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SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS POR ETANOL E 
BIODIESEL NO BRASIL E SEUS IMPACTOS ECONÔMICOS: UMA 

AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ENERGIA 2030



Motivação
� Como fruto da preocupação global com a mudança do clima, realizou-se no Rio de 

Janeiro, no ano de 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (CNUMAD).

� Brasil: criada a Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que busca ordenar as ações do 
governo brasileiro com vistas à necessidade de conciliar o desenvolvimento 
econômico-social com práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de 
gases.

� PNMC tem como meta a redução das emissões totais entre 36,10% a 38,90% até 
2020: políticas que têm como um dos seus objetivos elevar a participação dos 
biocombustíveis na matriz energética brasileira
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Motivação
� Como parte destes esforços, o governo brasileiro realizou um estudo de 

planejamento para a expansão da oferta e demanda de energia até 2030, chamado 
de Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030). 

� Diversos cenários econômicos foram analisados no estudo, tendo sido um deles a 
expansão da produção e uso de biocombustíveis no país até 2030. 

� Embora o estudo contemple o planejamento físico da expansão da produção e uso 
dos biocombustíveis, ele não analisa as implicações econômicas desta expansão, 
nem suas implicações na economia em geral.
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Objetivo
� Analisar os impactos potenciais sobre a economia brasileira de uma ampliação na 

produção e uso de etanol e biodiesel, como substituição de parte dos combustíveis 
fósseis, tendo como base o cenário projetado pelo Plano Nacional de Energia 2030.

� De particular interesse para este estudo são:
� Os impactos nos agregados econômicos regionais;

� Os impactos nas emissões de gases de efeito estufa (GEEs), bem como as características 
regionais dos mesmos, 

� Cenários projetados para o período de 2010 a 2030.
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Metodologia
- Modelo TERM-BR - Modelo Computável de Equilíbrio Geral (EGC)

- Inter-regional, bottom-up;

- Modelo estático, linearizado.

- Preparação da base de dados;

- Criar o módulo de equações, que liga a economia às emissões de gases
de efeito estufa;

- Compatibilizar os dados do inventário de emissões com os setores da
Matriz de Insumo-Produto do Brasil (Ferreira Fo. e Rocha, 2008);
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Estrutura de produção do TERM-BR
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Esquema de origem 
dos fluxos para 
atendimento da 
demanda do TERM-
BR

7



Base de dados (Mip2005.har e Aggmod.har, 
produto e setor 25)
- Matriz de Insumo e Produto do Brasil de 2005;
- 110 produtos, 55 indústrias e 7 usuários finais;
- Desagregação de setores:

- Sebo (do setor Abate de Carnes);
- Biodiesel (do setor Produtos químicos diversos)
- Indústria de biodiesel (do setor Refino de Petróleo e Coque);

- Agregação para 41 produtos, 41 indústrias e 4 usuários finais;
- Atualização da base de dados de 2005 para 2010
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Biodiesel: desagregação na MIP (itens do custo de 
produção).
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Desagregação  efetuada a partir de planilhas de custos de produção de 

biodiesel (CEPEA, 2010).



Matriz de emissões no TERM-BR
- Matriz de Emissões – 2º Inventário Brasileiro de Emissões

(2005) (Gasdata.har);
- Emissões - uso de combustíveis (intermediário das indústrias):

- queima Extração de Petróleo e Gás, Carvão, Gasolina, Gasoálcool,
Óleo combustível, Óleo Diesel e Outros Produtos do Refino de
Petróleo;

- Nível de atividade (demanda do produto – matriz de
produção);

- Mudança do Uso da Terra e Florestas (57,71%) não foram
contabilizadas no modelo.
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Estratégia de simulação
� Estratégia incomum para modelos estáticos.

� Em geral, há apenas uma simulação para um novo equilíbrio:
� O novo resultado é a variação em relação ao equilíbrio original.

� Neste caso, contudo, havia interesse em conhecer a variação em relação ao 
equilíbrio futuro sem a política. 

� Desta forma, adotou-se uma estratégia de simulação diferente, com elementos de 
simulação dinâmica: construção de uma linha de base da economia.

� Em 2005 (ano base) não havia biodiesel na economia. Desta forma, atualização da 
economia inicialmente para 2010:
� Adição de biodiesel ao óleo diesel na proporção de 5% (B5).
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Atualização da base até 2010
� Adição do biodiesel ao óleo diesel na proporção de 5% (diesel B5). Calculo quanto isso 

representa em valor (MIP em valor); 

� Aumento da demanda pelo etanol hidratado em 185,4%; redução do etanol anidro em 
7,18%; 

� Redução de aproximadamente 30% do etanol exportado; aumento de 12% na receita de 
exportação;

� Aumento da produtividade da terra em 7,7% no período. 

� Aumento real de 78% no valor do investimento agregado;

� Aumento de 32,5% no consumo das famílias, 

� Aumento de 45,3% no consumo do governo,

� Aumento de 30,13% nas importações, redução de 15,10% nas exportações e aumento do 
PIB em 34,4% (Ipea, 2012), valores projetados na atualização do modelo.
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Fechamento longo prazo
� Estoque de capital da economia é endógeno, variando entre setores para ratificar a 

taxa de retorno ao estoque de capital por setor, considerada exógena;

� Investimento por setor é proporcional à variação do estoque de capital;

� Consumo agregado das famílias em termos reais é endógeno;

� Nível de emprego agregado é fixo ao nível da linha de base, salário real setorial a 
variável de ajuste para ratificar o emprego fixo.

� Consumo do governo é endógeno, variando na mesma proporção do consumo das 
famílias, em nível nacional e regional;

� Balança comercial, como parcela do PIB, é endógena;

� Deflator do PIB é o numeraire,.
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Cenário simulado: linha de base até 2030
� Primeira simulação, linha de base da economia.

� Projeções:
� crescimento das exportações e do PIB real a taxas anuais de 3,53%; 

� crescimento natural da população em 0,613% ao ano (a.a.),

� aumento do emprego agregado em 1,32% a.a

� aumento de 1,51% a.a. na produtividade da terra de 2010 até o ano de 2030 (Brasil 
2007, 2010,2012; Ipea, 2012). 

� Os resultados desta simulação representam um crescimento tendencial da 
economia, em relação aos quais os demais cenários de política serão comparados;
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Cenário simulado: projeções PNPE 2030
� Foram adicionados os choques dos biocombustíveis aos choques propostos ao 

cenário tendencial:
� Aumento do consumo do etanol pelas famílias em 5,6% a.a (200% entre 2010 e 2030), 

� aumento da substituição do diesel pelo biodiesel, a uma taxa de elevação no uso do 
biodiesel de 7,9% a.a. (360% entre 2010 e 2030). 

� Uma vez realizados os choques de política, foram calculadas as diferenças entre os 
resultados do mesmo e a linha de base, isolando-se, assim, as contribuições dos 
biocombustíveis tanto sobre as variáveis econômicas em geral quanto sobre as 
emissões.

� Separação dos resultados dos choques na solução.
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Estrutura da simulação
� Doit.bat: arquivo com a sequencia da simulação.

� Prior.cmf

� Rerun.cmf

� Calib2.cmf

� Policy.cmf

� Policy2.cmf : análise de sensibilidade.

� Gasdata1.upd: matriz de emissões.
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Resultados (policy.sl4)

17

Sk BiodieselT Sk Etanol.T Sk Total

Indicadores Agregados

PIB Real 0,023 0,010 0,033

Demanda Agregada

Consumo Real das Famílias 0,023 0,010 0,033

Consumo Real do Governo 0,028 0,014 0,043

Investimento Real 0,086 0,023 0,108

Volume de Exportações -0,298 -0,099 -0,397

Volume de Importações -0,126 -0,114 -0,240

Mercado de Trabalho

Salário Real Médio 0,071 0,029 0,101

Preços

Índices de Preços ao Consumidor -0,009 -0,003 -0,012

Índices de Preços das Exportações -0,033 -0,017 -0,050
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Resultados: setores e atividades mais afetados. Var. %, desvio em relação à 
linha de base.
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Variação (%) no consumo real das famílias, por faixa de 
renda familiar. Desvio em relação á linha de base.
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Emissões: var. % em relação á linha de base
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Conclusões
- Ampliação do etanol e biodiesel, efeito positivo nos agregados econômicos e na

redução das emissões totais;

- Pequena participação na economia brasileira, maiores variações ao nível regional.

- Desenvolvimento regional e setorial, nível de emprego, na maioria dos estados do
Norte e Nordeste e nos os setores agrícolas;

- Redução de 49.850,54 Gg de CO2. A partir de 2010 a taxa média anual de emissões,
seria reduzida em 0,126% a.a até 2030;

- Aumento nas emissões em Tocantins, Mato Grosso e Goiás: maiores incrementos na
atividade econômica e no nível de emprego;

- Aspecto econômico, social e ambiental, as políticas dos biocombustíveis, efeitos
favoráveis no agregado econômico e nas reduções das emissões totais, na matriz
energética brasileira.
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