total médio dos veículos novos de 

passeio (vide tabela 11). O mesmo ocorreu com a potência média dos novos veículos de 

passeio registrados na UE-15 que, de 1994 até 2007, passou de 63 kW para 86 kW. A 

partir de 2007, a tendência de elevação da potência foi invertida, de tal modo que em 

2009 alcançou 81 kW, conforme figura 15 abaixo (ACEA, 2012).  
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Figura 15: Potência dos veículos novos de passeio registrados na UE-15 de 1994 a 2010  

Fonte: ACEA (2012). 

 

Conforme T&E (2011), no período de 2002 a 2006, antes do anúncio da criação 

de metas de emissão veicular, a redução média de emissão de CO2 veicular na UE foi de 

0,7% a.a. De 2007 a 2010, após o anúncio do estabelecimento de metas compulsórias, 

houve uma aceleração na redução de emissão de CO2 veicular, que passou a ser de 3,0% 

a.a. (T&E, 2011).  

Conforme T&E (2011) estudos realizados há dez e cinco anos atrás previam a 

elevação dos preços dos veículos em € 2.400 e € 1.200 para o alcance da meta de 140 

gCO2/km. No entanto, conforme a referida fonte, de 2002 a 2006, o preço dos veículos 

novos reduziu-se 0,6% a.a, e, de 2007 a 2010, 2,4% a.a., o que sugere que os custos de 

redução de emissão de CO2 foram consideravelmente superestimados.     

Publicações recentes da Federação Europeia de Transporte e Meio Ambiente 

mostram os avanços da indústria automobilística em direção à meta de 2015 (T&E, 

2009; T&E, 2010; T&E, 2011). As tabelas 9 e 10 resumem o desempenho das 

montadoras, de 2007 a 2010, em relação à emissão média, massa e vendas de novos 

veículos de passeio. 
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Tabela 9: Evolução das emissões de CO2 de novos veículos de passeio na UE por Grupo 

Fabricante 

 Grupo Fabricante 
Vendas 
2010 

gCO2/km 
20071 

gCO2/km 
20082,3 

gCO2/km 
2009 

gCO2/km 
2010 

Distância 
da Meta 

2015 

1 Toyota  584.857  150 147 131 130 1% 
2 PSA Peugeot-Citroen 1.791.176  142 139 135 131 3% 
3 Fiat 982.002  142 138 130 126 5% 
4 BMW 718.422  172 154 151 148 6% 
5 Hyundai 580.802  161 149 141 138 7% 
6 Renault 1.378.234  147 143 139 136 7% 
7 GM 1.148.845  157 153 148 139 7% 
8 Ford 1.079.078  163 152 144 137 7% 
9 Volkswagen 2.813.854  165 159 152 143 7% 

10 Volvo 206.787  - - 173 157 8% 
11 Honda 174.559  157 154 146 147 9% 
12 Suzuki 192.121  164 156 140 137 12% 
13 Nissan 309.376  168 161 153 147 12% 
14 Mazda 170.114  172 158 149 149,5 14% 
15 Daimler 648.912  182 175 166 161 15% 

  Média  12.779.139  158,7 153,5 145,7 140,3 7,30% 

 ACEA  157 152    
Fonte: T&E (2009); T&E (2010); T&E (2011). 
Nota: 1. Emissão Média da UE15 mais Hungria, Lituânia e Eslovênia (94% do mercado da UE27). 2. O 
ano de 2008 inclui a mais Polônia, Romênia, República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia e Malta. 2. 
Emissão Média da UE27 menos Bulgária e Eslováquia, que representam menos de 1% das vendas de 
2008. 
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Tabela 10: Evolução da Massa e das Emissões de veículos novos de passeio na UE 

  
Grupo Fabricante Meta de CO2 

de 20151 
Massa 

2007 (kg) 
Massa 

2008 (kg) 
Massa 

2009 (kg) 
Massa 

2010 (kg) 

1 Toyota 128 1.317  1.305  1.265  1.329  
2 PSA Peugeot-Citroën 128  1.313  1.333  1.309  1.318  
3 Fiat 119 1.198  1.172  1.136   1.140  
4 BMW 138 1.541  1.540  1.526   1.548  
5 Hyundai 129  1.436  1.365  1.305  1.344  
6 Renault 126  1.318  1.341  1.285  1.295  
7 GM 129  1.355  1.327  1.310   1.359  
8 Ford 126  1.428  1.354  1.312  1.293  
9 Volkswagen 132 1.447  1.429   1.410  1.416  

10 Volvo 143  -   -   -  1.663  
11 Honda 133 1.403  1.381  1.354  1.448  
12 Suzuki 120  1.215   1.190  1.138  1.153  
13 Nissan 129 1.376  1.395  1.348  1.348  
14 Mazda 128  1.361  1.256   1.251   1.319  
15 Daimler 137  1.529  1.494   1.495  1.533  
  Média 130 1.379  1.374  1.337  1.365  
Fonte: T&E (2009); T&E (2010); T&E (2011). 
Nota: 1. Meta Específica (CE, 2009e): CO2=130+0,0457(M-M0). Sendo M a massa do veículo e 
M0 igual a 1.372kg, valor que será reajustado a partir de 2016. 
 

Percebe-se, na tabela 9, que a ACEA não cumpriu a meta de emissão veicular de 

140 gCO2/km estabelecida pelo Acordo Voluntário para o ano de 2008. A emissão 

média dos veículos de passeio da ACEA no ano de 2008 foi igual a 152 gCO2/km 

(T&E, 2009). De 2008 a 2009 as montadoras reduziram em 5,1% as emissões 

veiculares, enquanto de 2009 a 2010 as montadoras reduziram apenas 3,7%, o que 

mostra uma desaceleração na redução das emissões veiculares (T&E, 2011).  

A tabela 10 mostra, ainda que marginalmente, uma redução na massa média dos 

veículos novos da UE-27, de 2008 a 2010, equivalente a 5, 7 e 8 quilos, 

respectivamente. A tabela 10 apresenta a Toyota como a montadora mais bem colocada 

em relação à meta de 2015, a qual necessita reduzir suas emissões em apenas 1%. As 

quatro empresas mais próximas de atingir a meta em 2015 mantiveram-se inalteradas 

em relação a 2009. A Fiat, a terceira colocada em relação à meta, apesar de ter emissões 

menores do que a Toyota, precisa reduzir em 5% suas emissões até 2015, devido ao 

menor massa de seus veículos, que são 189 kg mais leves do que os da Toyota. 

A Volvo, a décima colocada em relação à meta de 2015, destaca-se pela maior 

redução de emissão (9,3%) de 2009 a 2010 (T&E, 2011). A Volkswagen, a nona 

colocada em relação à meta de 2015, progrediu mais do que no passado apresentando 
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uma redução de 6% em relação a 2009 (T&E, 2011). A Ford, a oitava colocada em 

relação à meta de 2015, reduziu 4,9% das emissões CO2 em relação a 2009 - esta 

redução deveu-se, em parte, à venda da Volvo para a Geely (T&E, 2011). Conforme 

T&E (2011), caso a Volvo não tivesse sido vendida, a Ford teria reduzido apenas 3% 

das suas emissões em relação a 2009.  

A Daimler, que continua mais mal posicionada em relação à meta de 2015, 

reduziu apenas 3% das emissões de CO2 veiculares em relação a 2009. A Mazda e a 

Honda tiveram um desempenho negativo, com uma pequena elevação de suas emissões 

veiculares (T&E, 2008; T&E,2009). A figura 16 abaixo esquematiza a emissão veicular 

e a massa média das 15 maiores montadoras de veículos da UE-27 e as suas respectivas 

metas para 2015. 

 

 
Figura 16: Emissão média de CO2 e massa média dos veículos novos de passeio em 2010 e 

suas respectivas metas para 2015 

Fonte: T&E (2011) 
 

De modo geral as montadoras responderam à regulamentação iminente, ao tomar 

medidas como mudanças tecnológicas e alteração da composição da frota a partir de 

2008. Conforme CE (2009a), parte da redução de emissão de CO2 em 2008 deveu-se ao 

início do monitoramento, parte ao início da crise econômica. Conforme T&E (2011), a 

distância da indústria automobilística em relação à meta reduziu-se de 11%, em 2009, 



44 

 

para 7%, em 2010. Conforme a referida fonte, no ano de 2010 o progresso das 

montadoras foi mais uniforme do que nos anos anteriores. De tal modo que quase todas 

as montadoras estão próximas da meta de 2015.  

A Toyota praticamente alcançou seus objetivos com cinco anos de antecedência. 

A redução de emissão da Toyota está relacionada, em parte, ao grande número de 

veículos híbridos vendidos pela montadora. No ano de 2010, 8,9% das vendas da 

montadora decorreram da venda de veículos híbridos (Toyota, 2012). A PSA e Fiat 

também estão muito próximas de suas metas para 2015. Inclusive a Daimler, a 

montadora mais distante da meta para 2015, que necessita reduzir em 15% suas 

emissões veiculares, ainda pode alcançar sua meta.  

Em 2010, a emissão veicular média da UE-27 foi de 140,3 gCO2/km (T&E, 

2011). Ao que tudo indica, as montadoras europeias devem atingir a meta de emissão de 

CO2 veicular estabelecida para 2015. Resta a dúvida em relação à continuidade dos 

esforços de redução empregados até o momento e a intensificação destes para o alcance 

da meta de 2020. Segundo Fontaras e Samaras (2010) para o alcance da meta de 95 g 

CO2 / km até 2020 será necessária a introdução de veículos híbridos. Os cenários que 

serão elaborados e desenvolvidos nos próximos capítulos desta dissertação permitirão 

testar a validade desta conclusão de Fontaras e Samaras (2010). 
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3. CENÁRIOS PARA EXPANSÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS  

O presente capítulo descreve os cenários de biocombustíveis da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), da Agência Internacional de 

Energia (IEA) e do U.S. Energy Information Administration (EIA), assim como os 

principais fatores que impactam estas previsões. 

 

3.1 Cenário FAO 

Conforme OECD/FAO (2010), os biocombustíveis representam, e continuarão a 

representar, uma importante parcela da produção mundial de cereais, açúcares e óleos 

vegetais. O percentual da produção de cereais, óleo vegetal e cana-de-açúcar usada na 

produção mundial de biocombustíveis, de 2008 a 2010, foi de 11%, 11% e 21%, 

respectivamente (OECD/FAO, 2010). Em 2020, o percentual da produção destas 

matérias-primas representará, respectivamente, 12%, 16% e 33%, conforme figura 17 a 

seguir, segundo a OECD/FAO (2010). 

 

 

Figura 17: Percentual de matérias-primas usadas na produção de biocombustíveis 

Fonte: OECD/FAO (2010). 

 

Segundo OECD/FAO (2010), os cenários de preços de petróleo, subsídios, 

metas obrigatórias de consumo de biocombustíveis e desenvolvimento tecnológico 
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considerados envolvem incertezas, que podem alterar esta previsão. A perspectiva 

agrícola da OECD/FAO (2010) prevê a rápida expansão da produção de 

biocombustíveis em função da necessidade de atendimento da legislação para a 

introdução de biocombustíveis, da recuperação dos preços dos biocombustíveis e da 

manutenção dos altos preços do petróleo. 

Conforme OECD/FAO (2010), a legislação de biocombustíveis reduz as 

incertezas envolvidas na construção destes cenários. De fato, Thompson et al. (2009) 

verificaram que a introdução de metas para a utilização de biocombustíveis reduz a 

variação no consumo, o que estimula a expansão desta produção. Segundo os referidos 

autores, na presença de metas impositivas de biocombustíveis, variações nos preços do 

petróleo e no estoque de matérias-primas possuem maior impacto sobre o preço dos 

biocombustíveis e de suas matérias-primas do que sobre o consumo destes 

combustíveis.  

Conforme OECD/FAO (2009), a maior incerteza em relação ao ritmo de 

desenvolvimento dos biocombustíveis está relacionada ao desenvolvimento da segunda 

geração e ao cumprimento dos critérios de sustentabilidade impostos a estes 

combustíveis, que serão discutidos na seção 3.4.  

Outro fator importante está relacionado à viabilidade comercial dos 

biocombustíveis, que, com exceção da produção brasileira de etanol, tem sido um 

desafio para muitos setores em todo o mundo (OECD/FAO, 2009). Para reduzir este 

problema, os países têm utilizado incentivos fiscais, que auxiliam no desenvolvimento 

inicial e na competitividade dos biocombustíveis. No entanto, conforme IPCC (2007), 

este problema poderá ser revertido até 2035 com a elevação da competitividade destes 

combustíveis em relação aos combustíveis fósseis, como mostra a figura 18 a seguir.  
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Figura 18: Preços dos biocombustíveis versus combustíveis fósseis 

Fonte: IPCC (2007). 

 

As tabelas 11 e 12 a seguir apresentam a previsão da OECD/FAO (2010) para a 

evolução da produção mundial de etanol e de biodiesel até 2020. Conforme tal previsão, 

os Estados Unidos e o Brasil permanecerão na liderança na produção mundial de etanol 

com produções para 2020 estimadas em 63.961 milhões de litros e 50.393 milhões de 

litros, respectivamente (OECD/FAO, 2010). A União Europeia permanecerá na 

liderança na produção mundial de biodiesel com produção para 2020 estimada em 

17.610 milhões de litros (OECD/FAO, 2010). Cabe ressaltar que modificações recentes 

na produção de biocombustíveis podem modificar tais previsões.
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Tabela 11: Evolução da Produção de Etanol (em milhões de litros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OECD/FAO (2010) 

Tabela 12: Evolução da Produção de Biodiesel (em milhões de litros) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
UE 27 9.919,63 10.845,98 11.433,09 11.922,32 12.561,35 13.115,57 13.638,70 14.395,25 15.196,38 16.354,98 17.610,23 
EUA 953,04 2.961,06 3.587 3.706,25 3.870,81 3.962,32 3.903,84 3.912,15 3.917,55 3.954,42 4.002,19 
Argentina  2.178 2.375,84 2.506,39 2.632,91 2.756,33 2.870,05 2.962,28 3.040,13 3.100,45 3.166,50 3.231,20 
Brasil  2.405,01 2.469,95 2.536,64 2.605,13 2.675,46 2.747,70 2.821,89 2.898,08 2.976,33 3.056,70 3.139,22 
Austrália  640,43 648,37 656,94 665,15 673,10 680,87 688,50 696,01 703,53 711,26 719,01 
Malásia  886,06 930,53 974,93 1.019,18 1.063,75 1.108,30 1.152,84 1.197,40 1.241,87 1.286,23 1.330,73 
Índia  258,29 296,49 400,13 688,12 1.029,72 1.381,23 1.742,90 2.114,64 2.497,04 2890 3.292,71 
Canadá 314,84 332,19 353,55 384,55 416,26 447,13 476,70 507,87 537,01 565,31 593,92 
Outros 2.270,42 2.718,16 3.360,79 3.905,07 4.099,75 4.508,09 4.903,28 5.259,42 5.811,22 6.850,13 7.997,96 
Mundo 19.825,72 23.578,57 25.809,46 27.528,68 29.146,53 30.821,26 32.290,93 34.020,95 35.981,38 38.835,53 41.917,17 

Fonte: OECD/FAO (2010) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
EUA 48.469,73 51.142,03 55.288,74 58.949,25 59.910,53 59.775,41 59.729,79 60.577,47 61.179,61 62.827,37 63.960,92 
Brasil  26.720,11 28.805,76 31.019,56 33.628,50 36.476,35 38.475,03 40.579,28 42.117,06 44.312,81 47.416,02 50.392,51 
UE 27 6.230,31 6.798,42 7.288,70 8.217,48 9.751,28 11.450,22 12.860,23 13.920,95 14.762,94 15.598,63 16.315,86 
China  7.350 7.453 7.493,46 7503,43 7.553,27 7.616,47 7.685,90 7.741,07 7.803,32 7.861,81 7.930,48 
Canadá 1.607,93 1.771,13 1.866,71 2.000,19 2.041,55 2.078,80 2.087,64 2.157,56 2.271,10 2.380,98 2.358,91 
Índia  2.073,15 1.865,67 1.914,99 1.950,97 1.983,43 2.009,20 2.042,10 2.080,77 2.122,60 2.163,11 2.204,07 
Austrália  400 460 463,55 467,12 470,71 474,33 477,97 481,51 485,04 488,50 492,03 
Malásia 66,48 67,99 70,35 71,43 71,31 71,45 72,23 73,19 73,55 73,76 73,95 
Outros 6.505,45 7.243,97 7.758,00 8.169,56 8.426,89 8.714,73 9.315,29 9.894,93 10.371,70 10.805,06 11.233,13 
Mundo 99.423,16 105.607,97 113.164,06 120.957,93 126.685,32 130.665,64 134.850,43 139.044,51 143.382,67 149.615,24 154.961,86 



 

A figura 19 mostra a permanência dos cereais como principal matéria

produção mundial de etanol até 2020. No entanto, a expansão da produção mundial de 

etanol será 43% baseada na expansão da produção brasileir

de-açúcar (OECD/FAO, 2010). Os cereais e a cana

da produção mundial de etanol, respectivamente, no ano de 2020 (OECD/FAO, 2010). 

O etanol produzido a partir da beterraba representará 4% da produção mundia

etanol, em todo o período de projeção (OECD/FAO, 2010). O etanol de segunda 

geração representará 5% da produção mundial e 8% da produção dos países 

desenvolvidos no ano de 2020 (OECD/FAO, 2010). 

 

Figura 19: Produção de etanol mundial

Fonte: OECD/FAO (2010). 

 

Nos países desenvolvidos a participação da produção de etanol produzido a 

partir do milho reduzirá de 89%, de 2008 a 2010, para 78%, em 2020 (OECD/FAO, 

2010). Nos países em desenvolvimento, a participação da produção

a partir da cana-de-açúcar representará mais de 80% da produção 

(OECD/FAO, 2010). Conforme tal previsão, a produção brasileira de etanol, em 2020, 

será de 50,4 bilhões de litros, dos quais 

exportação (OECD/FAO, 2010).

O óleo vegetal permanecerá como principal matéria

de biodiesel, de modo a representar 75% da produção mundial em 2020 (OECD/FAO, 

2010). As matérias-primas do biodiesel, que não com
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A figura 19 mostra a permanência dos cereais como principal matéria

produção mundial de etanol até 2020. No entanto, a expansão da produção mundial de 

etanol será 43% baseada na expansão da produção brasileira, produzida 

açúcar (OECD/FAO, 2010). Os cereais e a cana-de-açúcar representarão 44% e 36% 

da produção mundial de etanol, respectivamente, no ano de 2020 (OECD/FAO, 2010). 

O etanol produzido a partir da beterraba representará 4% da produção mundia

etanol, em todo o período de projeção (OECD/FAO, 2010). O etanol de segunda 

geração representará 5% da produção mundial e 8% da produção dos países 

desenvolvidos no ano de 2020 (OECD/FAO, 2010).  
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Conforme tal previsão, o pinhão manso representará 7% da produção mundial deste 

biocombustível em 2020.  

Nos países desenvolvidos, a participação do óleo vegetal na produção de 

biodiesel reduzirá de 85%, de 2008 a 2010, para 75%, em 2020. Nos países em 

desenvolvimento, o óleo vegetal, produzido a partir da soja e de palmeiras, permanecerá 

como principal matéria-prima na produção de biodiesel. A figura 20 apresenta a 

evolução da participação das matérias-primas na produção mundial de biodiesel de 

2008-2010 a 2020. 

 

 

Figura 20: Produção de biodiesel mundial  

Fonte: OECD/FAO (2010) 

 

Na União Europeia, a produção de biocombustíveis deve crescer de forma 

acentuada em função das metas de uso de biocombustíveis impostas pela Renewable 

Energy Directive, que prevê a adição de 10% de energias renováveis no consumo do 

setor de transportes até 2020 (CE, 2009c). Conforme OECD/FAO (2010), a União 

Europeia consumirá, em 2020, 8,2% de etanol em relação ao consumo de gasolina, em 

base energética, e 6,6% de biodiesel em relação ao consumo de diesel, em base 

energética. De acordo com esta projeção, o etanol importado (cerca de 2 bilhões de 

litros) desempenhará importante papel no cumprimento das metas europeias 

(OECD/FAO, 2010). 

 

3.2 Cenários World Energy Outlook  

O World Energy Outlook 2011 (WEO2011) projeta a demanda energética 

mundial em três cenários distintos: o Cenário de Referência, o Cenário Novas Políticas 



51 

 

e o Cenário 450 ppm. As premissas do Cenário de Referência envolvem a perpetuação 

das atuais políticas e medidas governamentais, iniciadas até o início do ano de 2011. O 

Cenário Novas Políticas - o cenário central do WEO2011 - considera a implementação 

dos compromissos e planos anunciados por países de todo o mundo até o início de 2011. 

O Cenário 450 ppm  busca avaliar a evolução da matriz energética mundial compatível 

com a limitação arbitrária de que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera 

não deverá ultrapassar 450 ppm (450 partes de CO2 equivalente por milhão).   

Conforme IEA (2011), a demanda de energia primária mundial alcançou 12,15 

bilhões de toneladas de petróleo equivalente no ano de 2009. No Cenário de Referência, 

esta demanda representará 18,30 bilhões de toneladas de petróleo equivalente no ano de 

2035 (IEA, 2011). No Cenário Novas Políticas e no Cenário 450 ppm, a demanda de 

energia primária mundial alcançará 16,95 bilhões de toneladas de petróleo equivalente e 

14,85 bilhões de toneladas de petróleo equivalente, respectivamente, no ano de 2035 

(IEA, 2011).  

A figura 21 mostra a evolução da demanda primária de energia mundial 

conforme previsão destes três cenários.  

 

 

Figura 21: Demanda Primária de Energia nos Cenários do WEO 2011 

Fonte: IEA (2011). 

 

A demanda mundial de petróleo seguirá uma tendência crescente até 2035, nos 

cenários de Referência e Novas Políticas, mas, no Cenário 450 ppm, esta demanda 

reduzirá cerca de 10%, como mostra a figura 22. A demanda mundial de petróleo 

alcançou 86,7 milhões de barris por dia (mb/d) no ano de 2010. No Cenário de 
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Referência, esta demanda se elevará para 107 mb/d em 2035 (IEA, 2011). Enquanto no 

Cenário Novas Políticas, a demanda mundial de petróleo alcançará 99 mb/d, em 2035 

(IEA, 2011). E, no Cenário 450 ppm, a demanda mundial de petróleo reduzirá para 78 

mb/d no ano de 2035 (IEA, 2011). Tal redução na demanda mundial de petróleo deve-se 

a investimentos em eficiência energética e ao aumento da participação de energias 

renováveis.   

 

Figura 22: Demanda de petróleo (em milhões de barris/dia) 

Fonte: IEA (2011). 

  

 Os três cenários do WEO2011 preveem uma rápida expansão da demanda de 

biocombustíveis, no período de 2010 a 2035, devido à elevação dos preços do petróleo e 

à implementação de subsídios governamentais e políticas direcionadas à redução das 

mudanças climáticas e à segurança energética (IEA, 2011).  

Conforme IEA (2011), no ano de 2010, a produção mundial de biocombustíveis 

alcançou 75,44 bilhões de litros e o consumo mundial de biocombustíveis no setor de 

transportes representou cerca de 3%. O Cenário de Referência considera que a produção 

de biocombustíveis avançados será considerada comercial apenas a partir de 2025 (IEA, 

2011). Conforme tal cenário, a produção mundial de biocombustíveis alcançará 121,86 

bilhões de litros, em 2020, e 197,30 bilhões de litros, em 2035 (IEA, 2011).  

O Cenário Novas Políticas considera que a produção de biocombustíveis 

avançados será considerada comercial a partir de 2020 (IEA, 2011). Conforme tal 

cenário, a produção mundial de biocombustíveis alcançará 133,47 bilhões de litros, em 

2020, e 255,33 bilhões de litros, em 2035 (IEA, 2011). Neste cenário, o consumo 
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mundial de biocombustíveis representará 6% do setor de transportes, em 2035 (IEA, 

2011). 

O Cenário 450 ppm considera que a produção de biocombustíveis avançados 

será considerada comercial a partir de 2015 (EIA, 2011). Conforme tal cenário a 

produção mundial de biocombustíveis alcançará 156,68 bilhões de litros, em 2020, e 

452,64 bilhões de litros, em 2035 (IEA, 2011).  

A tabela 13 resume a previsão do WEO2011 para a produção mundial de 

biocombustíveis nos cenários Novas Políticas, de Referência e 450 ppm. 

 

Tabela 13: Produção mundial de biocombustíveis (em bilhões de litros por ano) 

 2010 2020 2035 

Cenário de Referência 75,44 121,86 197,30 

Cenário Novas Políticas 75,44 133,47 255,33 

Cenário 450 ppm 75,44 156,68 452,64 

Fonte: IEA (2011) 
Nota: Dados originais em barris por dia.  

  

3.3 Cenário Annual Energy Outlook  

O Annual Energy Outlook 2011 (AEO2011) projeta a produção, a demanda e os 

preços da energia através de três cenários distintos (EIA, 2011). O cenário de 

Referência assume que as atuais práticas, políticas e níveis de acesso aos recursos 

energéticos permanecerão constantes no curto e médio prazo. O Cenário Baixo Preço do 

Petróleo considera uma significante melhora no acesso aos recursos energéticos, fato 

que ampliará o suprimento e reduzirá o preço do barril de petróleo. O Cenário Alto 

Preço do Petróleo combina a elevação da demanda energética com o constrangimento 

do acesso aos recursos energéticos, o que provocará uma elevação nos preços do 

petróleo.  

As variações na demanda e no acesso aos recursos energéticos descritas acima 

são os fatores que mais influenciaram na determinação dos preços do barril de petróleo 

nos diferentes cenários do AEO2011. O Cenário Baixo Preço do Petróleo considera que 

o preço do petróleo (marcador LLS), em 2035, será de US$ 50,00 por barril (a dólar de 

2009) (EIA, 2011). O Cenário Alto Preço do Petróleo, em função da restrição do 

suprimento, considera que o barril de petróleo alcançará US$ 200,00, em 2035 (dólar de 

2009) (EIA, 2011). O Cenário de Referência considera que o barril de petróleo custará 
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US$ 125,00, em 2035 (a dólar de 2009) (EIA, 2011). A figura 23 apresenta a trajetória 

de preço do barril de petróleo nestes cenários de 2009 a 2035. 

 

 

Figura 23: Evolução do preço do barril de petróleo LLS nos cenários de Referência, Alto 

Preço do Petróleo e Baixo Preço do Petróleo (em US$/barril). 

Fonte: EIA (2011). 

 

O Cenário de Referência considera o crescimento vigoroso das nações não 

integrantes da OCDE, principalmente Brasil, China e Índia, o que compensará o baixo 

crescimento dos países OCDE. Neste cenário, o consumo de líquidos15 dos países não 

integrantes da OCDE aumentará 1.451 bilhões de litros por ano (25 milhões de barris 

por dia), enquanto o consumo de líquidos dos países OCDE aumentará 174 bilhões de 

litros por ano (3 milhões de barris por dia) no período de 2009 a 2035 (EIA, 2011). 

Conforme tal cenário, o consumo total de líquidos alcançará 6.441 bilhões de litros (111 

milhões de barris por dia), no ano de 2035 (EIA, 2011). A figura 24 mostra a evolução 

da produção histórica de líquidos, por recurso, no período de 2000 a 2009, e a evolução 

da produção de líquidos projetada no Cenário de Referência, de 2010 a 2035.  

 

                                                 
15 O termo líquidos refere-se aos líquidos de petróleo convencionais (petróleo bruto, líquidos de 

gás natural e ganhos do refino) e a líquidos não convencionais (biocombustíveis, betume, coal-to-liquids 

(CTL), biomass-to-liquids (BTL), gas-to-liquids (GTL), petróleo ultrapesado e petróleo de folhelho). 
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Figura 24: Evolução da produção total de líquidos por recurso no Cenário de Referência 

(em milhões de barris por dia). 

Fonte: EIA (2011). 

 

O Cenário Baixo Preço do Petróleo considera incerto que o crescimento dos 

países não integrantes da OCDE seja muito superior ao crescimento dos países 

integrantes da OCDE. Conforme tal cenário, o crescimento da economia dos países não 

integrantes da OCDE será de 3,6% a.a. no período de 2009 a 2035 (EIA, 2011). O 

consumo total de líquidos, no Cenário Baixo Preço do Petróleo, alcançará 6.267 bilhões 

de litros (108 milhões de barris por dia), em 2035 (EIA, 2011). 

No Cenário Alto Preço do Petróleo a economia dos países não integrantes da 

OCDE crescerá 5,7% a.a. no período de 2009 a 2035 - cerca de 1% superior a taxa de 

crescimento destes países no Cenário de Referência (EIA, 2011). Conforme tal cenário, 

o consumo total de líquidos alcançará 6.673 bilhões de litros (115 milhões de barris por 

dia) no ano de 2035 (EIA, 2011). 

A produção de líquidos não convencionais representou 5% da produção mundial 

de líquidos, no ano de 2009, o equivalente a 232 bilhões de litros por ano (4 milhões de 

barris por dia) (EIA, 2011). Conforme EIA (2011), o elevado valor do barril de petróleo 

incentivará o desenvolvimento da produção de líquidos não convencionais, nos cenários 

de Referência e Alto Preço do Petróleo, até 2035. A figura 25 mostra a projeção da EIA 
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(2011) para a produção de líquidos não convencionais (como percentual da produção 

mundial de líquidos) nos diferentes cenários do AEO2011 em 2035. 

 

 
Figura 25: Produção de líquidos não convencionais como percentual da produção total de 

líquidos (em percentual) 

Fonte: EIA (2011).  
 

A produção de líquidos não convencionais alcançará 12% da produção mundial 

de líquidos, no Cenário de Referência, no ano de 2035, o que equivale a 783 bilhões de 

litros (13,5 milhões de barris por dia) (EIA, 2011). No Cenário Baixo Preço do Petróleo, 

a produção de líquidos não convencionais alcançará 10% da produção mundial de 

líquidos, em 2035, o que equivale a 604 bilhões de litros (10,4 milhões de barris por 

dia) (EIA, 2011). No Cenário Alto Preço do Petróleo, a produção de líquidos não 

convencionais alcançará 17% da produção mundial de líquidos, em 2035, o que 

equivale 1.126 bilhões de litros (19,4 milhões de barris por dia) (EIA, 2011). 

As principais fontes de líquidos não convencionais, destacadas por EIA (2011), 

são o petróleo de folhelho, o GTL (gas to liquid), o CTL (coal to liquid), os 

biocombustíveis, o petróleo ultrapesado e o betume. Conforme EIA (2011), no Cenário 

Baixo Preço do Petróleo, a produção mundial de biocombustíveis, CTL e GTL atingirá 

209 bilhões de litros (3,6 milhões de barris por dia) no ano de 2035. No Cenário Alto 
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Preço do Petróleo, a produção mundial de biocombustíveis, CTL e GTL atingirá 522 

bilhões de litros (9 milhões de barris por dia) no ano de 2035 (EIA, 2011). 

Conforme EIA (2011) a produção mundial de biocombustíveis alcançou 87.046 

milhões de litros (1,5 milhão de barris por dia), em 2009. No Cenário de Referência, 

esta produção alcançará 272.743 milhões de litros (4,7 milhão de barris por dia), em 

2035. No Cenário Baixo Preço do Petróleo, em função da menor competitividade dos 

biocombustíveis, a produção mundial de biocombustíveis será de 203.106 milhões de 

litros (3,5 milhões de barris por dia), em 2035 (EIA, 2011). Enquanto no Cenário Alto 

Preço do Petróleo, a produção mundial de biocombustíveis alcançará 359.788 milhões 

de litros (6,2 milhões de barris por dia), em 2035 (EIA, 2011).  

Conforme EIA (2011), haverá uma redução no crescimento da produção de 

biocombustíveis em todos os cenários do AEO2011, de 2008 a 2015, redução esta, que, 

a partir de 2016, será revertida em função da ampliação da produção de biocombustíveis 

de segunda geração. A maior elevação da produção de biocombustíveis, no Cenário de 

Referência, ocorrerá nos Estados Unidos, que elevarão sua produção de 43.523 milhões 

de litros, em 2009, para 99.232 milhões de litros, em 2035 (EIA, 2011). Tal expansão 

será influenciada pela legislação estadunidense, que estabelece metas de 

biocombustíveis para o país.  

A produção de líquidos dos Estados Unidos expandirá, no Cenário de 

Referência, baseada, principalmente, na expansão da produção de biocombustíveis, 

CTL, GTL e BTL, como mostra a figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Figura 26: Produção de líquidos dos Estados Unidos no Cenário de Referência (em 

milhões de barris por dia). 

Fonte: EIA (2011). 

 

Conforme EIA (2011), a produção de etanol dos Estados Unidos, no Cenário de 

Referência, atingirá 69.636 milhões de litros e a produção de biodiesel 5.803 milhões de 

litros, em 2020 (EIA, 2011). A tabela 14 mostra a evolução desta produção de 2009 a 

2035.   

 

Tabela 14: Produção de etanol e biodiesel dos Estados Unidos no Cenário de Referência 

(em milhões de litros por ano) 

 2009 2015 2020 2025 2030 2035 
Crescimento 
anual 2009-2035 

Produção de etanol 41.782 56.289 69.636 83.564 88.206 91.688 3,10% 
Produção de 
biodiesel 

1.741 4.062 5.803 6.964 6.964 7.544 5,20% 

Fonte: EIA (2011). 

 

3.4 Síntese - quanto a Europa pode produzir de etanol e biodiesel 

Cabe aqui uma breve análise sobre os impactos dos critérios de sustentabilidade 

impostos pela Renewable Energy Directive para biocombustíveis consumidos no setor 

de transportes europeu. Conforme tais critérios, os biocombustíveis devem reduzir ao 



59 

 

menos 35% das emissões de gases de efeito estufa oriundas da utilização do 

combustível fóssil que este substitui. A partir de 2017 a redução de emissões de gases 

de efeito estufa em relação ao combustível fóssil deverá ser de 50%. Outro fator 

importante dos critérios de sustentabilidade refere-se a não utilização de terras com alta 

biodiversidade, áreas protegidas ou degradadas ambientalmente para a produção de 

biocombustíveis. Estes critérios obrigam os industriais europeus a aumentarem seus 

esforços em pesquisa, desenvolvimento e melhores práticas de produção para garantir o 

crescimento futuro de seu mercado.  

As principais matérias-primas de etanol utilizadas na União Europeia são a 

beterraba e o trigo. A redução da emissão de gases de efeito estufa do etanol produzido 

a partir da beterraba, em relação à gasolina, é de 35% a 48%, segundo CE (2008a). No 

caso do etanol produzido a partir do trigo, os valores variam bastante em função do 

combustível e do ciclo utilizados na produção. A produção do etanol a partir de um 

combustível não especificado reduz de 0 a 21%, enquanto a produção com a utilização 

da palha do trigo pode reduzir de 67 a 69% das emissões de CO2 (CE, 2008a). A última 

forma de produção atende o requisito de redução mínima estabelecido pela Renewable 

Energy Directive. 

Segundo Santek et al. (2010) a produção de etanol a partir da beterraba se 

beneficia do desenvolvimento tecnológico e da infraestrutura de produção do açúcar, 

fato que reduz os custos de produção. Em relação à sustentabilidade da produção de 

etanol a partir da beterraba, o autor descreve a necessidade de recuperação de calor e da 

utilização de biogás para reduzir as emissões de CO2 derivadas desta produção. A 

utilização de subprodutos para a produção de ração animal também reduziria o impacto 

global da produção de etanol a partir da beterraba. 

 Conforme Lywood et al. (2009) a utilização da proteína do trigo como 

subproduto da produção de etanol possui potencial para substituir 0,59 toneladas de soja 

importada e 0,39 toneladas de cereais por tonelada de trigo usada na produção de ração 

animal na UE16. Conforme Lywood et al. (2009), o aproveitamento da proteína derivada 

da produção europeia de etanol de trigo, milho e beterraba para a produção de ração 

animal poderia substituir a mistura de cereais e a soja importada utilizadas para este fim, 

além de reduzir a pressão dos biocombustíveis sobre as terras cultiváveis. 

                                                 
16 Através do processo Dried Distillers Grains and Solubles (DDGS). 
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A Europa possui um grande déficit de proteína para a produção de ração animal. 

Segundo Lywood et al. (2009), em 2007, a região importou cerca de 44 milhões de 

toneladas de alimentos de alta concentração proteica destinados para este fim. Conforme 

o referido autor, em 2005 foram importadas 34 milhões de toneladas de soja - a proteína 

mais utilizada na Europa para a produção de ração animal. A figura 27 mostra a 

evolução da importação de matérias-primas destinadas à produção de ração animal na 

União Europeia. 

 

 

Figura 27: Importação de ração animal da UE-27 (em milhões de toneladas por ano) 

Fonte: Lywood et al. (2009) 

 

Diferente da produção de etanol, a produção de biodiesel europeia foi 73% 

dedicada ao setor de transporte (FISCHER, 2009). Segundo Fischer (2010), a colza, 

principal matéria-prima do biodiesel europeu, representou 84% da produção de 

biodiesel da União Europeia no ano de 2007. Segundo CE (2008a), a redução de 

emissão de CO2 do biodiesel de colza em relação ao diesel varia de 36 a 44%. O baixo 

potencial de redução, segundo Fischer (2010), deve-se, em grande parte, ao uso de 

fertilizantes e pesticidas em larga escala na produção da colza. Conforme Tamsiriroj e 

Murphy (2010), o biodiesel de colza poderia reduzir 60% das emissões proporcionadas 

pelo combustível fóssil através da utilização da torta de colza (um subproduto da 

produção de biodiesel) para a produção de ração animal. Desta forma, o consumo de 

biodiesel de colza atenderia ao critério de redução mínima de 50%, a partir de 2017, e 
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permitiria a substituição da importação de farelo de soja do Brasil, que, segundo os 

referidos autores, representa cerca de 60% da importação de soja da União Europeia. 

O girassol, a segunda matéria-prima mais utilizada na produção europeia de 

biodiesel, reponde por cerca de 13% desta produção (FISCHER, 2010). O consumo de 

biodiesel de girassol reduz de 51 a 54% as emissões de gases de efeito estufa em relação 

ao consumo do diesel, o que atende ao critério de redução mínima de 50%, vigente a 

partir de 2017 (CE, 2008a). 

Segundo Fischer (2010) a baixa produtividade da agricultura europeia pode 

aumentar os conflitos futuros da produção de biocombustíveis em relação à produção de 

alimentos. Conforme o referido autor, seria necessário utilizar de 19% óleo vegetal na 

produção de biodiesel e de 2,5% do cereal na produção de etanol para o atendimento da 

meta europeia de introdução de 10% de biocombustíveis no setor de transportes. Por 

conseguinte, o desenvolvimento e o aumento de eficiência do processo produtivo 

europeu será fundamental para evitar competição dos biocombustíveis com os 

alimentos.  

Espera-se que os critérios de sustentabilidade da Renewable Energy Directive 

incentivem a produção da segunda geração de biocombustíveis, que possui um elevado 

potencial para a redução das emissões de gases de efeito estufa, além de reduzirem a 

competição dos biocombustíveis com os alimentos. A União Europeia, ao contrário dos 

Estados Unidos, não fixou metas explícitas para a segunda geração de biocombustíveis, 

mas esta será favorecida pelo critério de redução mínima de CO2 (IEA, 2010a).  

Segundo Londo et al. (2010), a utilização de biocombustíveis convencionais 

reduz de 40 a 60% as emissões de gases de feito estufa em relação aos combustíveis 

fósseis. Enquanto a utilização de biocombustíveis de segunda geração, como o etanol 

lignocelulósico e o biodiesel produzido a partir da síntese de Fisher Tropsch, pode 

reduzir estas emissões em mais de 80% (LONDO et al., 2010).17 A figura 28 mostra a 

diferença de emissão entre os biocombustíveis de primeira e segunda geração. 

 

 

 

                                                 
17 Cabe aqui ressalvar que ainda existem grandes desafios tecnológicos para implementação em 

larga escala dos biocombustíveis avançados. Para maiores informações sobre a competitividade das 

principais rotas tecnológicas de bio-refinarias a partir de material lignocelulósico vide Ely (2009). 
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Figura 28: Emissão de gases de efeito estufa e produtividade anual por hectare 

Fonte: Londo et al. (2010). 

 

Finalmente, os três cenários, descritos nas seções anteriores, preveem a rápida 

expansão da produção mundial de biocombustíveis em função da manutenção dos altos 

preços do petróleo e da introdução de metas de biocombustíveis. Conforme OECD/FAO 

(2010), a produção mundial de etanol alcançará 154.962 milhões de litros, em 2020, 

enquanto a produção mundial de biodiesel alcançará 41.917 milhões de litros. No 

cenário central do World Energy Outlook 2011, o Cenário Novas Políticas, a produção 

mundial de biocombustíveis alcançará 133.470 milhões de litros no ano de 2020. O 

Annual Energy Outlook 2011 prevê, no Cenário de Referência, que a produção de 

biocombustíveis atingirá 272.743 milhões de litros no ano de 2035.  

Os Estados Unidos serão o maior produtor mundial de etanol, em 2020, com a 

produção de 63.961 milhões de litros, conforme OECD/FAO (2010) e de 69.636 

milhões de litros, conforme EIA (2011). No cenário da OECD/FAO (2010), o Brasil 

será o segundo maior produtor de etanol no ano de 2020 com uma produção de 50.393 

milhões de litros, dos quais 9.697 milhões de litros do etanol serão destinados a 

exportação. 

A OECD/FAO (2010) prevê que a produção de biocombustíveis da União 

Europeia alcançará, em 2020, 16.316 milhões de litros de etanol e 17.610 milhões de 

litros de biodiesel. Conforme tal previsão, o consumo de biodiesel e de etanol no setor 

de transportes da União Europeia representará, respectivamente, 6,6% e 8,2%, em base 
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energética, do consumo do combustível fóssil que substituem no setor de transporte em 

2020.  

A produção interna de biocombustíveis, não será suficiente para o atendimento 

da meta europeia de introdução de biocombustíveis até 2020, o que será agravado pela 

necessidade de atendimento dos critérios de sustentabilidade criados pela Renewable 

Energy Directive. Desta forma, a elevação da produção doméstica e a importação de 

biocombustíveis serão de vital importância para o atendimento da demanda europeia de 

biocombustíveis. 

O capítulo 4 utiliza um modelo paramétrico de previsão de demanda energética 

do setor de transportes da UE, com a finalidade de verificar, através de diferentes 

cenários tecnológicos e de inserção de biocombustíveis (importados e produzidos 

domesticamente) a possibilidade de atendimento da legislação europeia de redução das 

emissões veiculares. 
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4. CENÁRIOS PARA EVOLUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NA EURO PA 

 

4.1. Metodologia  

Os modelos de planejamento energético podem ser classificados basicamente em 

modelos de demanda, modelos de oferta e modelos integrados demanda/oferta 

(ARAÚJO, 1998). A abordagem destes modelos, segundo Bajay (2004), pode ser 

setorial, multi-setorial ou global. Os modelos globais trabalham com dados agregados 

de todos os setores; os modelos setoriais abordam apenas um setor; enquanto os 

modelos multi-setoriais trabalham com mais de um setor. 

Os modelos de projeção de demanda podem ser classificados como 

econométricos, paramétricos, ou mistos (ARAÚJO, 1998). Até o início da década de 

1970 os modelos de planejamento energético utilizavam modelagens econométricas 

agregadas da demanda com uma abordagem descendente (top-down) (SWISHER et al., 

1997). Os modelos econométricos de demanda realizam projeções da demanda de 

energia baseadas em variáveis econômicas explanatórias como renda, investimento, 

valor adicionado e preço (BAJAY, 2004). As projeções destes modelos são mais 

adequadas no curto e médio prazo pela possibilidade de ocorrência de rupturas 

tecnológicas no longo prazo. Estes modelos mostram-se adequados à avaliação de 

efeitos intersetoriais de políticas fiscais e monetárias por utilizarem dados agregados do 

mercado, mas não permitem a avaliação de impactos ambientais ou uma análise 

tecnológica detalhada.  

Após os choques de petróleo a modelagem baseada na extrapolação de dados 

econômicos e energéticos não refletia a realidade, devido à redução do ritmo de 

crescimento do consumo energético e a redução dos impactos ambientais em relação ao 

PIB. Na segunda metade da década de 1970, para acompanhar as rupturas do cenário 

mundial foram desenvolvidos os modelos de demanda técnico-econômicos ou 

paramétricos. Estes modelos formaram a base da modelagem ascendente (bottom-up), 

que permite, a partir de dados tecnológicos do próprio sistema energético, identificar 

potenciais tecnológicos e limitações do mercado, que restringem a implementação de 

eficiência energética (SWISHER et al., 1997). 
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Conforme Cima (2004), os modelos de demanda paramétricos utilizam técnicas 

de decomposição para a projeção do consumo energético. Estes modelos utilizam 

recursos como a matriz insumo-produto ou métodos de decomposição estrutural para 

projetar as variáveis a partir, apenas, de um ano de referência próximo ao presente. Os 

modelos de demanda paramétricos consideram aspectos dinâmicos e envolvem um 

número maior de parâmetros e variáveis do que os modelos econométricos, o que os 

torna mais adequados às projeções de longo prazo, que rompem com a tendência do 

passado (CIMA, 2004). Todavia, a complexidade e o elevado grau de desagregação 

destes modelos tornam difíceis tanto a obtenção de dados quanto a análise de efeitos 

intersetoriais. 

Os modelos de demanda mistos foram desenvolvidos a partir da década de 1980 

com o objetivo de minimizar as limitações dos modelos de demanda anteriores 

(BAJAY, 2004). Estes modelos, segundo o referido autor, utilizam relações 

econométricas para estabelecer cenários tendenciais ou de referência e modelos 

paramétricos, que envolvem rupturas tecnológicas, econômicas, políticas e sociais, para 

criar os cenários alternativos. 

Os modelos de oferta, desenvolvidos na década de 1960, antes dos choques do 

petróleo, utilizam técnicas simples de simulação ou de programação linear (BAJAY, 

2004). Estes modelos são classificados em estáticos e dinâmicos (BAJAY, 2004). Os 

modelos de oferta estáticos projetam a oferta para o futuro sem se preocupar com a 

trajetória percorrida, de modo que são mais ajustados para o curto e médio prazos. Os 

modelos de oferta dinâmicos apresentam-se mais ajustados para o longo prazo por 

modelar a trajetória de expansão ao longo do tempo. 

Os modelos integrados de oferta e demanda foram desenvolvidos após a segunda 

metade da década de 1970 para auxiliar na redução da dependência do petróleo e 

aumentar a segurança do suprimento energético (BAJAY, 2004). Atualmente, órgãos 

governamentais do mundo inteiro realizam seu planejamento energético com base em 

modelos integrados de oferta e demanda de energia. Os modelos integrados de oferta e 

demanda, chamados de modelos de equilíbrio, podem ser classificados em modelos de 

equilíbrio parcial (ou setorial) ou modelos de equilíbrio geral (COSTA, 2001). Os 

modelos de equilíbrio geral representam a evolução da economia como um todo e suas 

principais relações econômicas. Os modelos de equilíbrio parcial, empregados no setor 

energético, por exemplo, possibilitam a representação detalhada de características 
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tecnológicas e econômicas do setor. Em geral, os modelos de equilíbrio parcial são 

empregados simultaneamente com modelos de equilíbrio geral para evitar que ocorram 

inconsistências macroeconômicas (COSTA, 2001).  

O presente trabalho utilizará um modelo paramétrico, o Mobility Model Lite 

(MoMo Lite)18 da Agência Internacional de Energia (IEA), em suas projeções. O MoMo 

Lite é uma versão simplificada do Mobility Model (MoMo) da IEA, que utiliza de forma 

simplificada as principais entradas e saídas do modelo anterior. O MoMo Lite permite 

uma análise bottom-up do tipo what-if para os carros de passeio, que permite verificar 

os efeitos da variação de determinada variável nos principais resultados no modelo 

(OECD/IEA, 2009). 

O MoMo Lite, assim como o MoMo, estima o consumo energético e as emissões 

de CO2 com base na metodologia ASIF (activity–structure–intensity–fuel) (SCHIPPER 

et al., 2000). Esta metodologia auxilia a manter a consistência entre o nível de atividade 

(distância percorrida por passageiro e frota), a estrutura (fator de carga por veículo), a 

intensidade energética (eficiência dos diferentes veículos) e o consumo de combustível 

(OECD/IEA, 2009).  

A equação da metodologia ASIF aplicada à descrição das emissões de gases de 

efeito estufa do setor de transporte por modal pode ser escrita da seguinte forma 

(OECD/IEA, 2009):  

 

Equação 1: Metodologia ASIF para o cálculo das emissões de CO2 

∑

=
=
=
=

=

acdefatorl
veículodetipok

veículosderegistroj
lcombustívei

kjilkjijijial FISACO

arg__
__

__

.......mod2)(  

Onde: 

CO2 é a emissão total de gases de efeito estufa (GEE) por modal ( 2CO ); 

A representa a variável atividade (viagem média por veículo – 
veículo

km
); 

S é a variável estrutura (número de veículos em determinado modal – veículo); 

                                                 
18 Uma primeira versão do Mobility Model está descrita em Fulton et al. (2009). A versão 

utilizada nesta dissertação é a versão demo 1.0 (Beta), gentilmente cedida por Lew Fulton, para usos 

acadêmicos, portanto ainda não completamente testada e implementada na IEA. 
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I  mede a intensidade energética (consumo médio de energia de um veículo - 
km

l

); 

F é o fator de emissão por unidade de energia consumida (
l

CO2 ). 

A equação ASIF pode ser reescrita para calcular o consumo de combustível 

apenas excluindo-se o fator F, conforme apresentado a seguir.  

 

Equação 2: Metodologia ASIF para o cálculo do consumo de combustíveis 

∑

=
=
=
=

=

acdefatorl
veículodetipok

veículosderegistroj
lcombustívei

lkjijijial ISAUseEnergy

arg__
__

__

.....mod)(  

Onde: 

Energy Use é o consumo de combustíveis por modal (l ). 

 

De forma similar a viagem total dos veículos pode ser calculada na metodologia 

ASIF através da multiplicação do fator atividade pelo fator estrutura, conforme equação 

a seguir.  

 

Equação 3: Metodologia ASIF para o cálculo da viagem total dos veículos 

∑

=
=
=
=

=

acdefatorl
veículodetipok

veículosderegistroj
lcombustívei

jijial SAveículosdostotalViagem

arg__
__

__

..mod)(  

Onde: 

Viagem total dos veículos é a viagem total dos veículos por modal (km). 

 

O MoMo Lite, desenvolvido em uma planilha de Excel, traça as necessidades 

energéticas e as emissões derivadas da mobilidade mundial com base em dados de 

venda de veículos, viagens, estoque de veículos, economia de combustíveis e consumo 

de combustíveis. A estrutura do MoMo Lite (regiões, combustíveis e modais) e as 

principais variáveis de entrada e saída do modelo são apresentadas nas tabelas 15 e 16 a 

seguir. 
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Tabela 15: Estrutura do MoMo Lite  

Países e Regiões Combustíveis Modal 

Estados Unidos Gasolina 2 Rodas 
Outros América do Norte Diesel 3 Rodas 
Europa OCDE  QAV  LDVs 
Japão Combustíveis Sintéticos        Carros 
Outros Pacífico OCDE  Etanol        Caminhões Leves 
Rússia Biodiesel Ônibus 

Outros Ex-União Soviética/Leste Europeu GNC/GLP         Micro-ônibus 

China Hidrogênio         Ônibus 
Outros Ásia Eletricidade Caminhão Médio 
Índia Óleo Combustível Caminhão Pesado 
Oriente Médio  Trem 
Brasil  Avião 
Outros América Latina  Embarcação 
África     
 

Tabela 16: Dados de entrada e saídas do MoMo Lite 

Dados de entrada Saídas 

Vendas de veículos (milhões por ano) Viagem anual dos passageiros (bilhões 
passageiros km / ano) 

% de Vendas de veículos à gasolina ICE19 Vendas totais, somadas por um período de 
5 anos 

% de Vendas de veículos híbridos 
elétrico/gasolina Estoque total de veículos  

% de Vendas de veículos plug-in híbridos 
elétrico/gasolina  

Viagem média por veículo (veículo km / 
ano) 

% de Vendas de veículos a diesel ICO20 Viagem anual dos veículos (bilhões km / 
ano)  

% de Vendas de veículos híbridos 
elétrico/diesel 

Economia de combustível média dos 
veículos novos (Lge / 100km) 

% de Vendas de veículos plug-in híbridos 
elétrico/diesel 

Economia de combustível média dos 
veículos novos plug-in elétricos na estrada 
(Lge / 100km) 

% de Vendas de veículos à GNC / GLP Economia de combustível média dos 
veículos novos na estrada (Lge / 100 km) 

% de Vendas de veículos a hidrogênio 
(célula combustível) 

Economia de combustível média dos 
veículos em estoque na estrada (Lge / 100 
km)  

% de Vendas de veículos a hidrogênio ICE 
Economia de combustível média do 
estoque de veículos plug-in elétricos na 
estrada (Lge / 100km)  

                                                 
19 Ignição por centelha. 
20 Ignição por compressão. 
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% de Vendas de veículos elétricos % de veículos plug-in elétricos no estoque 
médio 

Economia de Combustível (Lge / 100 km) Consumo de combustível total (bilhões de 
Lge) 

Economia de Combustível veículos à 
gasolina ICE (Lge / 100 km) Consumo de combustível total (mtoe) 

Economia de Combustível veículos híbridos 
elétrico/gasolina (Lge / 100 km) Consumo de combustível total (exajoules) 

Economia de Combustível veículos plug-in 
híbridos elétrico/gasolina (Lge / 100 km) Consumo de gasolina (bilhões de litros) 

Economia de Combustível veículos a diesel 
ICO (Lge / 100 km) Consumo de etanol (bilhões de Lge) 

Economia de Combustível veículo híbrido 
elétrico/diesel (Lge/100 km) Consumo de diesel (bilhões de Lge) 

Economia de Combustível veículo plug-in 
híbrido elétrico/diesel (Lge/100 km) Consumo de biodiesel (bilhões de Lge) 

Economia de Combustível veículo à 
GNC/GLP (Lge/100 km) 

Consumo de biodiesel (BTL) (bilhões de 
Lge) 

Economia de Combustível veículos a 
hidrogênio (célula combustível) (Lge/100 
km) 

Consumo de bioquerosene de aviação 
(bilhões de Lge) 

Economia de Combustível veículo a 
hidrogênio (combustão interna) (Lge/100 
km) 

Consumo de gasolina sintética 
(GTL+CTL) (bilhões de Lge) 

Economia de Combustível veículo elétrico 
(Lge/100 km) 

Consumo de diesel sintético (GTL+CTL) 
(bilhões de Lge) 

% de veículos elétrico plug-in  Consumo de querosene de aviação 
sintético (GTL+CTL) (bilhões de Lge) 

Fator de carga (passageiro/veículo ou 
tonelada/veículo) 

Consumo de querosene de aviação (bilhões 
de Lge) 

Premissas de vida útil média dos veículos Consumo de óleo combustível (bilhões de 
Lge) 

Viagem média por veículo à gasolina 
(veículo km/ano) Consumo de GNC (bilhões de Lge) 

Viagem média por veículo não gasolina 
(veículo km/ano) Consumo de GLP (bilhões de Lge) 

Gap Factor 21 (1 + aumento percentual do 
consumo de combustível na estrada) Consumo de H2 (bilhões de Lge) 

 Consumo de eletricidade (bilhões de Lge) 

 Emissão veicular de CO2 Tank-to-wheel 

 Emissão de CO2 Well-to-tank dos 
transportes 

 

Os principais resultados do modelo para a categoria de veículos leves, alvo de 

análise deste trabalho, são o cálculo do: estoque de veículos, viagem anual dos veículos, 
                                                 
21 Fator de correção da eficiência nominal conforme ciclo padrão para condições reais de 

operação na estrada. 
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viagem anual por passageiro, economia de combustível, consumo de combustível e 

emissão de CO2. As equações utilizadas pelo modelo para o cálculo dessas variáveis 

foram transcritas nesta dissertação a partir da análise do modelo no arquivo de planilhas. 

Estas equações serão descritas nas equações apresentadas a seguir. 

 

Equação 4: Estoque total de veículos. 
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Onde: 

EV representa o estoque total de veículos (em milhões);  

VU representa a vida útil média dos veículos (em anos); 

V5 representa a venda total de veículos nos últimos 5 anos (em anos); 

A representa o ano; 

t representa o tempo;  

c representa a tecnologia de combustível, que podem ser: gasolina ICE, híbrido 

elétrico/gasolina, plug-in híbrido elétrico/gasolina, diesel ICO, híbrido elétrico/diesel, 

plug-in híbrido elétrico/diesel, gás natural comprimido (GNC), gás natural liquefeito 

(GLP), hidrogênio (célula combustível), hidrogênio (combustão interna) e eletricidade; 

r  representa a região, que poder: Estados Unidos, Outros da América do Norte, 

Europa OCDE, Japão, Outros OCDE do Pacífico, Rússia, Outros Ex-União Soviética / 

Leste Europeu, China, Outros da Ásia, Índia, Oriente Médio, Brasil, Outros da América 

Latina e África. 

 

Equação 5: Viagem anual dos veículos. 
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Onde: 

VV  representa a viagem anual dos veículos (em bilhões de km / ano); 
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VM  representa a viagem média por veículo (em km / ano); 

EV representa o estoque total de veículos (em milhões / ano). 

 

Equação 6: Viagem anual dos passageiros.  

∑ ×=
rct

rctrct VVFCVP
,,

,,,,  

Onde: 

VP representa viagem anual dos passageiros (em bilhões passageiros km / ano); 

FC representa o fator de carga (em passageiro / veículo); 

VV  representa a viagem anual dos veículos (em bilhões de km / ano) 

 

Equação 7: Economia de combustível dos veículos novos na estrada. 

rctrct
rct

rct GPECNPVECNR ,,,,
,,

,, ××=∑  

Onde: 

ECNR representa a economia de combustível dos veículos novos na estrada (em 

Lge22 / 100 km);  

PV é o percentual das vendas de cada tecnologia de combustível; 

ECN representa a economia de combustível média dos veículos novos (em Lge / 

100km); 

GP representa o gap fator (fator de correção da eficiência nominal em relação 

ao ciclo padrão para condições reais de operação na estrada). 

 

Equação 8: Economia de combustível do estoque de veículos na estrada.  

total
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22 Lge - litro de gasolina equivalente. 
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ECR representa a economia de combustível do estoque de veículos na estrada 

(em Lge / 100km); 

EV representa o estoque total de veículos (em milhões / ano). 

 

Equação 9: Consumo total de combustível.  
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Onde: 

CS representa o consumo total de combustível (em bilhões de Lge); 

ECR representa a economia de combustível do estoque de veículos na estrada 

(em Lge / 100km); 

VV  representa a viagem anual dos veículos (em bilhões de km/ano) 

 

Equação 10: Emissão de CO2 dos veículos em estoque. 

∑ ×=
rct

crct FEttwCSCO
,,

,,2  

Onde: 

CO2 representa a emissão total veicular (em Kg CO2); 

CS representa o consumo total de combustível (em bilhões de Lge); 

FEttw 23 representa o fator de emissão tank-to-wheel (em kg CO2 / bilhões de 

Lge). 

 

                                                 
23 O fator de emissão utilizado na versão beta 1.0 do MoMo Lite estava expresso em kg CO2 / 

Lge, mas foi corrigido para kg CO2 / bilhões de Lge para manter a consistência em relação a unidade do 

consumo de combustíveis, expresso em bilhões de Lge.  
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Para acompanhar a evolução das emissões dos veículos novos e dos veículos em 

estoque (em gCO2/km), nos diferentes cenários de biocombustíveis que serão 

construídos na seção 4.2, foram construídas, no âmbito deste trabalho, as equações que 

serão descritas abaixo. 

 

Equação 11: Emissão de CO2 dos veículos em estoque em gCO2/km. 

000.000.000.1

000.1
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2 ×

××
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VV
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Onde: 

CO2 representa a emissão total veicular (em g CO2 / km); 

CS representa o consumo total de combustível (em bilhões de Lge); 

FEttw  representa o fator de emissão tank-to-wheel (em kg CO2 / bilhões de 

Lge). 

VV  representa a viagem anual dos veículos (em bilhões de km / ano) 

 

Equação 12: Viagem anual dos veículos novos. 
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Onde: 

VVn  representa a viagem anual dos veículos novos (em bilhões de km / ano); 

VM  representa a viagem média por veículo (em km / ano); 

V representa as vendas anuais dos veículos novos (em milhões / ano). 

 

Equação 13: Consumo de combustível dos veículos novos.  
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Onde: 

CSn representa o consumo de combustível dos veículos novos (em bilhões de 

Lge); 

ECN representa a economia de combustível dos veículos novos (em Lge / 

100km); 
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VVn  representa a viagem dos veículos (em bilhões de km / ano) 

 

Equação 14: Emissão de CO2 dos veículos novos. 
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Onde: 

CO2n representa a emissão de CO2 dos veículos novos (em kg CO2); 

CSn representa o consumo de combustível dos veículos novos (em bilhões de 

Lge); 

FEttw  representa o fator de emissão tank-to-wheel (em kg CO2 /bilhões de Lge). 

 

Equação 15: Emissão de CO2 dos veículos novos em gCO2/km. 
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Onde: 

CO2n representa a emissão de CO2 dos veículos novos (em g CO2 / km); 

CSn representa o consumo de combustível dos veículos novos (em bilhões de 

Lge); 

FEttw  representa o fator de emissão tank-to-wheel (em kg CO2 / bilhões de 

Lge). 

VVn  representa a viagem dos veículos novos (bilhões de km/ano) 

PV representa o percentual de vendas dos veículos novos por tecnologia (%) 

 

Com o objetivo de quantificar a contribuição dos biocombustíveis para a 

redução das emissões veiculares, o fator de emissão dos biocombustíveis utilizado nos 

cálculos deste trabalho será a soma dos fatores de emissão well-to-tank e tank-to-wheel 

destes combustíveis. Esta escolha apresenta-se ajustada com o estudo da 

Eurocar/Concawe (2007) sobre as emissões dos veículos novos europeus em 2020, que 

utilizou o fator de emissão tank-to-wheel do etanol e do biodiesel igual a zero. A 

emissão tank-to-wheel dos biocombustíveis foi considerada igual a zero, no referido 

estudo, por considerar que as emissões capturadas pelos biocombustíveis durante o seu 

desenvolvimento anulariam as emissões geradas por estes combustíveis durante a sua 

queima. 
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Os fatores de emissão well-to-tank e tank-to-wheel utilizados no modelo 

apresentam-se resumidos na tabela 17 a seguir. 

 

Tabela 17: Fatores de emissão do MoMo Lite utilizados. 

 Fator de emissão well-

to-tank (kg CO2 /Lge) 

Fator de emissão tank-

to-wheel (kg CO2 /Lge) 

Fator de emissão da gasolina   2,32 

Fator de emissão do diesel   2,48 

Fator de emissão do gás natural   1,88 

Fator de emissão do GLP  2,11 

Fator de emissão do etanol de cereais -0,405 2,34 

Fator de emissão do etanol da beterraba -0,574 2,34 

Fator de emissão do etanol de cana3 -2,176 2,34 

Fator de emissão do etanol da celulose e     

BTL 

-1,492 2,34 

Fator de emissão do biodiesel da colza -1,672 3,20 

Fator de emissão do biodiesel da celulose -1,851 3,20 

Fator de emissão do hidrogênio   0 

Fonte: IEA (2010c). 

Notas: 1. O fator de emissão Well-to-tank negativo representa a captura de carbono dos biocombustíveis 

durante a sua produção.  2. Tais fatores de emissão são compatíveis com os fatores de emissão 

considerados na Clean Final Regulation Order do Programa Low Carbon Fuel Standard da Califórnia 

(CEPA, 2011). 3. Em função do elevado grau de incerteza em relação à determinação das emissões do 

ciclo de vida dos biocombustíveis, a seção 5.5 fará uma análise de sensibilidade para diferentes ciclos de 

vida deste biocombustível. 

 

4.2. Cenários  

A elaboração dos cenários nesta dissertação objetiva auxiliar no processo de 

planejamento, de modo a possibilitar a racionalização das atividades para a redução das 

emissões de gases de efeito estufa. O processo de planejamento consiste em identificar 

no futuro um objetivo desejado e estabelecer as ações necessárias para alcançá-lo 

(CHIAVENATO, 2000). 

O cenário de referência é o ponto de partida a partir do qual são identificadas 

ameaças e oportunidades no cenário futuro, que basearão o plano de ação para a 

evolução do sistema em determinada direção. Os cenários alternativos são 
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configurações de imagens de futuro condicionadas e fundamentadas em conjuntos 

coerentes de hipóteses sobre os prováveis cenários de consumo de biocombustíveis.  

Nesta seção serão descritos o cenário de referência, baseado em dados históricos 

e projeções da IEA ajustadas até 2020, e quatro cenários alternativos, que visam 

verificar a contribuição da elevação da mistura de biocombustíveis no consumo do setor 

de transportes para o atendimento da meta de 95gCO2/km.  

 

Cenário de Referência – A1 (5% de etanol europeu + 5% de biodiesel europeu) 

O cenário de referência do MoMo Lite baseia-se no cenário de referência do 

Energy Technology Perspectives 2010 (ETP 2010) da IEA, ajustado para dados de 

autonomia dos veículos leves no ano-base 2010 (IEA, 2010c). O cenário de referência 

do ETP 2010 segue o cenário de referência do World Energy Outlook 2009 no período 

de 2007 a 2030 e de 2030 a 2050 o cenário do Energy Technology Perspectives 2008 

(IEA, 2010c).  

O cenário de referência em questão considera a evolução da frota mundial de 

veículos no cenário tendencial, sem modificações nas atuais políticas energéticas e de 

mudanças climáticas (IEA, 2010c). Portanto, este cenário projeta a tendência do 

mercado em relação à evolução da frota de veículos novos, evolução tecnológica, 

incentivos fiscais e sanções e atitude das montadoras europeias.  

No cenário de referência do ETP 2010, a economia mundial cresce em média 

3,1% a.a. de 2007 a 2050 (IEA, 2010c). Contudo, após o ano de 2030 ocorre uma 

desaceleração do crescimento populacional e do ritmo de crescimento da economia dos 

países em desenvolvimento (IEA, 2010c).  

O presente trabalho focará na evolução das principais variáveis do MoMo Lite 

para os veículos de passeio na Europa OCDE de 2010 a 2020 no cenário de referência 

do ETP 2010, que será aqui denominado cenário A1. No caso da autonomia dos 

veículos novos, foi feito um ajuste na variável economia dos combustíveis dos veículos 

movidos à gasolina ICE e a diesel ICO de 2010 a 2020, de modo a compatibilizar a 

emissão total de CO2 dos veículos novos europeus do MoMo Lite com a observada por 
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T&E (2011) para o ano de 2010.24 A tabela 18 a seguir apresenta a evolução destas 

variáveis no cenário A1. 

 

Tabela 18: Cenário de referência ETP 2010 para a Europa OCDE – cenário A1. 

Cenário A1 2010 2020 

Vendas totais anuais (milhões por ano) 14,6 14,4 

% de vendas de veículos à gasolina ICE 57,21% 53,24% 

% de vendas de veículos híbridos elétrico/gasolina 0,49% 1,28% 

% de vendas de veículos plug-in híbrido elétrico/gasolina 0,001% 0,001% 

% de vendas de veículos a diesel ICO 41,84% 42,25% 

% de vendas de veículos híbridos elétrico/diesel 0,0000000001% 1,75% 

% de vendas de veículos plug-in híbrido elétrico/diesel 0,001% 0,001% 

% de vendas de veículos à GNC/GLP 0,45% 1,46% 

% de vendas de veículos a hidrogênio (célula combustível) 0,001% 0,001% 

% de vendas de veículos a hidrogênio (combustão interna) 0,002% 0,002% 

% de vendas de veículos elétricos 0,001% 0,001% 

Vida útil média dos veículos (anos) 14,9 15 

Estoque total de veículos (milhões) 222 220 

Fator de carga (passageiro / veículo) 1,63 1,55 

Viagem anual por passageiro (bilhões passageiros km / ano) 4.124 3.735 

Viagem média dos veículos à gasolina (veículo km / ano) 8.780 8.110 

Viagem média dos veículos não gasolina (veículo km / ano) 15.581 14.385 

Viagem anual dos veículos (bilhões de km / ano) 2.533 2.406 

Gap Factor 1,12 1,12 

Economia de combustível dos veículos à gasolina ICE (Lge / 100 

km)25 

6,4 4,8 

Economia de combustível dos veículos híbridos elétrico/gasolina 

(Lge / 100 km) 

5,2 4,5 

                                                 
24 Portanto, foi constatada uma defasagem dos dados do modelo MoMo Lite em relação à base 

mais atual de informação primária da frota de veículos leves europeia. Por isto, foi necessário atualizar o 

ano-base do modelo. 
25 A economia de combustível dos veículos movidos à gasolina ICE nos anos de 2010 e 2020 foi 

ajustada, respectivamente, de 7,2 e 5,3 Lge / 100 km, para 6,4 e 4,8 Lge / 100 km, e a eficiência dos 

veículos a diesel ICO foi ajustada de 5,9 e 4,5 Lge / 100 km para 5,3 e 4,5 Lge / 100 km. Estas variáveis 

foram reduzidas em 10,75%, valor este que possibilitou a adequação das emissões do ano-base 2010 a 

emissão veicular média da UE-27 observada por T&E (2011) no ano de 2010.  
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Economia de combustível dos veículos plug-in híbrido 

elétrico/gasolina (Lge / 100 km) 

2,0 1,7 

 

Economia de combustível dos veículos a diesel ICO (Lge / 100 

km)18 

5,3 4,5 

Economia de combustível dos veículos híbridos elétrico/diesel (Lge 

/ 100 km) 

4,3 4,0 

Economia de combustível dos veículos plug-in híbrido 

elétrico/diesel (Lge / 100 km) 

1,8 1,7 

Economia de combustível dos veículos a GNC/GLP (Lge / 100 km) 7,4 5,7 

Economia de combustível dos veículos a hidrogênio (célula 

combustível) (Lge / 100 km) 

4,0 3,5 

Economia de combustível dos veículos a hidrogênio (combustão 

interna) (Lge / 100 km) 

4,7 4,3 

Economia de combustível dos veículos elétricos (Lge / 100 km) 2,2 2,1 

Consumo total de combustível (bilhões de Lge) 196 158 

% de gasolina na mistura da gasolina 98,5% 94,9% 

% de gasolina sintética26 na mistura da gasolina 0% 0,1% 

% de etanol na mistura da gasolina 1,5% 5% 

% de diesel na mistura do diesel 96,5% 94,8% 

% de diesel sintético27 na mistura do diesel 0% 0,2% 

% de biodiesel na mistura do diesel 3,5% 5% 

Emissão de CO2 Tank-to-wheel (Gt CO2)
 1, 461,81 374,22 

Emissão de CO2 do estoque de veículos (gCO2/km) 1 182,31 155,51 

Emissão de CO2 dos veículos novos (gCO2/km) 1, 2 157,05 121,71 

Fonte: IEA (2011c). 

Notas: 1. Considera a emissão WTT e TTW dos biocombustíveis. 2. A venda estimada em 2010 é de 

14,579 milhões de veículos – portanto, maior do que o valor apresentado na tabela 9 do capítulo 2. Se a 

emissão de CO2 dos biocombustíveis for considerada igual a zero a emissão dos veículos novos em 2010 

seria 153,07 g CO2 / km. 

  

 Conforme dados do MoMo Lite, a origem dos biocombustíveis da Europa 

OCDE no cenário A1 em 2020 é a seguinte: 97,899% de etanol proveniente de cereais, 

0,1% de etanol da cana-de-açúcar, 2% de etanol da celulose, 0,001% de etanol de 

biomass-to-liquids (BTL); e 99,9999999% de biodiesel proveniente de éster metílico de 

                                                 
26 São considerados gasolina sintética o GTL (gas to liquid) e o CTL (coal to liquid). 
27 BTL está incluído no diesel sintético. 
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ácidos graxos (FAME) e o 0,0000001% de biodiesel de baixa emissão (FULTON E 

KANEKO, 2010). 

No cenário A1, que prevê a introdução da mistura de 5% de biocombustíveis em 

2020, em relação ao conteúdo energético dos combustíveis fósseis que substituem, a 

emissão dos veículos novos na Europa OCDE se reduz de 140,3 gCO2/km para 109,14 

gCO2/km de 2010 até 2020. Estas emissões consideram a emissão de CO2 de todo o 

ciclo de vida dos biocombustíveis com o objetivo de verificar a contribuição dos 

biocombustíveis na captura de CO2. Desta forma a redução da emissão veicular não será 

suficiente para alcançar a meta de 95 gCO2/km até 2020.  

Assim, o próximo conjunto de cenários, que são alternativos ao cenário de 

referência A1, elevarão gradualmente o percentual de mistura de biocombustíveis no 

consumo de combustíveis fosseis do setor de transporte europeu com o objetivo de 

verificar a contribuição da introdução de biocombustíveis para o alcance da meta de 

padronização das emissões dos veículos novos de passeio em 95gCO2/km. 

Os próximos quatro cenários (A2, A3, A4 e A5) consideram o incremento da 

adição de etanol e biodiesel aos combustíveis fósseis, distinguindo-se, porém, conforme 

a origem destes biocombustíveis. Nestes cenários, não se consideram modificações no 

perfil de venda de veículos. A previsão da OECD/FAO (2010) para a mistura de etanol 

e biodiesel consumidos no setor de transportes europeu em 2020 é de, respectivamente, 

8,2% e 6,6%, em relação ao conteúdo energético dos combustíveis fósseis que 

substituem. Assim, os cenários A2 e A3 testarão a contribuição, para a redução das 

emissões veiculares, da ocorrência dos percentuais de mistura previstos pela 

OECD/FAO (2010). Nestes dois cenários ainda não serão consideradas modificações 

em relação à origem das matérias-primas dos biocombustíveis.  

 

Cenário A2 (8,2% de etanol europeu + 5% de biodiesel europeu):  

O cenário A2 eleva a previsão da mistura de etanol para 8,2% em 2020, 

conforme previsão da OECD/FAO (2010) para a mistura de etanol na UE em 2020, mas 

mantém constantes as demais variáveis do cenário A1. O cenário A2 visa verificar os 

efeitos da introdução de mais 3,2% de etanol europeu, em relação ao conteúdo 

energético da gasolina, no cenário A1. A tabela 19 abaixo apresenta os principais 

resultados do cenário A2.  
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Tabela 19: Resultados do Cenário A2 

Cenário A2 2020 

Emissão de CO2 do estoque de veículos (gCO2/km) 142,07 

Emissão de CO2 dos veículos novos (gCO2/km) 108,80 

Nota: As emissões de CO2 apresentadas acima incluem todo o ciclo de vida dos biocombustíveis. 

 

O presente cenário reduziu pouco a emissão dos veículos novos em 2020, em 

relação ao cenário A1, devido ao baixo potencial de redução de emissões líquidas de 

carbono (vide tabela 17) do etanol europeu, baseado principalmente em cereais. 

 

Cenário A3 (8,2% de etanol europeu + 6,6% de biodiesel europeu):  

O presente cenário analisa os efeitos da introdução de 8,2% de etanol europeu, 

em relação ao conteúdo energético da gasolina, somado à introdução de 6,6% de 

biodiesel europeu, em relação ao conteúdo energético do diesel, no cenário A1. A tabela 

20 abaixo apresenta os principais resultados do cenário A3.  

 

Tabela 20: Resultados do cenário A3 

Cenário A3 2020 

Emissão de CO2 do estoque de veículos (gCO2/km) 141,58 

Emissão de dos veículos novos (gCO2/km) 108,50 

Nota: As emissões de CO2 apresentadas acima incluem todo o ciclo de vida dos biocombustíveis. 

 

O cenário A3, assim como o cenário anterior, em relação ao cenário A1, não 

reduziu significativamente as emissões veiculares em relação ao cenário A2. Dois 

fatores contribuíram para este resultado, o primeiro, a adição de apenas 1,6% de 

biodiesel em relação ao cenário A2; e, segundo, o potencial de redução de emissões 

líquidas de carbono do biodiesel europeu, baseado principalmente na colza (vide tabela 

17).  

 

Cenário A4 (7,15% de etanol europeu + 1,05% de etanol brasileiro + 5,87% de 

biodiesel europeu + 0,73% de biodiesel importado):  

O presente cenário considera a mudança na origem dos biocombustíveis. Assim, 

conforme previsão da OECD/FAO (2010) para 2020, descrita nesta dissertação, apenas 

7,15% do etanol e 5,87% do biodiesel consumido na UE, em relação ao conteúdo 
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energético dos combustíveis fósseis que substituem, derivam da produção europeia 

(16,3 bilhões de litros de etanol e 17,6 bilhões de litros de biodiesel). O percentual de 

mistura restante, 1,05% de etanol e 0,73% de biodiesel, conforme projeção da 

OECD/FAO (2010) para 2020 será importado.  

O presente cenário considerou a importação de etanol brasileiro, e a importação 

de biodiesel produzido a partir de óleos vegetais, que representa cerca de 90% da 

produção de biodiesel mundial (OECD/FAO, 2009). A tabela 21 abaixo apresenta os 

principais resultados do cenário A4. 

 

Tabela 21: Resultados do cenário A4 

Cenário A4 2020 

Emissão de CO2 do estoque de veículos (gCO2/km) 141,09 

Emissão de CO2 dos veículos novos (gCO2/km) 108,02 

Nota: As emissões de CO2 apresentadas acima incluem todo o ciclo de vida dos biocombustíveis. 

 

O presente cenário modificou apenas a origem de 1,05% do etanol misturado à 

gasolina, que proveniente do Brasil ao invés da Europa auxiliou na redução das 

emissões de CO2 em relação ao cenário A3. Neste cenário, diferente dos cenários 

anteriores, modificou-se a proporção entre as matérias-primas de etanol consideradas no 

cenário de referência para: 85,20% de etanol proveniente de cereais, 12,80% de etanol 

da cana-de-açúcar (que corresponde a 1,05% na mistura da gasolina), 2% de etanol da 

celulose e 0,001% de etanol de biomass-to-liquids (BTL). No entanto, a diferença de 

emissão do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar para o etanol europeu em apenas 

1,05% do etanol (vide tabela 16 com as emissões de CO2 dos combustíveis) não foi 

suficiente para modificar de forma significativa as emissões dos veículos novos da 

União Europeia em 2020. 

Desta forma, em função do não atendimento da meta de 95gCO2/km no cenário 

A4, e das características que serão descritas na seção 5.1 favoráveis à exportação de 

etanol brasileiro à União Europeia, o cenário A5 propõe a elevação da importação de 

etanol brasileiro. Conforme apresentado no capítulo 3, existe a expectativa de que o 

etanol brasileiro possua maior disponibilidade para exportação em 2020 – de 6,8 bilhões 

de litros (MME/EPE, 2011) a 9,7 bilhões de litros (OECD/FAO, 2010) – além de 

atender aos critérios europeus de sustentabilidade para biocombustíveis.  
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Cenário A5 (7,15% de etanol europeu + 4,25% de etanol brasileiro + 5,87% de 

biodiesel europeu + 0,73% de biodiesel importado):  

O presente cenário mantém os percentuais de produção interna de 

biocombustíveis utilizados no cenário A4, o percentual de biodiesel importado e 

adiciona hipoteticamente a importação de todo o etanol brasileiro disponível para a 

exportação em 2020 – assumindo-se, destarte, que o todo o etanol brasileiro disponível 

para exportação seria direcionado à União Europeia. O cenário A5 considera a 

importação de 9,697 bilhões de litros do etanol brasileiro, a previsão mais otimista da 

disponibilidade do etanol brasileiro para a exportação em 2020 (OECD/FAO, 2010). 

Neste cenário a mistura de etanol à gasolina eleva-se para 11,4% devido à importação 

de 4,25% de etanol brasileiro. A proporção entre as matérias-primas de etanol 

modificou-se para: 60,72% de etanol proveniente de cereais, 37,28% de etanol da cana-

de-açúcar (que corresponde a 4,25% na mistura da gasolina), 2% de etanol da celulose e 

0,001% de etanol de biomass-to-liquids (BTL). 

 

A tabela 22 abaixo apresenta os principais resultados do cenário A5. 

 

Tabela 22: Resultados do cenário A5. 

Cenário A5 2020 

Emissão de CO2 do estoque de veículos (gCO2/km) 139,22 

Emissão de CO2 dos veículos novos (gCO2/km) 106,21 

Nota: As emissões de CO2 apresentadas acima incluem todo o ciclo de vida dos biocombustíveis. 

 

O etanol brasileiro, produzido a partir da cana-de-açúcar, possui maior potencial 

para a redução das emissões de CO2 em relação à gasolina do que o etanol produzido a 

partir das demais matérias-primas consumidas na UE. Contudo, a adição de mais 3,2% 

de etanol brasileiro, em relação ao cenário A4, na frota de veículos novos movidos à 

gasolina, que representam apenas 54% dos veículos novos, não foi significativa. Desta 

forma o cenário A5 também não atenderia a meta europeia de 95gCO2/km para 2020.  

De fato, como antes discutido nesta dissertação, conforme Fontaras e Samaras 

(2010), o alcance da meta de 95 gCO2/km envolverá medidas como a redução da massa, 

a redução de resistências aerodinâmicas e de rolamento, melhorias na eficiência dos 

motores convencionais, mudanças na composição da frota de veículos convencionais, 

introdução de biocombustíveis, além da hibridização da que frota, o que envolverá a 
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elevação do custo efetividade destas medidas (vide figura 14). Destarte, grupo de 

cenários B e C testará as hipóteses de mudança na composição da frota de veículos 

convencionais e de hibridização. 

 

 

4.3. Quadro resumo dos cenários do grupo A 

 

Tabela 23: Quadro resumo das emissões nos cenários alternativos A 

 % de etanol % de biodiesel Emissão dos 

veículos novos em 

2020 (gCO2/km) 

Cenário A1 

(referência) 

5% etanol europeu 5% biodiesel europeu 109,14 

Cenário A2 8,2% etanol europeu 5% biodiesel europeu 108,80 

Cenário A3 8,2% etanol europeu 6,6% biodiesel europeu 108,50 

Cenário A4 7,15% etanol 

europeu + 1,05% 

etanol brasileiro 

5,87% biodiesel 

europeu + 0,73% 

biodiesel importado 

108,02 

Cenário A5 7,15% etanol 

europeu + 4,25% 

etanol brasileiro 

5,87% biodiesel 

europeu + 0,73% 

biodiesel importado 

106,21 

 

 Verifica-se no grupo de cenários A que sequer a elevação da importação de 

etanol brasileiro, no limite previsto para a disponibilidade deste combustível em 2020, 

será suficiente para o atendimento da meta de emissão veicular europeia estabelecida 

para o ano de 2020 sem a modificação da tendência atual.  

 

Cenários B 

Os cenários do grupo B são análogos aos do grupo A, contudo, neles, se introduz 

a modificação do perfil de vendas de veículos novos. Neste caso, o cenário de referência 

permanece sendo o A1. O cenário B2 equivale ao cenário A2, contudo nele se considera 

a possibilidade de Ottolização da frota para venda de veículos novos no percentual de 

74,7%, que corresponde ao percentual de vendas de veículos à gasolina no momento 
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exatamente anterior ao processo de Dieselização da frota europeia, em 1998.28 Assume-

se, neste caso, que a União Europeia, poderia conservadoramente retornar ao perfil que 

já experimentou antes. Pretende-se aqui averiguar se a Ottolização permitiria atingir a 

meta desejada em função de o etanol ter emissões líquidas menores do que o biodiesel. 

O cenário B3, por sua vez, é análogo ao A3, mas novamente considera a possibilidade 

de Ottolização da frota com a venda de novos no percentual de 74,7%. O mesmo vale 

para os cenários B4 e B5. 

Percebe-se na tabela 24 a seguir que a emissão dos cenários alternativos do 

grupo B modificou-se muito pouco em relação aos cenários alternativos do grupo A. 

Este resultado deve-se ao fato de a menor emissão de CO2 do etanol ter sido 

compensada por uma menor eficiência dos veículos à gasolina em relação aos veículos a 

diesel. Percebe-se, assim, que, a menos que a eficiência dos veículos à gasolina evolua 

de forma mais rápida, uma Ottolização não seria eficiente para reduzir as emissões de 

CO2 derivadas dos veículos novos na UE até 2020. 

 

4.4. Quadro resumo dos cenários do grupo B 

 

Tabela 24: Quadro resumo das emissões nos cenários alternativos B  

 % de etanol % de biodiesel Emissão Veicular 

em 2020 

 (gCO2/km) 

Cenário A1 5% etanol europeu 5% biodiesel europeu 109,14  

Cenário B2 8,2% etanol europeu 5% biodiesel europeu 108,86  

Cenário B3 8,2% etanol europeu 6,6% biodiesel europeu 108,70  

Cenário B4 7,15% etanol europeu 

+ 1,05% etanol 

brasileiro 

5,87% biodiesel 

europeu + 0,73% 

biodiesel importado 

108,04  

Cenário B5 7,15% etanol europeu 

+ 4,25% etanol 

brasileiro 

5,87% biodiesel 

europeu + 0,73% 

biodiesel importado 

105,55  

 

                                                 
28 Vide Figura 13. 
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 Finalmente, o grupo de cenários C representa cenários normativos, não 

necessariamente exequíveis, para União Europeia atingir sua meta.  

O cenário C1 averigua qual seria a eficiência que deveria ser atingida pelos 

veículos (mantida a adição de biocombustíveis do cenário de referência A1) para o 

alcance da meta de emissão veicular de 95 gCO2/km. Para tal manteve-se o percentual 

de vendas de veículos a hidrogênio, elétricos e híbridos e deslocaram-se as vendas de 

veículos à gasolina ICE, a diesel ICO e a GNC/GLP para a venda de veículos híbridos 

elétrico-diesel, que são mais eficientes que os híbridos à gasolina.29 Esta hipótese segue 

qualitativamente a análise de Fontaras e Samaras (2010), segundo a qual, o atendimento 

da meta de 95 gCO2/km, estabelecida para o ano de 2020, após o atendimento da meta 

de 130 gCO2/km estabelecida para o ano de 2015, somente poderia ser atendida através 

da hibridização da frota europeia. No entanto, desta forma o cenário C1 alcançaria 97,4 

g CO2 / km, o que não atenderia a meta. Para o alcance da meta de 95 g CO2 / km 

deslocou-se a participação nas vendas de 2,46% de veículos híbridos elétrico / diesel 

para a venda de veículos elétricos.  

O cenário C2 verifica a partir do cenário de referência A1 qual a quantidade de 

etanol brasileiro deveria ser importada para o alcance da meta de 95 g CO2 / km. Este 

cenário mantém a proporção das matérias-primas do cenário A1 nos primeiros 5 % de 

etanol acrescentado, os outros 42,87% de etanol adicionados derivariam apenas da cana-

de-açúcar. 

 O cenário C3, da mesma forma que o cenário anterior, verifica qual a quantidade 

de etanol brasileiro deveria ser importada para o alcance da meta de 95 g CO2 / km, mas 

desta vez com a Ottolização dos cenários B2 a B5.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Outros powertrains poderiam ter sido testados como veículos a célula combustível. A 

performance, a economicidade e a contribuição dos powertrains a combustão interna, híbridos plug-in, 

elétricos e baseados em célula combustível para a redução de emissão veicular foram avaliadas por 

McKinsey & Company (2010). 
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4.5. Quadro resumo dos cenários do grupo C 

 

Tabela 25: Quadro resumo das emissões no cenário alternativo C1 

 Percentual de venda 

de veículos diesel 

HEV em 2020 

Percentual de venda 

de  veículos elétricos 

em 2020 

Emissão Veicular 

em 2020  

Cenário C1 96,25% 2,46% 95 g CO2 / km 

 

Tabela 26: Quadro resumo das emissões nos cenários alternativos C2 e C3 

 Percentual de etanol 

na mistura da gasolina 

em 2020 

Percentual de etanol 

de cana em 2020 

Emissão Veicular 

em 2020  

Cenário C2 30,38% 81,89% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B2) 26,33% 67,51% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B3) 26,12% 67,27% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B4) 25,26% 70,34% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B5) 25,22% 70,55% 95 g CO2 / km 

 

 Percebe-se a partir dos grupos de cenários elaborados que a meta de 95 

gCO2/km estabelecida para o ano de 2020 não será factível. Mesmo nos grupos de 

cenários A e B, que envolvem a superação de desafios, como a elevação considerável 

das importações de biocombustíveis e o retorno à proporção de venda de veículos 

movidos à gasolina equivalente ao ano de 1998 (período exatamente anterior à 

Dieselização), os resultados não foram suficientes para o alcance da meta. Conforme 

resultados obtidos as metas mais factíveis seriam em torno de 105 a 110 gCO2/km. 
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5. FACTIBILIDADE DOS CENÁRIOS 

Ainda que apenas o grupo de cenários normativos C, que envolvem um grau 

considerável de arbitrariedade, tenha logrado êxito no atendimento da meta da União 

Europeia para emissão veicular, verificou-se que mesmo os outros grupos de cenários, 

cujo resultado ficou em torno de 100 a 110 gCO2/km, envolvem grandes desafios. Estes 

desafios serão melhor discutidos neste capítulo. 

Primeiramente será averiguada a factibilidade do grupo de cenários A, a partir 

das análises sobre a capacidade de produção e exportação de etanol do Brasil e da 

discussão sobre a liberalização do comércio internacional de etanol propostas na seção 

5.1 e 5.2. 

Em seguida, o grupo de cenários B será avaliado nas seções 5.3 e 5.4, que 

verificam a possibilidade de Ottolização da frota europeia e a capacidade do refino 

europeu de adaptar-se às mudanças no perfil de consumo derivadas desta modificação 

na frota europeia. 

O grupo de cenários C não são factíveis no curto prazo (até 2020), que é o 

horizonte da presente análise. Tais cenários são representações da realidade com baixa 

probabilidade de ocorrência. O próprio teste dos grupos A e B, em termos de 

factibilidade, permite, portanto, testar o grupo C. 

 

5.1. Capacidade de produção e exportação de etanol do Brasil 

O etanol brasileiro produzido a partir da cana-de-açúcar, quando comparado a 

outras matérias-primas, tem um balanço energético muito favorável e menores emissões 

de gases de efeito estufa (GOLDEMBERG et al., 2008). No país, a vinhaça, subproduto 

poluente da produção de etanol, não pode ser descartada nos cursos de água, a produção 

de cana-de-açúcar não utiliza grandes quantidades de pesticidas, além da União das 

Indústrias de Cana-de-Açúcar ter assinado, em 2007, um acordo voluntário para acabar 

com as queimadas na produção, o que reduz os impactos derivados desta produção 

(GOLDEMBERG et al., 2008). Segundo Goldemberg et al. (2008) a expansão da cana-

de-açúcar não impacta as culturas alimentares, pois esta expansão ocorreu sobre áreas 

de pastagem. A produção de cana-de-açúcar no Brasil concentra-se nas regiões Centro-

Sul e Nordeste e não ameaça a Floresta Amazônica, como mostra a figura 29. 
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Figura 29: Localização das plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e 

bioeletricidade.  

Fonte: UNICA (2012). 

 

Outros fatores positivos da produção de etanol produzido a partir da cana-de-

açúcar são a alta produtividade, a rotação de 20% da produção com alimentos como 

feijão, milho e amendoim e a intensificação da fiscalização em relação às condições de 

trabalho na produção (GOLDEMBERG et al., 2008). Segundo CE (2008) o etanol 

produzido a partir da cana-de-açúcar reduz 74% das emissões de gases de efeito estufa, 

em relação à gasolina. Atualmente diversos produtores brasileiros estão se adequando a 

certificação Better Sugarcane Initiative (BONSUCRO), aceita pela UE-27, que 

estabelece indicadores ambientais e sociais para a produção sustentável da cana-de-

açúcar (SCARLAT; DALLEMAND, 2011). Em função de todos estes fatores acredita-

se que o etanol brasileiro pode adequar-se aos critérios de sustentabilidade e às 

especificações da demanda europeia. 

Apesar da expansão contínua da área plantada de cana-de-açúcar, problemas 

climáticos e no trato da cana-de-açúcar provocaram uma estagnação na produção total 

de açúcar e de etanol de 2009 a 2011 (MME / EPE, 2011; UNICA, 2012). A produção 
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de etanol, que teve seu pico em 2008, perdeu competitividade a partir de 2009. 

Conforme MME / EPE (2011), a redução da rentabilidade da produção de etanol no 

Brasil deve-se a problemas climáticos somados à falta de investimentos no trato da 

cana-de-açúcar e a dificuldade de repasse da elevação dos custos ao preço do 

combustível. A dificuldade de repasse da elevação de custos da produção aumentou o 

endividamento da indústria sucroalcooleira e reduziu seus investimentos na produção de 

cana-de-açúcar.  

Por outro lado a maior rentabilidade da produção de açúcar, que teve seu preço 

majorado no mercado internacional após a quebra de safra da Índia, induziu os 

produtores de destilarias anexas a deslocar a cana-de-açúcar utilizada na produção de 

etanol para a produção de açúcar. A figura 30 mostra estes efeitos na produção 

brasileira de etanol, de açúcar e nas exportações de etanol, que perderam 

competitividade em relação às exportações estadunidenses de etanol. 

 

 

Figura 30: Evolução da produção 

Fonte: Kutas (2011). 

Nota: Safra de 2011 / 2012 representa uma estimativa da UNICA. 

 A perda de competitividade do etanol deve-se inclusive a política anti-

inflacionária do governo brasileiro, que impediu que a gasolina nacional acompanhasse 

a elevação de preços do Brent, provocou uma defasagem dos preços da gasolina 
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nacional e desincentivou o consumo de etanol. A figura 31 mostra este descolamento do 

preço da gasolina nacional na refinaria em relação ao barril de Brent a partir de 2009. 

 

 

Figura 31: Preço da gasolina brasileira na refinaria e do Brent em US$/barril. 

Fonte: PFC Energy (2012). 

  

Em 2011, a redução da competitividade do etanol brasileiro somada à retração 

da demanda interna americana levou os Estados Unidos a ocupar a posição de principal 

exportador mundial de etanol - posição até então ocupada pelo Brasil. O superávit de de 

etanol nos Estados Unidos decorre de consequências da crise econômica, do aumento 

dos investimentos na expansão da produção e do alcance dos limites de mistura de 

etanol à gasolina a partir de 2010 (apesar de a EPA ter liberado a mistura do E15 a partir 

de 2011) (EPA, 2012). Conforme EIA (2011), para atender a demanda crescente por 

combustíveis renováveis imposta pela legislação estadunidense (a Renewable Fuel 

Standards) os Estados Unidos utilizarão além da produção nacional de etanol produzida 

a partir do milho, o biodiesel, o etanol celulósico, BTL e biocombustíveis importados 

(3,8 bilhões de litros de etanol e 0,757 bilhões de litros de biodiesel, em 2035).  

Por outro lado, a principal causa da redução da produção de etanol no Brasil, 

segundo MME/EPE (2011), foi a falta de investimentos realizados no setor nos últimos 

anos. Conforme a referida fonte, tais problemas, assim como a maior rentabilidade do 

açúcar e problemas logísticos continuarão a pressionar a produção de etanol apenas no 

curto prazo. Em relação à perda de competitividade do etanol em relação à gasolina, 

existem pressões internas para a redução dos tributos incidentes sobre o etanol e para a 
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elevação dos preços da gasolina, o que aumentaria a competitividade do etanol e 

reduziria a necessidade de importação de gasolina. 

Conforme Plano Decenal de Energia 2020 (PDE 2020), a produção brasileira de 

etanol combustível se elevará de 36,5 bilhões de litros, em 2009, para 63,1 bilhões de 

litros, em 2020 (MME / EPE,2010; MME / EPE, 2011). A maior parte desta produção 

será destinada à demanda interna, que se elevará de 22,8 bilhões de litros, em 2009, para 

56,3 bilhões de litros, em 2020 (MME / EPE,2010; MME / EPE, 2011). Conforme a 

referida fonte, o Brasil, que será o maior exportador de etanol em 2020, elevará suas 

exportações de etanol de 3,3 bilhões de litros, em 2009, para 6,8 bilhões de litros, em 

2020. Conforme previsão da OECD/FAO (2010), a quantidade de etanol disponível para 

a exportação, em 2020, será de 9,7 bilhões de litros - 2,9 bilhões de litros superior a 

projeção do MME / EPE (2011).  

No entanto, há de se considerar o risco de atraso destes investimentos em 

expansão da capacidade instalada, o que pode modificar o cenário futuro de produção de 

etanol. 

Segundo MME / EPE (2011), o aumento de participação dos veículos flex-fuel 

(aptos para rodar com qualquer mistura de gasolina e etanol) nas vendas do mercado 

interno de 4%, em 2003, para 94%, em 2010, impulsionará a expansão da produção de 

etanol combustível no Brasil. Conforme tal referência, a frota de veículos flex-fuel no 

Brasil se elevará de 24,8 milhões de unidades, em 2009, para 39,1 milhões de unidades, 

em 2020 - o que corresponderá a 78% da frota de veículos leves, em 2020.  

A logística da produção de etanol no Brasil envolve diferentes modais de 

transporte, além da necessidade de estocagem. A sazonalidade da safra de cana-de-

açúcar (cerca de sete meses ao ano) faz com que cerca de 60 a 70% da produção 

brasileira de etanol deva ser estocada para que o etanol seja comercializado em regime 

anual (SCANDIFFIO E LEAL, 2008). Outro fator que dificulta a logística da produção 

de etanol é a concentração da produção de cana-de-açúcar nas regiões Centro-Sul e 

Nordeste. O transporte da cana-de-açúcar até as destilarias de etanol é realizado através 

do modal rodoviário e o produto da destilaria despachado através do transporte 

ferroviário, fluvial ou dutoviário.  

Conforme Scandiffio e Leal (2008), o etanol derivado das usinas ou destilarias 

pode seguir diretamente para os terminais portuários, para ser enviado ao mercado 

externo, ou ser encaminhado às bases de distribuição. A logística brasileira de 
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distribuição de combustíveis opera com 265 distribuidoras (base secundária) e 547 

bases de distribuição (base primária) (SCANDIFFIO E LEAL, 2008). 

Os terminais ou bases primárias de distribuição de combustível realizam a 

mistura do etanol à gasolina e distribuem o etanol e a mistura de combustíveis para as 

bases secundárias ou diretamente para os 35,5 mil postos revendedores das diversas 

bandeiras nacionais e multinacionais, através de diferentes modais de transporte 

(BNDES e CGEE, 2008).  

Conforme Scandiffio e Leal (2008), a matriz brasileira de transporte de cargas 

destinadas ao mercado interno ou externo, inclusive o transporte de etanol, é altamente 

concentrada no modal rodoviário. Conforme os referidos autores, o transporte 

rodoviário responde por cerca de 90% do escoamento de etanol no país.  

O país possui oito portos para a exportação de etanol, que possuem capacidade 

para movimentar de 11 bilhões de litros de etanol por ano e armazenar 588 milhões de 

litros (MME/EPE, 2011). Conforme MME/EPE (2011), os portos de Santos (SP), 

Paranaguá (PR) e Ilha d´Água (RJ) são responsáveis atualmente por 74% da tancagem e 

73% da exportação de etanol. A figura 32 mostra os principais portos brasileiros em 

funcionamento atualmente no país. 
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Figura 32: Principais Portos Brasileiros 

Fonte: Ministério dos Transportes (2011). 

 

No mercado interno, o transporte do etanol combustível da usina até os terminais 

é realizado por caminhões-tanque das distribuidoras, que entregam o produto aos postos 

de abastecimento ou ao revendedor. A preparação da mistura de etanol a gasolina é 

realizada em tanques de grande capacidade nas bases de distribuição ou no próprio 

caminhão-tanque, sob estrito controle do processo de mistura e de qualidade. A mistura 

no caminhão-tanque, denominada de splash blending, possui baixo custo e aproveita-se 

dos movimentos durante o transporte para garantir a homogeneidade do combustível 

(BNDES e CGEE, 2008).  

O modal aquaviário é pouco significativo, quando comparado a outros países 

com dimensão similar à do Brasil. Conforme Scandiffio e Leal (2008) apesar do Brasil 

possuir vocação natural para este modal, com 7.400 km de costa navegável, 80% da sua 
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população localizada a até 200 km da costa e 32 portos ao longo desta costa, apenas 2% 

da carga conteinerizável é transportada através das hidrovias. A rede hidroviária 

brasileira possui trechos não navegáveis, que devem ser corrigidos através da dragagem 

e da construção de eclusas e comportas, o que requer investimentos significativos de 

capital. 

Conforme Scandiffio e Leal (2008), a utilização do modal hidroviário pelo setor 

sucroalcooleiro é mais competitivo em termos econômicos e menos poluente do que a 

utilização de outros modais. Tal fato, explica o crescimento de 12% ao ano do uso das 

hidrovias nacionais desde 1999 (SCANDIFFIO E LEAL, 2008). No entanto, conforme 

os referidos autores, a utilização deste modal ainda é pouco difundida no país por não 

ligar os produtores aos mercados consumidores diretamente, o que torna necessária a 

utilização de outro modal para complementar o transporte.  

O transporte de etanol através de dutos é o mais recomendável para movimentar 

volumes expressivos de etanol puro ou misturado à gasolina. No entanto, este transporte 

movimenta menos de 2% do etanol transportado no país (SCANDIFFIO E LEAL, 

2008). Segundo Scandiffio e Leal (2008), serão necessárias a ampliação e a construção 

de estruturas portuárias para estocagem e embarque do produto ao exterior, além da 

construção de uma rede de dutovias para garantir a confiabilidade da entrega de etanol 

nos pontos de distribuição do mercado interno ou externo. Conforme os referidos 

autores, existem projetos para a construção de dutos, que visam corrigir este 

desequilíbrio.  

CGEE (2007) propôs projetos de melhoria e ampliação da infraestrutura de 

transporte de etanol no país. Conforme tal referência, o Brasil poderia apresentar 

capacidade exportadora e preços competitivos para a venda de volumes significativos de 

etanol ao exterior, em 2025, através de um planejamento bem estruturado, que 

envolveria a melhoria de processos produtivos, além da utilização de dutos e hidrovias. 

Conforme tal estudo, o custo de escoamento do etanol de diferentes regiões de São 

Paulo e de Goiás até o porto cairia de cerca de 45 a 70 US$ / m3 para US$ 30 / m3.  

Ciente da necessidade de investimentos em infraestrutura, o governo brasileiro 

lançou, em janeiro de 2007, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). O PAC 

prevê investimentos em infraestrutura de transporte e a integração das multimodalidades 

de transporte. Entre 2007 e 2010 o plano previa investimentos da ordem R$ 503,9 

bilhões em recursos da União e de empresas estatais e privadas para a execução de 
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projetos de infraestrutura (PAC, 2008). Conforme PAC (2010a), até dezembro de 2010 

82% das ações do programa seriam concluídas, o que equivale a investimentos de R$ 

444 bilhões.  

O PAC II prevê investimentos de R$ 104,5 bilhões em infraestrutura de 

transporte, dos quais R$ 48,4 bilhões em rodovias, R$ 43,9 bilhões em ferrovias, R$ 4,8 

bilhões em portos, R$ 2,6 bilhões em hidrovias, R$ 3 bilhões em aeroportos e R$ 1,8 

bilhões em equipamentos para estradas vicinais no período de 2011 a 2014 (PAC, 

2010b). Destes investimentos destacam-se, para produção de etanol, a construção do 

duto de Senador Canedo, em Goias, ao Porto de São Sebastião, em São Paulo, a 

construção de terminais na hidrovia do Rio Tietê-Parana e novas plantas de etanol 

(PAC, 2010b). 

O Governo Federal em parceria com a iniciativa privada planejam expandir a 

infraestrutura e a logística de escoamento de etanol disponível atualmente no país, o que 

aumentará a capacidade brasileira de exportação de etanol. Conforme Plano Decenal de 

Energia 2020, estão previstos investimentos de 6 bilhões de reais no Sistema Integrado 

de Logística de Etanol (MME / EPE, 2011). O Sistema Integrado de Logística de Etanol 

será construído pela Logum Logística S.A. - uma empresa formada pela Copersucar, 

Cosan, Petrobras e OTP (cada empresa com 20% de participação) mais a Camargo 

Corrêa e a Uniduto (com 10% de participação cada) para a construção deste sistema. Tal 

sistema terá 1.300 quilômetros de extensão e capacidade para transportar 21,8 bilhões 

de litros de etanol a partir de 2016 (MME / EPE, 2011).  

A figura 33 apresenta o Sistema Integrado de Logística de Etanol, conforme 

MME / EPE (2011).  
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Figura 33: Sistema Integrado de Logística de Etanol 

Fonte: MME/EPE (2011). 

 

O Sistema Integrado de Logística de Etanol prevê a criação de corredores de 

transporte dutoviário e hidroviário de etanol, que funcionarão em conjunto ao sistema 

de distribuição já existente nestas regiões. Tal sistema prevê a ampliação da tancagem 

de refinarias e terminais em São Paulo e no Rio de Janeiro, um corredor de etanol, que 

ligará Senador Canedo e Jataí, em Goiás, aos portos de São Sebastião, em São Paulo, e 

de Ilha d'Água, no Rio de Janeiro, além da hidrovia Tietê-Paraná. Os investimentos na 

hidrovia Tietê-Paraná, que ligará Presidente Epitácio e Aparecida do Taboado ao 

Anhembí, em São Paulo, serão direcionados à implantação de 20 comboios 

hidroviários, 20 empurradores e 80 barcaças voltadas ao transporte de etanol 

combustível. 

Após a conclusão do Sistema Integrado de Logística de Etanol o etanol será 

captado em terminais e transportado por dutos, que conectam a região de Jataí à 

Refinaria Paulínia, e a Hidrovia Tietê-Paraná a Refinaria Paulínia. Da Refinaria 

Paulínia, principal região de armazenamento, o etanol será distribuído a Terminais e 

portos no Rio de Janeiro e São Paulo.  

Contudo, percebe-se que esforços direcionados à solução do gargalo atual de 

infraestrutura de transporte de etanol ampliarão a capacidade da infraestrutura de 

exportação de etanol para 21,8 bilhões de litros de etanol por ano até 2016. Tal 
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infraestrutura não apenas atende as previsões do PDE 2020 e da FAO para a exportação 

de, respectivamente, 6,8 bilhões de litros de etanol e de 9,7 bilhões de litros de etanol, 

em 2020, como permite a ampliação do volume de exportação de etanol e a redução do 

custo do transporte de etanol (MME/EPE, 2011; OECD/FAO, 2010). Outro fator 

importante são os esforços voltados à adaptação da produção de cana-de-açúcar aos 

critérios de sustentabilidade europeus, como a redução das queimas e a proibição do 

descarte da vinhaça nos cursos d'água. Desta forma, é possível que o Brasil atenda a 

demanda europeia de etanol em relação à disponibilidade de etanol para exportação, à 

infraestrutura para a exportação de etanol e aos critérios de sustentabilidade europeus, 

ainda que a situação atual do setor indique riscos para expansão da produção até 2020.  

 

5.2. Discussão sobre liberalização do comércio internacional de etanol  

Conforme Lamers et al. (2011) o comércio de etanol combustível não possui 

uma codificação específica30 ou a descrição padronizada de uma commodity, além de 

ser influenciado por políticas de incentivo local, que têm causado ineficiências e 

incertezas no comércio internacional deste produto. Conforme os referidos autores, tais 

ineficiências poderiam ser suplantadas através da padronização do comércio 

internacional de biocombustíveis, na qual a Organização Mundial de Comércio (OMC) 

poderia ter papel fundamental.  

A OMC, que manteve as normas do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(GATT)31, foi fundada em 1995 com o objetivo de direcionar a economia mundial para 

o livre comércio (KRUGMAN E OBSTFELD, 2005). Os principais mecanismos 

utilizados pela organização para o alcance de seus objetivos, segundo Krugman e 

Obstfeld (2005), são: i) a vinculação da tarifa imposta pelo país, que concorda em não 

                                                 
30 O etanol utilizado para a produção de biocombustível não possui um código específico no 

sistema harmonizado de comércio internacional (código HS). Tal produto é comercializado com o código 

HS 2207, que inclui o etanol desnaturado, misturado com uma substância que o torna inadequado a 

produção de bebidas (código HS 220720), e não desnaturado, sem aditivo químico (código HS 220710). 

Os dois, o etanol desnaturado e não desnaturado, podem ser usados como biocombustível, o que dificulta 

a quantificação do etanol combustível comercializado. Conforme Zarrilli (2006), o etanol desnaturado é 

utilizado com frequência na produção de solvente e o etanol não desnaturado é mais adequado à produção 

de combustível. 
31 O GATT foi um acordo provisório de normas comerciais iniciado em 1947 entre 23 países, 

após a Segunda Guerra Mundial (KRUGMAN E OBSTFELD, 2005). 
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elevá-la no futuro, exceto quando os demais países concordarem com o aumento - fato 

que ocorre como compensação na redução de outras tarifas; ii) tentar evitar intervenções 

não tarifárias como subsídios e cotas de importação. 

A OMC não possui um regime específico para o tratamento dos 

biocombustíveis. Nesta organização o etanol é tratado como um produto agrícola, 

enquanto o biodiesel é tratado como um produto industrializado (WALTER et al., 

2008). Segundo Walter et al. (2008) a maior dificuldade de liberalização do mercado de 

etanol deve-se às políticas protecionistas voltadas à agricultura. Um grupo de países 

membros da OMC tem sugerido a classificação de produtos de energia renovável, como 

o etanol e o biodiesel, como produto ambiental, sujeito a estas negociações. Conforme 

Bertho et al. (2006), a classificação do etanol como produto ambiental poderia sujeitar o 

mercado de etanol a uma futura liberalização.  

Conforme Zarrilli (2008), a OMC disciplina a bioenergia na UE de cinco 

maneiras, que serão tratadas ao longo desta seção. Primeiro, em relação às tarifas 

aduaneiras vinculadas as nações mais favorecidas (NMF), sem prejuízo do andamento 

das negociações da Rodada de Doha. Em segundo lugar, impacta os biocombustíveis 

quando disciplina a utilização de subsídios na política da UE. Em terceiro lugar, a UE 

pode requerer remédios comerciais caso considere que outros países subsidiam ou que 

empresas estrangeiras fazem dumping no mercado de biocombustíveis. Em quarto, o 

Acordo da OMC Agreement on Technical Barriers to Trade, que pode ser relevante na 

análise das normas técnicas adotadas pela UE sobre os biocombustíveis. Em quinto, a 

OMC deve estabelecer a amplitude das regras da OMC em relação aos critérios de 

sustentabilidade ambiental.  

Em 1994, a OMC declarou pela primeira vez a proteção ambiental não 

contraditória à defesa de um sistema comercial aberto e não discriminatório através da 

Decisão Ministerial sobre Comércio e Meio Ambiente (WTO, 1994). Em 2001, na 

cidade de Doha, no Golfo Pérsico, iniciou-se a nona rodada comercial, denominada de 

Rodada de Doha, que estava prevista inicialmente para finalizar em 2006. Conforme a 

Declaração Ministerial de Doha, esta rodada objetiva manter o processo de reforma e 

liberalização das políticas comerciais e reafirmar os princípios e objetivos enunciados 

na Decisão Ministerial sobre Comércio e Meio Ambiente de 1994. No parágrafo 31 da 

Declaração Ministerial de Doha, a OMC concorda em iniciar as negociações para a 

redução ou a eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias dos bens e serviços 
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ambientais. Estas negociações são tratadas no Committee on Trade and Environment. 

Segundo Zarrilli (2008), depois da suspensão das negociações de Doha ocorrida em 

2006, as negociações para os bens ambientais focaram-se na definição dos bens 

ambientais e nos critérios para defini-los.  

 Conforme Kume et al. (2004) o Acordo de Livre Comércio entre a União 

Europeia e o Mercosul, que vem sendo negociado desde meados da década de 1990, 

pode elevar as exportações brasileiras, principalmente as exportações de etanol, que 

representariam 40% deste aumento. O Acordo de Livre Comércio entre a União 

Europeia e o Mercosul não gerariam um balanço equitativo de ganhos entre as partes, 

pois a UE teria um ganho superior na balança comercial (KUME et al., 2004). No 

entanto, ao induzir à especialização das economias e à alocação eficiente de recursos tal 

acordo permitiria a exploração de vantagens comparativas dos países envolvidos. 

Conforme CE (2006a), a política comercial europeia objetiva manter 

equilibradas as condições de acesso, de modo a reduzir gradualmente as preferências e 

respeitar os interesses comerciais domésticos e estrangeiros. Conforme CE (2008a), a 

UE favorecerá a promoção de biocombustíveis de países estrangeiros, que cumpram os 

requisitos de sustentabilidade. Conforme tal referência, o objetivo final da Comissão 

Europeia seria a não restrição das importações e a igualdade de condições para os 

produtores de energias renováveis, dentro e fora da Comunidade Europeia. 

Apesar da teórica busca europeia pela liberalização do comércio, o comércio 

internacional de biocombustíveis ainda possui muitas barreiras tarifárias e não tarifárias. 

Atualmente, a política europeia utiliza subsídios à produção e barreiras alfandegárias 

para proteger seus produtores de biocombustíveis, que podem ser alvos de disputas na 

OMC.  

Segundo Swinbank (2009), a OMC proíbe duas categorias de subsídios, 

conforme Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Conforme o referido autor, a 

primeira categoria de subsídios proibida é composta por subsídios eventuais, que 

favorecem as exportações (subsídios à exportação32), e a segunda categoria é composta 

por subsídios vinculados à utilização de produtos nacionais em detrimento de produtos 

importados (subsídios à utilização de conteúdo local). Estas duas categorias de 

                                                 
32 Os Estados Unidos insistiram em manter, no início das negociações do GATT uma exceção na 

lei, que vem sendo explorada em larga escala pela UE, que permite subsídios à exportação de produtos 

agrícolas (KRUGMAN E OBSTFELD, 2005). 
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subsídios são proibidas porque afetam diretamente o comércio e, portanto, são mais 

suscetíveis a afetar adversamente o interesse de outros membros da OMC. Os subsídios 

considerados acionáveis são os subsídios em defesa dos produtores membros da OMC 

(subsídios à produção) (SWINBANK, 2009). No entanto, estes subsídios estão sujeitos 

à disputas ou à medidas de compensação na OMC, caso proporcionem efeitos adversos 

aos interesses comerciais de outros membros. 

Segundo Ajanovic (2011), o principal motivo para a volatilidade dos preços das 

commodities agrícolas seria a utilização de subsídios e restrições internacionais de 

comércio para a proteção da produção agrícola interna e não para a produção de 

biocombustíveis. Segundo o referido autor, os subsídios e restrições internacionais de 

comércio distorcem os preços, que deveriam representar corretamente o custo marginal 

de produção.  

Segundo Walter et al. (2008), os países em desenvolvimento terão importante 

papel na elevação do comércio de etanol para o atendimento das metas europeias de 

biocombustíveis. A Comissão Europeia estima que será necessária a importação de 10% 

a 30% da quantidade total de biocombustíveis necessária ao atendimento da meta 

europeia de 10% de consumo de biocombustíveis no setor de transportes até 2020 

(WATSON, 2007). Conforme Walter et al. (2008), para que os países em 

desenvolvimento produzam etanol em larga escala será necessária a remoção de 

barreiras comerciais, técnicas e financeiras.  

A falta de padronização técnica dos biocombustíveis e os critérios de 

sustentabilidade impõem barreiras técnicas ao desenvolvimento do comércio 

internacional de biocombustíveis. A falta de padronização técnica dos biocombustíveis 

gera a necessidade de adaptação deste biocombustível ao padrão técnico exigido pelo 

país importador, o que eleva os custos e impõe barreiras a exportação (SOUZA, 2011). 

Em relação aos critérios de sustentabilidade, as novas exigências podem elevar custos 

em função da necessidade de atendimento e comprovação destes critérios (SOUZA, 

2011). 

Conforme Bertho et al.(2006), a remoção de subsídios e tarifas do comércio 

internacional de etanol teria os seguintes impactos: i) os consumidores ganhariam com a 

redução de preços; ii) os produtores competitivos, como os produtores brasileiros, 

seriam estimulados; iii) os produtores que necessitam de subsídios perderiam; iv) os 
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governos perderiam na arrecadação de tarifas, mas ganhariam com a remoção dos 

subsídios, que são mais significativos do que as tarifas comerciais. 

Em relação à liberalização do mercado de etanol, Bertho et al. (2006) 

identificaram potencial para situação triple-win, expressão criada pela OMC, que se 

refere ao ganho nas três áreas: ambiental, no desenvolvimento econômico e no sistema 

de comércio multilateral. Conforme os referidos autores, a liberalização do mercado de 

etanol trará efeitos positivos: i) ao desenvolvimento econômico, removendo as 

distorções do mercado e realocando o bem-estar; ii) ao meio ambiente, pois a remoção 

das tarifas comerciais reduzirá o uso de gasolina e seus efeitos negativos; e iii) ao 

sistema multilateral de comércio, que será fortalecido.  

Conforme Sapp (2007), as mais eficientes matérias-primas para o etanol - a 

cana-de-açúcar e o sorgo sacarino - são bem adaptadas ao clima tropical, presente na 

América do Sul ou nos países Africanos, Caribenhos e do Pacífico (ACP). Conforme 

Walter et al. (2008), o Brasil possui um enorme potencial para expandir sua produção e 

atender ao mercado internacional, sem competir com alimentos ou áreas preservadas.  

Atualmente, o consumo de etanol da União Europeia é satisfeito através da 

importação de grande quantidade de etanol. Segundo Eurobserv’er (2010), a União 

Europeia importou, em 2009, 1,1 bilhão de litros de etanol. Conforme a referida fonte, 

submetido às tarifas aduaneiras, o etanol brasileiro, tornou-se temporariamente menos 

competitivo no mercado europeu, fato que elevou as importações provenientes da 

América Central e de países andinos, que se beneficiam de acordos preferenciais de 

comércio. 

A União Europeia possui acordos preferenciais de comércio para a importação 

de etanol. O Cotonou Agreement, segundo Zarrilli (2006), concede o acesso de etanol 

desnaturado e não desnaturado proveniente de países Africanos, Caribenhos e do 

Pacífico (ACP) sem a cobrança de tarifas ou cotas, com o objetivo de reduzir e 

eventualmente erradicar a pobreza, promover o desenvolvimento sustentável e integrar 

progressivamente estes países na economia mundial. O acordo Everything But Arms 

(EBA) é uma iniciativa da União Europeia, que isenta todas as tarifas e quotas de 

importação de produtos, exceto armamentos, provenientes dos 49 países menos 

desenvolvidos (LCDs)33 (ZARRILLI, 2006).  

                                                 
33Least Developed Countries. 
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O Generalized System of Preferences (GSP), vigente de 1 de janeiro de 2009 a 

31 de dezembro de 2011, disciplinado pela Regulação EC n.732/2008, dispõe sobre o 

acordo preferencial de comércio com 176 países, contidos no Anexo I desta regulação, 

que prevê tarifas reduzidas à entrada de produtos com mais de 6.200 linhas tarifárias. 

No anexo II da referida legislação, o etanol desnaturado e não desnaturado é tratado 

como sensive. Os produtos com esta classificação gozam de tarifas abaixo das tarifas 

aplicadas às nações mais favorecidas (NMF34) em 3,5%, 20% para têxteis e até 30% 

para determinados bens. O GSP+, regime especial de incentivo ao desenvolvimento 

sustentável e governança, oferece uma redução adicional de tarifas para apoiar os países 

em desenvolvimento mais vulneráveis na ratificação e implementação das convenções 

internacionais de comércio nestas áreas.  

Segundo Walter et al. (2008), em 2005, 45% do etanol importado na União 

Europeia foi sob o regime de nação mais favorecida (NMF), 29% sob regime de tarifas 

reduzidas e 26% livre de tarifas. Segundo Sorda (2010) as alíquotas de importação na 

União Europeia para as NMF, inclusive as tarifas enfrentadas pelo Brasil, são de 6,5% 

ad valorem para biodiesel e 3,2% para óleos vegetais. Conforme o referido autor, de 

2002 a 2004, cerca de 30% das importações de etanol na União Europeia originaram-se 

das NMF (destes, 25% originários do Brasil), que pagaram tarifas de 0,102 euro/litro 

para o etanol desnaturado e 0,192 euro/litro para o etanol não desnaturado. 

Segundo Eurobserv’er (2010) alguns exportadores de etanol têm conseguido 

burlar as tarifas aduaneiras da União Europeia através do redirecionamento de produtos 

em países favorecidos por acordos preferenciais de comércio ou através do não 

enquadramento do produto exportado para a UE nas especificações existentes. A 

exportação de misturas contendo grandes quantidades de gasolina, etanol e, 

possivelmente, outros produtos químicos que não listados, faz com que o produto seja 

classificado como outras químicas. Segundo Eurobserv’er (2010), estes produtos não 

classificados, utilizados principalmente como combustível, pagam tarifas de importação 

muito inferiores (cerca de € 0,03/l em vez de € 0,192/l ou € 0,102/l). 

Os produtores europeus de biodiesel foram recentemente prejudicados por 

importações de biodiesel oriundas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram 

                                                 
34O tratamento como de nação mais favorecida, concede ao país a garantia de não ser tratado 

pelo país que concedeu esse tratamento de forma menos vantajosa do que qualquer outro país com status 
de nação mais favorecida (KRUGMAN E OBSTFELD, 2005). As vantagens comerciais concedidas 
envolvem baixas tarifas ou altas cotas de importação. 
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acusados de dumping com o B99, que era vendido a preços menores que sua matéria-

prima, o óleo de soja devido à adição de uma pequena quantidade de diesel para obter 

crédito tarifário (IEA, 2009b). Segundo IEA (2009b), em março de 2009 a União 

Europeia impôs um imposto sobre o B99, que reduziu em cerca de 25 kb / dia o 

fornecimento provenientes dos Estados Unidos. 

A padronização internacional dos biocombustíveis eliminaria barreiras técnicas 

impostas ao comércio internacional, de modo a reforçar o tratamento do biodiesel e do 

etanol como commodities. No entanto, atualmente existem apenas acordos bilaterais 

para padronização dos biocombustíveis. O Agreement on Technical Barriers to Trade 

(TBT Agreement) da OMC, poderia auxiliar neste sentido, pois objetiva remover 

barreiras ao comércio internacional impostas por regulamentações, normas técnicas e 

procedimentos de certificação (ZARRILLI, 2006).  

Conforme Zarrilli (2008), o debate internacional sobre biocombustíveis envolve 

a contraposição dos impactos globais positivos da utilização dos biocombustíveis aos 

possíveis efeitos negativos da produção e uso dos biocombustíveis. Os impactos 

negativos estariam relacionados à segurança alimentar e à preservação ambiental, 

conforme alguns autores, estes impactos poderiam, em determinados casos, sobrepor-se 

ao benefício potencial dos biocombustíveis. Conforme Zarrilli (2008), a certificação dos 

biocombustíveis pode incentivar e comprovar a produção sustentável dos 

biocombustíveis.35  

Segundo Zarrilli (2006), garantir a sustentabilidade através da certificação de 

matérias-primas para biocombustíveis é uma meta legítima, mas continua a ser uma 

questão bastante complexa. As questões de certificação e atendimento de requisitos 

mínimos de sustentabilidade para os biocombustíveis têm sido motivo de debates 

frequentes de política comercial.  

Em novembro de 2008, no Committee on Trade and Environment (CTE) da 

OMC, organizações observadoras abordaram a questão da exigência de requisitos 

ambientais, que podem prejudicar o comércio e até mesmo serem usados como desculpa 

para o protecionismo. Sobre a certificação dos biocombustíveis, o representante da 

                                                 
35 Atualmente existe uma variedade de certificações como: Better Sugarcane Initiative 

(BONSUCRO), Renewable Transport Fuels Obligation, Sustainable Production of Biomass, Roundtable 

for Responsible Soy Production, Roundtable on Sustainable Palm Oil, International Sustainability and 

Carbon Certification (SCARLAT; DALLEMAND, 2011) 
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UNCTAD apresentou dados da publicação intitulada Making Certification Work for 

Sustainable Development: The Case of Biofuels. No estudo em questão, Zarrilli (2008) 

identifica o potencial da certificação dos biocombustíveis como instrumento de mercado 

e critério a ser utilizado pelos governos para incentivos fiscais ou metas de 

biocombustíveis. Contudo, Zarrilli (2008) alerta para as dificuldades relacionadas à 

certificação que os produtores de países em desenvolvimento podem enfrentar. 

Os países em desenvolvimento têm tradicionalmente encontrado dificuldades 

para obter certificados emitidos pelos organismos nacionais de certificação, 

reconhecidos pelos países importadores, devido ao elevado custo e a falta de assistência 

técnica devida (ZARRILLI, 2006). Os desafios específicos, que corresponderiam à 

certificação de biocombustíveis, seriam em relação à segurança alimentar, ao 

esgotamento da água e à dificuldade de quantificar alguns critérios de sustentabilidade 

(ZARRILLI, 2006).   

Os regimes de certificação ajudam, mas não podem evitar as emissões indiretas 

de gases de efeito estufa, pois estas emissões não podem ser calculadas separadamente 

para lotes individuais de biocombustíveis – geralmente são estimados valores 

representativos para cada matéria-prima. Segundo Edwards et al. (2008) as emissões 

indiretas de gases de efeito estufa podem ser maiores do que as emissões diretas. 

Conforme o referido autor, existem dois tipos de emissões indiretas de gases de efeito 

estufa na agricultura: as emissões anuais indiretas e as emissões devido à mudança 

indireta no uso da terra. As emissões anuais indiretas referem-se ao uso de 

combustíveis, fertilizantes e a liberação de óxido nitroso no manejo do solo agrícola. A 

mudança no uso da terra decorre da utilização de terras aráveis em solos não 

perturbados e em florestas naturais para o cumprimento da política de biocombustíveis. 

A limpeza e a perturbação deste solo provoca a liberação do carbono que antes 

encontrava-se armazenado.  

Segundo Zarrilli (2008) para alcançar os objetivos de sustentabilidade sem 

impactar negativamente o comércio internacional os sistemas de certificação de 

biocombustíveis deveriam: i) ser desenvolvidos através de um processo participativo, 

onde os produtores de diferentes países e regiões estariam efetivamente envolvidos; ii) 

ser baseados em evidências científicas; iii) ser acompanhados de medidas de apoio para 

incentivar o envolvimento na produção sustentável e facilitar o cumprimento dos 

requisitos necessários, especialmente por pequenos agricultores nos países em 
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desenvolvimento; iv) não implicar em custos e atrasos desnecessários ao comércio 

internacional; v) incluir critérios e indicadores que podem ser avaliados de forma 

quantitativa; vi) evitar referenciar preocupações a nível macro, que seriam difíceis de 

avaliar em relação a um único produto. 

O critério de sustentabilidade exigido atualmente pela União Europeia pode 

impactar negativamente o comércio internacional. Segundo IEA (2009b) a necessidade 

imposta pela União Europeia de os biocombustíveis reduzirem 35% das emissões de 

gases de efeito estufa em relação ao petróleo coloca em risco os fluxos de importação de 

óleos de soja e dendê. O etanol brasileiro, ao contrário, pode beneficiar-se no comércio 

com a Europa, conforme Goldemberg et al. (2008), este produto atende aos requisitos 

de redução de emissão mínima impostos pela União Europeia e caminha na direção de 

adequar-se aos demais critérios de sustentabilidade que consideram os impactos 

indiretos da produção. 

Diante destas ineficiências do comércio internacional de etanol, Lamers et al. 

(2011) propõem que a Organização Mundial de Comércio (OMC) contribua no 

desenvolvimento do mercado internacional de etanol, através da padronização do 

comércio internacional de biocombustíveis e do estabelecimento de regras para a 

implantação de subsídios, tarifas de comércio internacional, padrões adicionais como os 

critérios de sustentabilidade; e também do estabelecimento de uma codificação 

harmonizada de comércio internacional para biocombustíveis, que inclua baixas 

misturas de biocombustíveis e diferenciadas pelo uso. A falta de uma codificação 

internacional harmonizada para baixas misturas de biocombustíveis reduz a precisão das 

estimativas de comércio e permite a classificação destes produtos como outras químicas.  

Outro fator importante para o desenvolvimento do mercado de etanol é o 

estabelecimento de contratos futuros, que são fundamentais para a proteção dos 

produtores contra as variações de preços do etanol. Atualmente, apenas o Brasil 

(BM&FBOVESPA) e os Estados Unidos (CME - Chicago Mercantil Exchange e 

NYMEX - Bolsa de Mercadorias de Nova York) possuem contratos futuros de etanol, 

que tratam o etanol como uma commodity. Cientes da importância do desenvolvimento 

dos mercados futuros de etanol a CME e a BM&FBOVESPA anunciaram, em 2010, a 

intenção de criar um mercado de biocombustíveis unificado através de uma plataforma 

eletrônica de negociações (SOUZA, 2011). 



106 

 

Constata-se ainda a existência de movimentos contrários aos movimentos para a 

liberalização do mercado de biocombustíveis. A Rodada de Doha, que poderia 

caracterizar os bens ambientais e auxiliar na redução de subsídios agrícolas enfrenta 

diversos impasses e indefinições. O acordo bilateral da União Europeia com o Mercosul 

ficou paralisado por um longo período e apenas recentemente teve sua negociação 

reiniciada. Persiste a dificuldade de estabelecer uma especificação técnica comum e não 

discriminatória para os biocombustíveis. A definição unilateral de critérios de 

sustentabilidade impõe barreiras ao comércio internacional de biocombustíveis. Estes 

movimentos contrários indicam que para alcançar a liberalização do mercado de 

biocombustíveis ainda existe um longo caminho a percorrer. 

Nesse sentido Souza (2011) propõe uma estrutura de governança para o mercado 

de etanol capaz de coordenar políticas relacionadas à produção e utilização do etanol e 

de elaborar regras para coordenar a ação dos produtores e consumidores de etanol. Tal 

estrutura seria coordenada por uma Agência Intergovernamental formada pelo maior 

número possível de países produtores e consumidores e teria a participação de 

organismos internacionais como a OMC, a FAO, Bancos de Desenvolvimento e as 

Bolsas de Mercadorias e Futuros. O objetivo desta estrutura seria o estabelecimento de 

uma política estável e duradoura para o mercado de etanol através da redução de 

barreiras tarifárias e não tarifárias do comércio internacional de etanol, da padronização 

dos critérios e indicadores de sustentabilidade, do incentivo à diversificação do 

consumo e produção de etanol, do desenvolvimento dos mercados futuros de etanol, da 

promoção da pesquisa, do desenvolvimento de tecnologias e da promoção de debates 

sobre temas relacionados ao etanol.  

 Assim, à guisa de conclusão, apesar do longo caminho para a liberalização do 

comércio internacional de etanol percebem-se movimentos direcionados à redução das 

barreiras impostas ao comércio internacional de etanol. Consideram-se factíveis as 

exportações brasileiras de etanol para a União Europeia, devido à competitividade da 

produção brasileira de etanol, a adequação da produção brasileira de etanol aos critérios 

de sustentabilidade europeus e ao desenvolvimento dos mercados futuros de etanol. No 

entanto, a reversão do atual cenário de baixa competitividade do etanol brasileiro 

considera a realização de investimentos em expansão da produção e no trato da cana-de-

açúcar, que podem ser retardados devido à baixa atratividade do setor ou de fatores 

externos à produção de cana-de-açúcar. 
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5.3. Possibilidade de Ottolização da Frota Europeia  

A tecnologia diesel começou a penetrar no mercado europeu de automóveis 

apenas no final da década de 1980, após inovações tecnológicas (POCK, 2010). A 

tecnologia diesel é vista atualmente na Europa como importante para o cumprimento 

dos compromissos de Quioto36, por emitir cerca de 10% a menos de CO2 do que o 

motor a gasolina (POCK, 2010). Após a assinatura do Acordo Voluntário de 1998 da 

ACEA com a Comissão Europeia para a redução de emissões veiculares, verificou-se 

uma aceleração no aumento da proporção de veículos a diesel produzidos na União 

Europeia. De 1998 a 2009 o registro de veículos novos movidos a diesel na UE-15 

passou de 25,3% para 46,1% (ACEA, 2012). Esta mudança na produção de veículos 

europeia, referenciada como Dieselização da frota, pode ser verificada na figura 34. 

 

 

Figura 34: Parcela de novos veículos registrados movidos a diesel na UE-15 

de 1990 a 2010. 

Fonte: ACEA (2012). 

 

                                                 
36 O Protocolo de Quioto, assinado em 1997, foi ratificado por 55 países, que se comprometem 

em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 5,2% em relação aos níveis de emissão de 1990 no 

período de 2008 a 2012. 
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Conforme Pock (2010), apesar de o motor diesel emitir menos CO2 

normalmente do que o motor Otto37 a gasolina, suas demais emissões atmosféricas têm 

sido associadas a doenças respiratórias, cardíacas, câncer e mortes prematuras. Segundo 

Beise e Rennings (2005), o motor diesel nos Estados Unidos emitia até três vezes mais 

NOx do que os motores a gasolina comparáveis, fato que impediu sua adequação inicial 

aos requisitos ambientais americanos. 

Os motores a diesel são normalmente mais eficientes em termos termodinâmicos 

do que os motores ciclo Otto devido à maior temperatura de combustão e à 

possibilidade de operar com maiores razões de compressão (além de operarem 

normalmente com mistura pobre, enquanto motores ciclo Otto operam com misturas 

estequiométricas). O motor diesel a compressão é mais adaptado a operações de carga e 

mais durável do que o motor à gasolina, além de percorrer maiores distâncias com um 

litro de combustível (SZKLO et al., 2007). Conforme os referidos autores, os veículos a 

diesel possuem mais torque em baixas velocidades e menos torque em altas velocidades 

do que os veículos à gasolina - os veículos a diesel possuem melhor desempenho na 

cidade e pior desempenho na estrada. 

Segundo Beise e Rennings (2005) as inovações de eficiência veicular adotadas 

na Europa foram mais bem sucedidas do que internacionalmente, apesar da adoção da 

legislação ambiental internacionalmente, porque os preços de combustíveis na Europa 

estão entre os mais elevados do mundo. Algumas inovações para a eficiência veicular, 

além de prevenir a elevação do consumo decorrente do desenvolvimento de veículos 

mais luxuosos, melhoraram significativamente o desempenho do motor diesel – a 

exemplo da injeção direta de alta pressão (BEISE e RENNINGS, 2005).  

Segundo Pock (2010), o fato de os veículos a diesel consumirem menos 

combustível por distância percorrida e de o combustível ter um preço inferior, 

contribuiu para a mudança observada, de 1980 a 2004, na frota da maioria dos países 

europeus, em direção aos veículos a diesel. Segundo Pock (2010), o preço da gasolina 

no varejo poderia ser cerca de 80% do preço do diesel, que, devido à maior eficiência 

dos veículos a diesel em termos de distância percorrida por litro, ceteris paribus, o 

processo de substituição por veículos movidos a diesel continuaria nos 14 países 

                                                 
37 O Ciclo de Otto é um ciclo termodinâmico, que idealiza o funcionamento de motores de 

combustão interna de ignição por centelha. 



 

europeus38 analisados pelo autor. Verifica

dos veículos a diesel na Europa correspondia a 

 

Figura 35: Frota europeia por combustível em 2008

Fonte: ACEA (2010b). 

 

Na maioria dos países europeus, conforme Pock (2010), os 

sobre o diesel são menores do que os 

segundo o autor, compensa os custos de compra superiores destes veículos. Conforme o 

referido autor, o lobby praticado pelo setor de transporte comercial contribuiu para a 

redução destes tributos nos 14 países europeus analisados pelo autor. De 1990 a 2004, 

Pock (2010) observou que a diferença entre o preço médio de venda da gasolina e o 

preço médio de venda do diesel nestes países foi de 

(2010), a correlação entre o crescimento do percentual de veículos a diesel e a diferença 

do preço médio da gasolina em relação ao preço médio do diesel foi de 0,5

de 1990 a 2004. Segundo Pock (2010) os proprietários de automóveis reagiram ao 

aumento dos preços da gasolina substituindo gradualmente seus carros pelos movidos a 

diesel.  

Dados recentes da GTZ (2009) demonstram que a diferença no preço de venda 

médio da gasolina e do diesel 

utilizados por Pock (2010) a diferença entre o preço de venda médio da gasolina e do 

diesel, em 2004, foi de 0,16 US$/litro, em 2006 de 0,11 US$/litro e
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analisados pelo autor. Verifica-se, na figura 35 que em 2008 a participação 

diesel na Europa correspondia a 63,6% da frota total.  

 

: Frota europeia por combustível em 2008 

a maioria dos países europeus, conforme Pock (2010), os tributos 

sobre o diesel são menores do que os tributos incidentes sobre a gasolina 

compensa os custos de compra superiores destes veículos. Conforme o 

praticado pelo setor de transporte comercial contribuiu para a 

nos 14 países europeus analisados pelo autor. De 1990 a 2004, 

Pock (2010) observou que a diferença entre o preço médio de venda da gasolina e o 

dio de venda do diesel nestes países foi de 0,18 US$/litro. Segundo Pock 

(2010), a correlação entre o crescimento do percentual de veículos a diesel e a diferença 

do preço médio da gasolina em relação ao preço médio do diesel foi de 0,5

. Segundo Pock (2010) os proprietários de automóveis reagiram ao 

aumento dos preços da gasolina substituindo gradualmente seus carros pelos movidos a 

Dados recentes da GTZ (2009) demonstram que a diferença no preço de venda 

médio da gasolina e do diesel se reduziu nos últimos anos. Na amostra de países 

utilizados por Pock (2010) a diferença entre o preço de venda médio da gasolina e do 

foi de 0,16 US$/litro, em 2006 de 0,11 US$/litro e, em 
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(2010), a correlação entre o crescimento do percentual de veículos a diesel e a diferença 
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. Segundo Pock (2010) os proprietários de automóveis reagiram ao 

aumento dos preços da gasolina substituindo gradualmente seus carros pelos movidos a 

Dados recentes da GTZ (2009) demonstram que a diferença no preço de venda 
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US$/litro. Na UE-27, esta diferença era de 0,12 US$/litro, em 2004; reduziu para 0,08 

US$/litro, em 2006, e para -0,02 US$/litro, em 2008 (GTZ, 2009).  

Segundo T & E (2010) o tributo mínimo sobre o diesel deveria ser cerca de 12% 

superior ao incidente sobre a gasolina em função de o diesel possuir maior teor de 

energia por litro de combustível do que a gasolina e, consequentemente, emitir mais 

CO2. Conforme a referida fonte, o conteúdo energético e de emissão deveriam ser 

utilizados como base de cálculo dos tributos sobre o litro de combustível. 

As montadoras de automóveis argumentam que a elevação dos tributos do diesel 

em relação aos da gasolina prejudicariam a Europa por: i) reduzir a principal vantagem 

competitiva dos veículos a diesel; ii) considerar os carros à gasolina mais emissores que 

os veículos a diesel (T & E, 2010). 

O primeiro argumento das montadoras de automóveis seria infundado, de acordo 

com T & E (2010), pois o sucesso dos carros a diesel na Europa Ocidental não estaria 

ligado aos tributos sobre os combustíveis. A figura 36, apresentada por T & E (2010), 

demonstra que, em 2009, o percentual de vendas de veículos a diesel na Europa 

Ocidental não apresentou correlação com a diferença entre os tributos incidentes sobre a 

gasolina e o diesel. Deste modo, o nivelamento dos tributos da gasolina e do diesel por 

conteúdo energético ou por emissão de CO2, conforme T & E (2010), não implicaria no 

desaparecimento da tecnologia diesel da Europa. 

 

 

Figura 36: Diferença em dólar entre os tributos sobre a gasolina e o diesel em função do 

percentual de vendas de veículos novos a diesel em 2009 

Fonte: T & E (2010). 
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O segundo argumento das montadoras contra a elevação da tributação do diesel 

refere-se ao estímulo que esta elevação poderia representar à utilização de veículos à 

gasolina, que em geral emitem mais CO2 por distância percorrida. Entretanto T & E 

(2010) destaca que a maior eficiência dos veículos a diesel é, em geral, compensada 

através de uma maior circulação destes veículos. Como as externalidades negativas 

geradas são proporcionais à distância percorrida e não a eficiência de combustível, o 

veículo a diesel gera mais externalidades do que um veículo a gasolina. T & E (2010) 

destaca ainda que uma elevação de 10% no preço do diesel reduziria o consumo de 

diesel em caminhões em 2 a 6%. Conforme T & E (2010), o imposto sobre o diesel 

inferior ao da gasolina direciona as escolhas dos consumidores para carros mais pesados 

e aumenta a distância percorrida por estes veículos.  

Schipper e Fulton (2008), igualmente, destacam a contraprodutividade da 

tributação inferior incidente sobre o diesel, devido ao rebound effect39, no qual o 

consumo eficiente e menos custoso de combustível é compensado através do aumento 

da circulação. Segundo T & E (2010) o aumento da tributação sobre o diesel eliminaria 

este efeito chamado de rebound effect. Schipper e Fulton (2008) observaram, inclusive, 

que nos últimos anos os incentivos fiscais aos preços do diesel declinaram na maioria 

dos países da União Europeia, o que reduziu o rebound effect derivado do menor preço 

do diesel em muitos países europeus.  

Portanto, conforme T & E (2010), o efeito global do aumento dos tributos sobre 

o diesel seria positivo para a redução das emissões, não tornaria incerto o futuro da 

tecnologia diesel - como sugerido pela indústria de automóveis, e ainda teria impacto 

positivo sobre o refino do petróleo em função da redução do percentual de veículos à 

diesel. 

Nos últimos dez anos, segundo Purvin & Gertz (2008), a crescente popularidade 

dos veículos movidos a diesel gerou excedentes de gasolina e escassez de diesel 

crescentes na União Europeia. A elevação da demanda interna de diesel aumentou o 

desequilíbrio do refino europeu, que se tornou mais dependente de fluxos comerciais 

para equilibrar o balanço de oferta e demanda de combustível (PURVIN & GERTZ, 

2008). Conforme Stockle (2007) a mistura do etanol a gasolina tende a exacerbar este 

                                                 
39 Em 1865, o economista inglês William Stanley Jevons observou que os avanços tecnológicos 

que aumentaram a eficiência do uso do carvão levaram a um aumento no consumo de carvão em diversas 

indústrias. 



 

desequilíbrio, pois para a adaptação d

produção de componentes leves do pool da gasolina e reduz

reforma para adaptação do 

produção de gasolina.  

A meta europeia de 

de transportes até 2020 está relacionada ao conteúdo energético. O atendimento da meta 

europeia irá requer mistura

densidade e poder calorífico do etanol em relação à gasolina. 

convencionais são limitados a baixas misturas de etanol, 

biocombustível pode degradar o sistema

seguir apresenta as modificações necessárias aos motores 

proporções de mistura de etanol à gasolina. 

 

Tabela 27: Modificações necessárias aos motores ciclo Otto 

Modificações 
Necessária 

(Motores Otto) 

C
arburador 

Injeção de com
bustível 

% de etanol 
no combustível 

<= 5% 

5% - 10% 

10% - 25% 

25% - 85% 

>= 85% 

 

  

 

Fonte: Nylund et al. (2008) 

Nota: 1. Os veículos novos não possuem mais carburador. 2. A

Americana liberou a utilização do E15 nos veículos leves estadunidenses

estes não apresentaram alteração no funcionamento com a utilização do E15 

2012). 

                                        
40 O índice de octano mede a resistência à 

ciclo Otto. 
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desequilíbrio, pois para a adaptação da mistura às características do etanol aumenta

produção de componentes leves do pool da gasolina e reduz-se a necessidade de 

reforma para adaptação do Research Octane Number (RON)40, o 

A meta europeia de introdução de 10% de biocombustíveis no consumo do setor 

2020 está relacionada ao conteúdo energético. O atendimento da meta 

europeia irá requer misturas de etanol à gasolina superiores a 10% v/v devido 

densidade e poder calorífico do etanol em relação à gasolina. Os veículos à gasolina 

limitados a baixas misturas de etanol, uma vez que

pode degradar o sistema do motor e do combustível. A tabela 

seguir apresenta as modificações necessárias aos motores à gasolina para diferentes 

etanol à gasolina.  

: Modificações necessárias aos motores ciclo Otto para adição de etanol

B
om

ba de com
bustível 

Injeção de com
bustível 

F
iltro de com

bustível 

S
istem

a de ignição 

S
istem

a de evaporação 

T
anque de com

bustível 

C
onversor catalítico 

A
quecim

ento do m
otor 

Ó
leo de m

otor 

C
oletor de adm

issão 

Não necessário Provavelmente necessário

 

1. Os veículos novos não possuem mais carburador. 2. A Agência de Proteção Ambiental 

Americana liberou a utilização do E15 nos veículos leves estadunidenses (não modifica

não apresentaram alteração no funcionamento com a utilização do E15 (RICARDO, 2010; EPA, 
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S
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a de escape 

S
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a de partida a frio 

Provavelmente necessário 

Agência de Proteção Ambiental 

modificados), uma vez que 

(RICARDO, 2010; EPA, 

de combustíveis usados em motores do 
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Segundo Nylund et al. (2008) a adição do álcool a gasolina eleva a octanagem, 

reduz a razão ar-combustível necessária à queima estequiométrica, o calor latente de 

evaporação e a lubricidade, aumenta a pressão de vapor e  a quantidade de substâncias 

polares, que contribuem para a corrosão. Os ajustes no motor à gasolina convencional 

para o uso de misturas de gasolina e álcool visam elevar a taxa de compressão, 

aproveitar a maior quantidade de oxigênio, aumentar a eficiência do uso de combustível, 

reduzir a corrosão e as emissões de escape.  

O etanol (álcool etílico) e o metanol (álcool metílico) são dois tipos de álcool 

combustível que podem ser misturados à gasolina. O etanol é mais utilizado nos 

motores Ciclo Otto, conforme Nylund et al. (2008), por ser menos corrosivo para os 

componentes do motor do que o metanol. A produção de ETBE, a partir do etanol, 

auxilia na redução da pressão de vapor da mistura, além de reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa em relação às do MTBE (produzido a partir do metanol). 

A corrosão no motor, segundo IEA ETSAP (2010), pode ser evitada com 

modificações relativamente baratas. Os veículos flex-fuel, que diversos fabricantes são 

capazes de produzir, rodam com misturas de etanol a gasolina de 0% a 100% de etanol. No 

mercado estadunidense os veículos convencionais estão aptos a utilizar misturas de até 15% 

de etanol (E15) e os veículos flex-fuel aptos ao uso de misturas de até 85% de etanol (EPA, 

2012). No Brasil, os veículos à gasolina convencionais são aptos para o uso do E25, 

enquanto os veículos flex-fuel são aptos para o uso do E100. Conforme IEA ETSAP (2010), 

atualmente, a maioria dos fabricantes de automóveis concentra seu trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento em motores, que podem otimizar o uso de diferentes combustíveis. 

A eficiência de veículos que rodam com misturas de etanol e gasolina é, em geral, 

semelhante a de veículos movidos à gasolina pura, mas a otimização dos motores de ignição 

para funcionar com estas misturas pode elevar a eficiência do motor em até 9% (IEA 

ETSAP, 2010). Segundo IEA ETSAP (2010), todos os veículos à gasolina no futuro 

poderão ser compatíveis com todas as misturas de etanol e gasolina, de E0 a E85, a baixo 

custo. A customização dos carros convencionais para o uso de misturas de baixo percentual 

de etanol custaria cerca de 350 a 700 euros, o equivalente à troca das peças que podem 

sofrer corrosão (IEA ETSAP, 2010).  

Acelerar a renovação da frota de veículos europeia seria positivo para 

compatibilizá-la com maiores misturas de etanol à gasolina e auxiliar na reversão do 

movimento de Dieselização, de modo a reduzir mais rapidamente o desequilíbrio 

causado ao refino europeu por este movimento. Conforme ACEA (2009), em 2009, 
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treze países da União Europeia possuíam incentivos de mercado para a troca de veículos 

ineficientes com idade superior a cerca de 10 anos. Contudo, este fato deveu-se em parte 

ao pico das políticas de incentivo econômico, decorrentes da crise econômica. Desta 

forma, em 2010, a abrangência de tais políticas foi reduzida para apenas oito países da 

região (ACEA, 2010a). 

Assim, o aumento da proporção de veículos novos à gasolina, através da 

Ottolização, contribuiria positivamente para a redução do desequilibro do refino 

europeu, para o alcance da meta europeia de biocombustíveis - em função da 

necessidade de importar biocombustíveis para atingir estas metas e da maior 

disponibilidade de etanol no mercado internacional - e para acelerar a introdução de 

veículos à gasolina resistentes a misturas de etanol à gasolina superiores a 10% v/v.  

A correção da política fiscal, sugerida por T & E (2010), e da política de 

renovação da frota, poderia incentivar o movimento de Ottolização europeu e reduzir os 

impactos negativos gerados ao refino europeu pela Dieselização da frota, além de 

contribuir para a redução das emissões decorrentes da maior circulação de veículos a 

diesel. Desta forma, o movimento de Ottolização, caso ocorresse no mesmo ritmo da 

Dieselização, poderia reduzir a demanda por diesel em cerca 5% ao ano, de modo a 

reduzir o déficit europeu no refino e tornar apta grande parte da frota de veículos à 

gasolina à misturas de biocombustíveis superiores a 10% v/v em um período de tempo 

mais curto.  

Tais resultados parecem viáveis, quando se os analisam sob uma perspectiva macro-

setorial. Contudo, urge ressalvar que: 

1. Compete estudar a indústria automobilística europeia de forma mais 

aprofundada para que se possa afirmar que o movimento de Dieselização 

na União Europeia seria simétrico ao movimento de Ottolização. Neste 

sentido, a questão da dificuldade de troca de linhas de montagem merece 

um estudo aprofundado para que se possa determinar com maior precisão 

as adaptações e o tempo necessário para que esta mudança ocorra; 

2. Seria interessante estudar a questão da interação da introdução do veículo 

híbrido com os veículos flex-fuel, o que poderia comprometer a meta de 

renováveis, mas facilitar as metas de redução CO2; 

3. Seria necessário, para atingir os compromissos de Mudanças 

Climáticas, além do controle das emissões veiculares, o controle do 

tamanho dos veículos produzidos na União Europeia; 
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4. A questão tarifária merece estudo aprofundado para que se possa avaliar 

e direcionar corretamente os impactos decorrentes das alterações 

tarifárias aos objetivos de políticas energéticas e ambientais. 

Contudo, presume-se factível e benéfico à União Europeia o retorno ao percentual 

de vendas de veículos a gasolina de 74,7%, que corresponde ao percentual de vendas de 

veículos à gasolina experimentado no momento exatamente anterior ao processo de 

Dieselização da frota europeia, em 1998. 

 

5.4. Capacidade do Refino Europeu  

As refinarias são tomadoras de preço entre duas commodities - o barril de petróleo 

e os derivados de petróleo. As margens do refino mundial, condicionadas a estas 

commodities, se reduziram consideravelmente, a partir de 2007, em função da rápida 

elevação dos preços do petróleo, somada ao repasse parcial destes valores ao preço do 

combustível, como mostra a figura 37. 

 

 

Figura 37: Preços do petróleo e da gasolina e margem do refino mundial 

Fonte: Europia (2012). 
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processamento do refino da UE

capacidade de craqueamento catalítico, que maximiza a produção de gasolina (WOOD 

MACKENZIE, 2011). A capacidade 

distribuída conforme figura 3

 

Figura 38: Capacidade de processamento do refino da UE

Wood Mackenzie (2011). 

 

A demanda da UE-27 por produtos petrolíferos começou a declinar, após atingir 

seu pico em 15,36 milhões de barris/dia, em 2005 (WOOD MACKENZIE, 2011). Em 

2009, após o início da crise econômica, a demanda europeia por produtos petrolíferos 

declinou até 14,42 milhões de barris/dia, e permaneceu neste patamar no ano de 2010 

(WOOD MACKENZIE, 2011)

permanecerá deprimida até 2025, em razão da recessão econômica

elevação da eficiência dos veículos e da elevação da participação dos biocombustíveis 
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A produção do refino acompanhou a redução da demanda por produtos 

petrolíferos ocorrida na UE-27. Em 2005, o refino da UE-27 produziu (excluindo o 

combustível do refino e perdas) 14,3 milhões de barris/dia; em 2010, esta produção foi 

de apenas 13,0 milhões de barris/dia (WOOD MACKENZIE, 2011). A figura 39 mostra 

a evolução da produção do refino da UE-27 por tipo de combustível de 2000 a 2010. 

 

 

Figura 39: Produto do Refino da UE-27 de 2000 a 2010 

Fonte: Wood Mackenzie (2011). 

Nota: HSFO: High Sulfur Fuel Oil, LSFO: Low Sulfur Fuel Oil. 

 

A capacidade de processamento do refino da UE-27 se reduziu de 16,02 milhões 

de barris / dia para 15,69 milhões de barris/dia de 2000 até 2010. No mesmo período, a 

taxa de utilização da capacidade do refino da UE-27 também se reduziu de 82% para 

78% (WOOD MACKENZIE, 2011). A figura 40 mostra a evolução da capacidade de 

processamento do refino, da capacidade ociosa e da taxa de utilização do refino da UE-

27 do ano 2000 até 2010.  
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Figura 40: Capacidade e taxa de utilização das refinarias da UE-27 

Fonte: Wood Mackenzie (2011). 

 

O balanço interno de oferta e demanda de gasolina da UE-27 manteve-se 

superavitário em cerca de 0,8 milhões de barris/dia de 2005 a 2010, uma vez que a 

redução da demanda interna de gasolina foi acompanhada pela redução da produção de 

gasolina (WOOD MACKENZIE, 2011). A figura 41 mostra a evolução da demanda e 

da produção de gasolina da UE-27 do ano 2000 até 2010. 
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Figura 41: Evolução da produção e da demanda de gasolina na UE-27. 

Fonte: Wood Mackenzie (2011). 

 

O balanço interno de oferta e demanda de diesel/gasóleo da UE-27 aumentou 

seu déficit de 0,41 milhões de barris/dia, em 2005, para 0,73 milhões de barris/dia, em 

2010. A elevação deste déficit deve-se a elevação da demanda por diesel/gasóleo 

somada à redução da produção interna de diesel, como apresenta a figura 42 (WOOD 

MACKENZIE, 2011). 
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Figura 42: Evolução da produção e da demanda de diesel na UE-27 

Fonte: Wood Mackenzie (2011). 

 

Tais variações no balanço interno de oferta e demanda de derivados de petróleo 

da UE-27 se refletiram no comércio internacional da região. De 2000 a 2010, a UE-27 

elevou continuamente a importação líquida de diesel, QAV e GLP, como apresenta a 

figura 40. Conforme Wood Mackenzie (2011), a importação de diesel/gasóleo, em 

2010, foi proveniente predominantemente da Rússia, América do Norte e da Ásia-

Pacífico. Enquanto a exportação de gasolina da UE-27 foi predominantemente destinada 

à América do Norte (WOOD MACKENZIE, 2011). A figura 43 mostra a elevação da 

exportação de gasolina até 2008, como um declínio após este período, devido, em parte, 

à redução da importação de gasolina da América do Norte (Wood Mackenzie 2012b).  
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Figura 43: Comércio líquido de derivados de petróleo na UE-27 (mil barris / dia) 

Fonte: Wood Mackenzie (2011). 

 

Normalmente, as refinarias simples produzem derivados de menor valor 

agregado do que as refinarias complexas, para a mesma quantidade e qualidade de 

petróleo processado, o que justifica as menores margens deste tipo de refinaria. As 

refinarias mais simples, chamadas de hydroskimming41, utilizam principalmente o 

processo de destilação. Enquanto as refinarias complexas envolvem processos 

adicionais de conversão das frações de hidrocarbonetos e o tratamento de produtos 

intermediários para a obtenção de produtos de maior valor agregado. A configuração 

das refinarias complexas baseada no craqueamento catalítico visa à maximização da 

produção de gasolina, enquanto as refinarias baseadas no hidrocraqueamento visam à 

maximização de produtos destilados intermediários.  

Na Europa, predominam as configurações hydroskimming e cracking42 de 

refinarias. As refinarias tipo hydroskimming produzem grande quantidade de óleo 

                                                 
41 A configuração hydroskimming envolve o uso de destilação atmosférica, fracionamento de 

nafta, fracionamento de gases, reforma catalítica, unidades de tratamento e isomerização (BONFÁ, 2011). 
42 A configuração Cracking é uma configuração complexa, que envolve os processos de 

hydroskimming mais destilação a vácuo, craqueamento catalítico (FCC), visco-redução e pode incluir 

alquilação e/ou produção de MTBE (BONFÁ, 2011). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GLP 121 137 185 159 215 218 262 248 244 245 278
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combustível, o que tem influenciado negativamente a margem destas refinarias. As 

refinarias tipo cracking são refinarias mais complexas, que maximizam a produção de 

gasolina. Estas refinarias possuem margens mais elevadas do que as refinarias tipo 

hydroskimming, mas suas margens têm sido prejudicadas pela elevação do superávit de 

gasolina na UE-27. A figura 44 apresenta a evolução das margens das refinarias tipo 

hydroskimming e tipo cracking no noroeste europeu, processando o cru marcador Brent.  

 

 

Figura 44: Margens do Refino no Noroeste Europeu 

Fonte: Europia (2012).  

 

A tabela 28 mostra a evolução da margem média das refinarias tipo 

hydroskimming e tipo cracking no noroeste europeu, além das margens da gasolina, do 

gasóleo, do óleo combustível de alta concentração de enxofre (HSFO) e do óleo 

combustível de baixa concentração de enxofre (LSFO) sobre o Brent e o diferencial do 

diesel e do querosene de aviação (QAV) sobre o gasóleo na região.  
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Tabela 28: Margem dos combustíveis  

  2007 2008 2009 2010 2011 
Hydroskimming (US$/barril) -0,2  -0,6  -1,0  -0,5  -2,2  
Cracking (US$/barril) 3,9  3,6  2,1  2,3  0,1  
Gasolina (US$/barril) 10,6  1,9  7,0  7,6  5,1  
Gasóleo (US$/barril) 11,9  25,9  7,2  9,5  12,4  
LSFO (US$/barril) -19,5  -20,7  -7,1  -9,5  -13,9  
HSFO (US$/barril) -23,3  -30,0  -10,8  -14,1  -20,2  
QAV (US$/ton) 67,7  74,0  42,1  45,5  76,7  
Diesel (US$/ton) 33,8  24,8  17,5  18,0  25,6  
Fonte: Wood Mackenze (2012a)  

 

Wood Mackenzie (2012c) prevê que o desequilíbrio do refino da UE-27 seja 

agravado até 2015 com o fechamento de algumas refinarias europeias. No entanto, até 

2017 serão concluídos projetos de hidrocraqueamento e coqueamento retardado, que 

irão reduzir em 1% a produção de óleo combustível e adicionar a mesma quantidade de 

diesel e gasóleo (WOOD MACKENZIE, 2011). Desta forma, a adição de capacidade 

prevista apenas compensará o fechamento previsto de capacidade de refino (WOOD 

MACKENZIE, 2011). Tal modificação se somará à elevação do rendimento da 

produção de diesel a partir do gasóleo, em função da necessidade de atendimento de 

especificações mais rigorosas para o diesel rodoviário. Contudo, a tendência à elevação 

do superávit de gasolina e do déficit de diesel não será revertida até 2025 (WOOD 

MACKENZIE, 2011).  

Ainda segundo o mesmo autor, a elevação do superávit de gasolina e o custo do 

carbono serão limitantes para a taxa de utilização da capacidade de refino da UE-27, 

que deve reduzir para 77% em 2025. Conforme tal referência, o superávit mundial de 

gasolina se elevará e a necessidade de importação da América do Norte se reduzirá em 

função da estagnação da demanda de gasolina e da elevação do consumo de etanol, o 

que dificultará a exportação europeia de gasolina e prejudicará as margens do refino 

europeu.  

Assim, percebe-se que não apenas o refino europeu está preparado para a 

Ottolização da frota proposta no grupo de cenários B, como seria beneficiado com a 

redução do superávit de gasolina, através do aumento do consumo de derivados leves na 

frota veicular europeia. Tal modificação do perfil da frota europeia reduziria, inclusive, 

o risco de segurança energética decorrente da elevação da dependência externa em 

relação à importação de diesel. 
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5.5. Sensibilidade para ciclo de vida do etanol de cana-de-açúcar 

 

 Diante da crescente contestação em relação ao potencial de redução de emissão 

dos biocombustíveis, a presente seção verificará a contribuição do etanol de cana-de-

açúcar para redução de emissão veicular caso sejam considerados diferentes ciclos de 

vida para o etanol de cana-de-açúcar. Conforme Macedo et al. (2010), o benefício 

derivado da substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis depende da 

quantidade de combustíveis fósseis utilizados na produção e da logística de distribuição 

destes. Conforme Mullins et al. (2010), a incerteza em relação ao potencial de redução 

de emissão de CO2 da substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis decorre 

do elevado grau de incerteza relacionado a previsão do ciclo de vida dos 

biocombustíveis.  

 As discrepâncias na análise do ciclo de vida do etanol devem-se, em parte, a 

divergências entre abordagens e suposições adotadas na aplicação desta análise 

(LISKA; CASSMAN, 2008).  O cálculo das emissões well-to-tank do etanol 

normalmente considera as emissões observadas no desenvolvimento da produção, o 

transporte até a usina e o processamento do biocombustível. No entanto, diferentes 

cenários tecnológicos na agricultura e na industrialização, além de emissões indiretas, 

podem modificar consideravelmente tais emissões.  

 A dificuldade de contabilização das emissões indiretas é alvo de inúmeras 

discussões. Os efeitos indiretos, relacionados a mudanças induzidas por variações de 

preço ou comportamentais do mercado, são intrinsecamente mais difíceis de quantificar 

(UNNASCH et al., 2009). No caso dos biocombustíveis, a mudança do uso da terra é 

um efeito indiretamente relacionado a variações de preço (UNNASCH et al., 2009). 

 Macedo et al. (2008) estimou o ciclo de vida do etanol de cana-de-açúcar no 

Brasil através de uma metodologia que envolveu uma análise detalhada do consumo de 

combustíveis fósseis na agricultura, da emissão de N2O do solo com o aproveitamento 

de resíduos da colheita e a atualização dos materiais e processos utilizados na 

agricultura e na indústria. Tal estudo, realizado em uma amostra de 35 usinas de etanol 

brasileiras, constatou uma grande variação na emissão de CO2 do ciclo de vida etanol 

em função de diferenças no aproveitamento do bagaço para a geração elétrica, na 

produtividade da cana-de-açúcar e no uso de fertilizante nitrogenados. 
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 O referido estudo calculou as emissões de CO2 do ciclo de vida do etanol de 

cana-de-açúcar brasileiro em 2005/2006 e estimou a evolução destas emissões até 2020, 

em função de modificações previstas na produção de etanol. Conforme Macedo et al. 

(2010) a restrição da queima, o aumento da mecanização da colheita e a redução do uso 

de fertilizantes minerais influenciarão na redução das emissões de CO2 do etanol 

brasileiro de 2005/2006 a 2020. A tabela 29 apresenta os fatores de emissão (well-to-

tank mais tank-to-wheel) encontrados por Macedo et al. (2010) e, comparativamente, os 

fatores de emissão da IEA (2010c), adotados na construção dos cenários no capítulo 

quatro.  

 

Tabela 29: Fatores de emissão IEA (2010c) e Macedo et al. (2010) 

 Emissão well-to-tank +  

tank-to-wheel (kgCO2/Lge) 

Fator de emissão do etanol de cana (FEEC) 

(IEA, 2010c) 

0,160 

FEEC em 2005/2006 (MACEDO et al., 2010) 0,258 

FEEC em 2020 (MACEDO et al., 2010) 0,204 

Fonte: IEA (2010c) e Macedo et al. (2010). 

 

 Os fatores de emissão encontrados por Macedo et al. (2010) mostram uma 

pequena variação em relação aos fatores de emissão adotados anteriormente, mas serão 

utilizados para verificar a sensibilidade dos resultados obtidos no capítulo quatro a 

variações nas emissões do ciclo de vida do etanol de cana-de-açúcar. Optou-se por 

utilizar o fator de emissão de CO2 encontrado para 2005/2006 e o fator de emissão 

estimado para 2020. As tabelas 30, 31, 32, 33 e 34 mostram os resultados obtidos 

através da substituição do fator de emissão CO2 da IEA (2010c) pelos fatores de 

emissão do etanol de cana-de-açúcar encontrados por Macedo et al. (2010) para 

2005/2006 e para 2020. 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Tabela 30: Emissões veiculares nos cenários A considerando os fatores de emissão do 

etanol de cana-de-açúcar de Macedo et al. (2010) para 2005/2006 e para 2020 

 Emissão dos veículos novos em 2020 

- FEEC 2005/2006 (gCO2/km) 

Emissão dos veículos novos em 

2020 -FEEC 2020 (gCO2/km) 

Cenário A1  109,15 109,14 

Cenário A2 108,80 108,80 

Cenário A3 108,50 108,50 

Cenário A4 108,05 108,04 

Cenário A5 106,32 106,26 

 

Tabela 31: Emissões veiculares nos cenários B considerando os fatores de emissão do 

etanol de cana-de-açúcar de Macedo et al. (2010) para 2005/2006 e para 2020 

 Emissão dos veículos novos em 2020 

- FEEC 2005/2006 (gCO2/km) 

Emissão dos veículos novos em 

2020 - FEEC 2020 (gCO2/km) 

Cenário A1  109,15 109,14 

Cenário B2 108,86 108,86 

Cenário B3 108,70 108,70 

Cenário B4 108,07 108,05 

Cenário B5 105,70 105,62 

  

Verificou-se que os resultados dos grupos de cenários A e B sofreram alterações muito 

pouco significativas com a substituição do fator de emissão do etanol de cana-de-açúcar 

da IEA (2010c) pelo fator de emissão obtido por Macedo et al. (2010). As tabelas 32, 33 

e 34 mostram os resultados desta substituição no grupo de cenários C.  

 

Tabela 32: Emissões veiculares no cenário C1 considerando os fatores de emissão do 

etanol de cana-de-açúcar de Macedo et al. (2010) para 2005/2006 e 2020 

 Percentual de venda 

de veículos diesel 

HEV em 2020 

Percentual de venda 

de  veículos elétricos 

em 2020 

Emissão Veicular 

em 2020  

Cenário C1 96,25% 2,46% 95 g CO2 / km 
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Tabela 33: Emissões veiculares nos cenários C considerando os fatores de emissão do 

etanol de cana-de-açúcar de Macedo et al. (2010) para 2005/2006 

 Percentual de etanol 

na mistura da 

gasolina em 2020 

Percentual de 

etanol de cana em 

2020 

Emissão Veicular 

em 2020 

Cenário C2  31,57% 82,49% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B2)  27,18% 68,46% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B3)  26,96% 68,22% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B4)  26,11% 71,24% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B5)  26,12% 71,50% 95 g CO2 / km 

 

Tabela 34: Emissões veiculares nos cenários C considerando os fatores de emissão do 

etanol de cana-de-açúcar de Macedo et al. (2010) para 2020 

 Percentual de etanol 

na mistura da 

gasolina em 2020 

Percentual de 

etanol de cana em 

2020 

Emissão Veicular 

em 2020 

Cenário C2  30,90 82,16% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B2)  26,70 67,93% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B3)  26,60% 67,82% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B4)  25,63% 70,74% 95 g CO2 / km 

Cenário C3 (B5)  25,64% 71% 95 g CO2 / km 

 

 O cenário C1 ficou inalterado com a utilização dos fatores de emissão de CO2 

estimados por Macedo et al. (2010) para 2005/2006 e para 2020, devido a baixa 

participação do etanol de cana-de-açúcar neste cenário. Os resultados dos cenários C2 e 

C3, apresentaram uma diferença inferior a 2% da quantidade de etanol brasileiro 

importado para o alcance da meta de emissão veicular de 95 gCO2/km em 2020. 

 Contudo, verificou-se que os resultados obtidos para o novo ciclo de vida do 

etanol de cana-de-açúcar apresentado por Macedo et al. (2010) não influenciaram de 

forma significativa na modificação dos resultados obtidos anteriormente. Portanto, 

mantém-se o resultado anterior, que prevê a não factibilidade do alcance da meta de 

emissão veicular de 95 gCO2/km até 2020. No entanto, urge ressaltar a importância do 

constante acompanhamento da evolução da metodologia de cálculo das emissões de 
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CO2 derivadas do ciclo de vida dos biocombustíveis, uma vez que tais fatores 

influenciam diretamente nos resultados obtidos. 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Esta dissertação buscou avaliar em que medida a União Europeia será capaz de 

cumprir suas metas de redução de emissões de CO2/km impostas à frota de veículos 

novos europeia e, simultaneamente, adicionar mais biocombustíveis líquidos à demanda 

energética desta frota. 

No primeiro capítulo foram revistas as diretivas europeias para a introdução de 

biocombustíveis no consumo do setor de transportes europeu. Através desta revisão 

verificou-se o não atendimento das metas de biocombustíveis anteriores à Renewable 

Energy Directive, a qual prevê a introdução de 10% de energia renovável no consumo 

do setor de transportes até 2020 (CE, 2009c). Apesar de a produção europeia de 

biocombustíveis receber incentivos fiscais, a evolução da oferta de biocombustíveis 

europeia somada às importações não foram suficientes para atender às metas de 

introdução de biocombustíveis estabelecidas para 2005 e 2010.  

No segundo capítulo, primeira seção, foram revistas as políticas de padronização 

da frota de veículos novos de passeio na União Europeia. Na segunda e terceira seções 

do capítulo foram descritas a evolução da frota europeia e os movimentos de adaptação 

da indústria automobilística em direção ao atendimento da legislação de padronização 

das emissões da frota de veículos novos de passeio. Verificou-se a evolução da 

tecnologia diesel e o aumento da participação destes veículos nas vendas totais de 

veículos novos de passeio na União Europeia, após a assinatura do Acordo Voluntário, 

em 1998, entre a ACEA e a Comissão Europeia, que estabeleceu a meta de emissão 

média da frota de veículos novos de passeio em 140 gCO2/km até 2008. Tais 

modificações foram responsáveis pela redução parcial das emissões médias dos veículos 

novos de passeio na União Europeia.  

Por outro lado, a elevação da massa dos veículos novos de passeio observada de 

1998 a 2008 impediu o alcance da meta estabelecida no Acordo Voluntário para o ano 

de 2008. Em função do não atendimento do Acordo Voluntário, a Comissão Europeia 

estabeleceu em 2009 a Legislação EC 443/2009, que estabelece as metas compulsórias 

para a emissão média da frota de veículos novos de passeio em 130 gCO2/km até 2015 e 

95 gCO2/km até 2020 (CE, 2009e). Em 2010, a emissão veicular média da UE-27 
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alcançou 140,3 gCO2/km, o que representa uma distância de apenas 7% em relação à 

meta de emissão veicular estabelecida para 2015. Contudo, para o atendimento da meta 

de emissão veicular estabelecida para 2020, será necessária não apenas a continuidade 

dos esforços de redução de emissão empregados até o momento como a sua 

intensificação.  

No terceiro capítulo, os cenários de biocombustíveis analisados sinalizam a 

possibilidades de rápida expansão da produção mundial destes renováveis, favorecida 

pela manutenção dos altos preços do petróleo e por políticas direcionadas à redução das 

mudanças climáticas. No entanto, a projeção da produção de biocombustíveis europeia 

indica que a produção interna não será suficiente para o atendimento da meta para a 

introdução de 10% de biocombustíveis até 2020. Segundo previsão da OECD/FAO 

(2010) o consumo de biodiesel e de etanol no setor de transportes europeu alcançará, 

respectivamente, 6,6% e 8,2% do consumo de combustível fóssil do setor de transporte, 

em base energética, no ano de 2020. Tal cenário mostra a importância de incentivos à 

elevação da produção doméstica e à importação de biocombustíveis para o atendimento 

da meta de 10% de biocombustíveis até 2020.  

No capítulo três evidenciou-se ainda que a dificuldade de atendimento da meta 

europeia de introdução de biocombustíveis será agravada pela necessidade de 

atendimento dos critérios de sustentabilidade criados pela Renewable Energy Directive 

(CE, 2009c). Verificou-se a necessidade de adaptação da produção interna aos critérios 

de sustentabilidade europeus, dado que a produção de etanol europeia, produzida a 

partir do trigo e da beterraba, não atende aos critérios de redução mínima de emissão e 

compete com a produção de alimentos. Para o atendimento de tais metas seria 

necessário o aproveitamento da proteína, um subproduto da produção de etanol, para a 

produção de ração animal, o que substituiria a mistura de cereais e a soja importada 

usadas na produção de ração animal, além de reduzir a pressão sobre as terras 

agricultáveis e as emissões de gases de efeito estufa.  

A produção de biodiesel europeia baseia-se principalmente em óleos vegetais 

derivados da colza e do girassol. O biodiesel produzido a partir do girassol atende ao 

critério de redução mínima de emissão de CO2, mas o mesmo não ocorre para o 

biodiesel produzido a partir da colza. Conforme ressaltado, a utilização da torta de colza 

reduziria consideravelmente as emissões de CO2, de modo a adequá-la aos critérios de 

sustentabilidades impostos pela União Europeia na produção de biocombustíveis. 
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No quarto capítulo foi utilizado um modelo paramétrico bottom-up, o Mobility 

Model Lite (MoMo Lite) da Agência Internacional de Energia para verificar a 

contribuição potencial da introdução de biocombustíveis no consumo do setor de 

transportes da União Europeia no atendimento da metas de redução de emissão veicular. 

Foram realizadas simulações em três grupos de cenários distintos. O primeiro grupo de 

cenários, Cenários A, testou o efeito de modificações na mistura de biocombustíveis. O 

cenário A1, o cenário de referência, manteve o percentual de mistura original do modelo 

da Agência Internacional de Energia: 5% de biocombustíveis em relação ao conteúdo 

energético dos combustíveis fósseis que substituem, em 2020. Neste cenário a emissão 

média dos veículos novos de passeio na Europa OCDE se reduziu de 140,3 gCO2/km 

para 109,14 gCO2/km de 2010 até 2020. 

Os cenários A2 e A3 testaram a introdução gradual da mistura de 8,2% de etanol 

e 6,6% de biodiesel, respectivamente, prevista pela OECD / FAO (2010) para o ano de 

2020. Nestes cenários mantiveram-se os percentuais originais do modelo em relação à 

origem dos biocombustíveis. Tais cenários reduziram pouco a emissão média dos 

veículos novos de passeio da Europa OCDE, que alcançaram, 108,8 gCO2/km no 

cenário A2 e 108,5 gCO2/km no cenário A3, em 2020.  

O cenário A4 manteve os percentuais de 8,2% de etanol e 6,6% de biodiesel, 

mas modificou a origem dos biocombustíveis, conforme o percentual previsto pela 

OECD / FAO (2010) para a importação de biocombustíveis, em 2020. Este cenário 

considerou a importação de 1,05% de etanol brasileiro, produzido a partir da cana-de-

açúcar, e de 0,73% de biodiesel, produzido a partir de óleos vegetais derivados 

majoritariamente da colza. Tal cenário alcançou a emissão média dos veículos novos de 

passeio na Europa OCDE equivalente a 108,02 gCO2/km, em 2020.  

O cenário A5 manteve os percentuais de introdução de biodiesel do cenário A4 e 

modificou a origem do etanol. Tal cenário testou a hipótese de a União Europeia 

importar todo o etanol brasileiro, produzido a partir da cana-de-açúcar, disponível para a 

exportação em 2020, o que equivale a introdução de 4,25% de etanol brasileiro (do 

percentual de 8,2% de etanol previstos para serem adicionados a gasolina na União 

Europeia em 2020). Assim, o cenário A5 alcançou a emissão média dos veículos novos 

de passeio da Europa OCDE equivalente a 106,21 gCO2/km em 2020. Portanto 

novamente neste cenário a redução da emissão média dos veículos novos da Europa 
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OCDE derivada da adição de biocombustíveis não atenderia a meta europeia de 

padronização das emissões veiculares prevista para 2020. 

Os cenários do grupo B são análogos aos do grupo A, contudo, neles, 

modificou-se o perfil de vendas de veículos novos para o perfil observado antes da 

Dieselização da frota europeia em 1998. Tais cenários testaram a possibilidade de 

Ottolização da frota europeia através da modificação do percentual de vendas de 

veículos à gasolina para 74,7%, o percentual de vendas de veículos à gasolina 

observado antes da Dieselização em 1998. Assim, os cenários B2, B3, B4 e B5 

alcançaram a emissão média dos veículos novos de passeio da Europa OCDE 

equivalente a 108,86 gCO2/km, 108,70 gCO2/km, 108,04 gCO2/km e 105,55 gCO2/km, 

respectivamente, em 2020. Tal grupo de cenários mostra que, em relação à redução da 

emissão veicular, apenas a Ottolização da frota, sem a elevação do percentual de 

introdução de biocombustível, não contribuiria de forma significativa para o alcance da 

meta de padronização das emissões veiculares prevista para 2020. 

Assim, foram propostos os cenários do grupo C, que não são necessariamente 

exequíveis, com o intuito de estimar a eficiência a ser atingida pelos veículos de passeio 

para o alcance da meta de emissão veicular de 95 gCO2/km. O cenário C1 (mantida a adição 

de biocombustíveis do cenário de referência A1) manteve o percentual de vendas de 

veículos a hidrogênio, elétricos e híbridos e deslocou as vendas dos veículos à gasolina ICE, 

a diesel ICO e a GNC/GLP para a venda de veículos híbridos elétrico-diesel. Tal cenário 

segue qualitativamente a hipótese de Fontaras e Samaras (2010), segundo a qual, o 

atendimento da meta de 95 gCO2/km, estabelecida para o ano de 2020, somente poderia ser 

atendida através da hibridização da frota europeia. No entanto, para o alcance da meta de 95 

g CO2 / km foi também necessário o deslocamento adicional de 2,46% das vendas de 

veículos híbridos elétrico-diesel para a venda de veículos elétricos. 

O cenário C2 estimou, a partir do cenário de referência A1, qual a quantidade de 

etanol brasileiro deveria ser importada para o alcance da meta de 95 gCO2/km. Tal cenário 

mostra que a meta de 95 gCO2/km seria atendida através da adição de 42,87% de etanol, 

produzido a partir da cana-de-açúcar, à gasolina consumida no setor de transportes, em 

relação ao conteúdo energético em 2020. O cenário C3, da mesma forma que o cenário 

anterior, verifica qual quantidade de etanol brasileiro deveria ser importada para o alcance 

da meta de 95 g CO2/km, porém a partir dos cenários de Ottolização B2 a B5. Nestes 

cenários foi necessária a introdução de uma mistura menor de etanol à gasolina em função 

da maior participação dos veículos à gasolina. Tal cenário resultou na adição de 26,33%, 
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26,12%, 25,26% e 25,22% de etanol à gasolina no cenário C3 baseado nos cenários B2 a 

B5, respectivamente.  

Por fim, no capítulo cinco testou-se a factibilidade dos grupos de cenários A, a 

partir das análises da capacidade de produção e de exportação de etanol do Brasil e da 

discussão sobre a liberalização do comércio internacional de etanol realizada nas seções 

5.1 e 5.2. A factibilidade do grupo de cenários B foi avaliada nas seções 5.3 e 5.4, que 

discutiram a possibilidade de Ottolização da frota europeia e a capacidade de o refino 

europeu adaptar-se às mudanças no perfil de consumo derivadas da Ottolização da frota 

europeia. 

Na primeira seção do capítulo cinco foi destacada a previsão de disponibilidade 

de etanol brasileiro para a exportação de 6,8 a 9,7 bilhões de litros em 2020, o que 

poderia atender a demanda europeia por importação de etanol. Verificou-se inclusive a 

previsão de investimentos voltados à construção de alcoodutos, hidrovias e portos 

dedicados a exportação de etanol no Brasil, além de esforços direcionados a adaptação 

da produção brasileira de etanol aos critérios de sustentabilidade europeus e a expansão 

da produção. No entanto, urge destacar que a atual situação do mercado brasileiro de 

etanol reduziu a atratividade do setor aos investimentos, o que pode retardar a expansão 

da produção brasileira e reduzir o volume potencial que poderia ser destinado ao 

comércio internacional até 2020. 

Na segunda seção do capítulo cinco verificou-se a ocorrência de movimentos 

que impõem barreiras à liberalização do comércio internacional de etanol como: a 

permanência de impasses e indefinições na Rodada de Doha, a interrupção das 

negociações do acordo bilateral da União Europeia com o Mercosul, dificuldades em 

estabelecer uma especificação técnica comum e não discriminatória para os 

biocombustíveis, além da definição unilateral de critérios de sustentabilidade.  

Todavia, apesar do longo caminho para a liberalização do comércio 

internacional de etanol, percebem-se movimentos direcionados à redução das barreiras 

impostas ao comércio internacional. Assim, consideraram-se factíveis as exportações 

brasileiras de etanol à União Europeia em função da competitividade da sua produção e 

à adequação desta aos critérios de sustentabilidade europeus. Entretanto, o atual cenário 

de redução da competitividade do etanol brasileiro pode retardar a realização de 

investimentos em expansão da produção e no trato da cana-de-açúcar, o que pode 

reduzir o volume potencial destas exportações no horizonte de 2020. 



134 

 

Na terceira seção do capítulo cinco verificou-se que o aumento da proporção de 

veículos novos à gasolina, através da Ottolização, contribuiria positivamente para a 

redução do desequilibro do refino europeu e para o alcance da meta europeia de 

introdução de biocombustíveis, uma vez que o mercado internacional de etanol tende a 

apresentar maior disponibilidade para exportação de etanol do que o mercado de diesel. 

Observou-se que a política fiscal europeia de combustíveis foi em parte responsável 

pelo movimento de Dieselização ocorrido na União Europeia, que desequilibrou o 

refino europeu.  

Verificou-se, inclusive, que apesar da menor emissão específica dos veículos a 

diesel, a cobrança de menores tarifas para estes combustíveis tem gerado um rebound 

effect, representado pelo aumento da circulação destes veículos. Assim a correção da 

política fiscal poderia incentivar o movimento de Ottolização europeu, reduzir os 

impactos negativos gerados ao refino europeu pela Dieselização, contribuir para a 

redução das emissões decorrentes da maior circulação de veículos a diesel e acelerar a 

introdução de veículos à gasolina resistentes a misturas de etanol em percentuais 

superiores à 10% v/v. Desta forma, julgou-se factível e benéfico à União Europeia o 

retorno ao percentual de vendas de veículos à gasolina de 74,7% experimentado no 

momento exatamente anterior ao processo de Dieselização da frota europeia, em 1998. 

Na quarta do capítulo cinco, verificou-se que a capacidade instalada do refino 

europeu, inicialmente otimizada ao atendimento da demanda de gasolina, após a 

Dieselização da frota europeia deixou de atender à demanda. Tal mudança gerou o 

desbalanceamento do refino europeu que se tornou deficitário em diesel e superavitário 

em gasolina. 

Na mesma seção verificou-se ainda que, após o ano de 2007, as margens do 

refino mundial sofreram uma redução em função da dificuldade de repasse da elevação 

dos preços do petróleo ao preço dos derivados. Na Europa, o refino foi prejudicado 

adicionalmente pela predominância da configuração hydroskimming, que produz grande 

quantidade de óleo combustível, e da configuração cracking, que maximiza a produção 

de gasolina, combustível superavitário na região. Contudo, percebe-se que o refino 

europeu seria beneficiado pela Ottolização da frota e consequente redução do superávit 

de gasolina na região. Tal modificação no perfil da frota europeia reduziria, inclusive, o 

risco de segurança energética decorrente da elevação da dependência externa em relação 

à importação de diesel. 
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Na quinta e última seção do capítulo cinco verificou-se a baixa sensibilidade dos 

resultados obtidos a pequenas variações na emissão do ciclo de vida do etanol de cana-

de-açúcar. No entanto, considera-se importante o acompanhamento da evolução da 

metodologia de cálculo destas emissões devido a crescente contestação destes valores, 

que influenciam diretamente nos resultados obtidos. 

Em resumo, dificilmente a União Europeia atingirá a sua meta de adição de 

biocombustíveis ao consumo do setor de transportes simultaneamente à sua meta de 

padronização de emissões de CO2 dos veículos novos leves. O alcance de tal objetivo 

envolve cenários bastante improváveis. Para cenários mais prováveis, que podem 

envolver um certo grau de reversão do padrão de Dieselização da frota europeia e o 

aumento da importação de etanol de cana-de-açúcar, há possibilidade de atender metas 

entre 105 e 110 gCO2/km, com uma maior adição de biocombustíveis líquidos ao 

consumo do setor de transportes. Não obstante, mesmo tais cenários envolvem desafios. 

De fato, conforme descrito no capítulo quatro, a construção dos cenários envolve 

incertezas em relação às hipóteses adotadas de não modificação das políticas 

energéticas, de manutenção da tendência de evolução tecnológica, dos preços de 

petróleo, dos incentivos fiscais, dos processos produtivos, das barreiras tarifárias, entre 

outros fatores, que modificariam as projeções utilizadas como base na construção dos 

cenários. Assim, caso a tendência de evolução da eficiência dos veículos novos de 

passeio e/ou da produção de biocombustíveis e os pressupostos adotados nas projeções 

não sejam modificados, a meta de 95 gCO2/km não será atendida através de 

complementação de biocombustíveis com a importação de etanol brasileiro. Fato que 

falseia a hipótese adotada pelo trabalho. 

Por fim, sugere-se como objeto de futuros trabalhos a análise dos seguintes 

fatores, que não puderam ser abordados por este trabalho. 

• Análise da dependência externa europeia derivada do aumento das 

importações de etanol brasileiro; 

• Análise do potencial de redução da dependência europeia em relação à 

importação de proteína para ração animal, através do aproveitamento da 

proteína no processo produtivo de biocombustíveis; 

• Análise dos efeitos da modificação dos pressupostos adotados pelo 

modelo em relação à políticas energéticas, evolução tecnológica, preços 

de petróleo, incentivos fiscais, processos produtivos e barreiras tarifárias. 
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• Estudo da indústria automobilística europeia de forma mais aprofundada, 

para que se possa afirmar que o movimento de Ottolização na União 

Europeia seria simétrico ao movimento de Dieselização. A questão da 

dificuldade de troca das linhas de montagem deve ser avaliada para que se 

possa determinar as adaptações e o tempo necessário para que esta mudança 

ocorra. Um estudo desta natureza pode envolver também a discussão de 

eventuais externalidades positivas do investimento na indústria 

automobilística europeia. 

• Estudo da introdução do veículo híbrido flex-fuel, que poderia facilitar a 

meta de renováveis e de redução CO2. 

• Análise dos efeitos da introdução do controle do tamanho dos veículos 

produzidos na União Europeia. 

• Estudo da questão tarifária, para que se possa avaliar corretamente as 

políticas fiscais e direcioná-las aos objetivos das políticas energética e 

ambiental. 

• Aprofundamento da análise em dois novos cenários: o primeiro cenário com 

maior proporção de veículos à gasolina e o segundo com a adoção da 

tecnologia híbrida em veículos à gasolina. 

• Análise dos efeitos da introdução de powertrains que não foram tratados 

nesta pesquisa, sobretudo da introdução de veículos movidos a célula 

combustível. 

• Construção de cenários com diferentes ciclos de vida para todos os 

biocombustíveis utilizados na modelagem. 
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