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RESUMO 

GAMA, M. B. Avaliação econômica e energética da distribuição direta do etanol 

hidratado no estado de São Paulo. 2014. Dissertação (Mestrado) – Departamento de 

Transportes, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2014. 

 

Na busca por soluções que minimizem os impactos ambientais, causados especialmente por 

atividades da economia que dependem integralmente de alguma fonte de energia para 

funcionar, surgem novas alternativas de caráter renovável. No caso do setor de transportes, 

que se destaca na emissão de gases efeito estufa, o etanol hidratado proveniente da cana de 

açúcar tem se mostrado como uma opção à gasolina. Entretanto, para torná-lo competitivo no 

mercado, o etanol deve ser viável em termos econômicos e energéticos em todas as etapas da 

cadeia de suprimento. Na distribuição do etanol hidratado no mercado nacional, há uma 

importante restrição na regulamentação do setor, que determina que o etanol produzido nas 

usinas tenha passar por bases de distribuição antes de chegar aos centros de consumo, 

impedindo a entrega direta do mesmo. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo 

investigar os ganhos econômicos e energéticos da distribuição direta do etanol hidratado no 

estado de São Paulo. Para isso foram criados dois cenários de avaliação, o primeiro, 

representando o sistema atual de distribuição e o segundo representando a entrega direta. Na 

avaliação dos cenários foi desenvolvido um modelo custo e outro de gasto energético. A partir 

dos cálculos realizados, obteve-se um custo de R$ 559,09 mi para o Cenário 1, e de R$ 

295,62 mi para o Cenário 2, o que resultou em um ganho de R$ 263,46 mi a partir da entrega 

direta. Apesar do ganho, sabe-se que a viabilização da entrega direta depende da 

implementação de novas estruturas, o que implicaria em novos custos. Neste caso o ganho 

real estaria no custo de transportes, que representa cerca de R$ 137,33 mi. Com relação ao 

gasto energético, o Cenário 1 resultou em 1,69 bi de MJ, e o Cenário 2 em 1,22 bi de MJ, 

representando um ganho de 469,4 mi de MJ. Comparando este ganho com outros valores 

divulgados na literatura para a mesma etapa da cadeia, observa-se que há grande divergência 

entre os mesmos. Outro aspecto observado foi a pouca representatividade do gasto energético 

da etapa de distribuição, quando comparada com a etapa agrícola. 

Palavras-chave: Distribuição; etanol hidratado; economia de transportes; SIG; custo; energia. 

  



ABSTRACT 

GAMA, M. B. Economic and energetic evaluation of direct distribution of hydrous 

ethanol in the state of São Paulo. 2014. Thesis (Master) – Transportation Department, 

Engineering School of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

In the search for solutions that minimize environmental impacts, especially caused by 

economic activities that are completely dependent on any source of energy to operate, new 

alternatives of renewable character emerge. In the case of the transport sector, which stands in 

the greenhouse gases emissions, the hydrous ethanol from sugar cane has been shown to be an 

option to gasoline. However to make it competitive in the market, it should be feasible in 

economic and energetic terms in all steps of the supply chain. In the scenario of distribution of 

hydrous ethanol in the domestic market, there is an important legal restriction on the 

regulation of the sector, which states define that ethanol produced in plants must go through 

distribution bases before coming to consumption centers , preventing the direct delivery. The 

present study aimed to investigate the economic and energetic gains of direct distribution of 

hydrous ethanol in the state of São Paulo. For this evaluation two scenarios were created, 

them first, representing the current distribution system, and the second, representing the direct 

delivery. To evaluate both scenarios, a cost and an energy consumption models were 

developed. From the calculations performed, it was obtained a cost of R$ 559,09 million to 

Scenario 1, and R$ 295,62 million to Scenario 2, which resulted in a gain of R$ 263,46 

million from direct delivery. Despite the gain, it is known that the feasibility of direct delivery 

depends on the implementation of new structures which would imply on new costs. In this 

case the real gain would be at the cost of transport, which accounts for approximately R$ 

137,33 million. With respect to energy consumption, the Scenario 1 resulted in 1,69 billion of 

MJ, and Scenario 2 in 1,22 billion of MJ, which represents a gain of 469.4 million of MJ . 

Comparing this gain with other values reported in the literature for the same step of the supply 

chain, it is observed that there is a great difference between them. Another significant aspect 

is the low representativeness of the energy consumption of the distribution step, when 

compared with the agricultural step. 

Keywords: Distribution; hydrous ethanol; transportation economy; GIS; cost; energy. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre a situação e as perspectivas 

energéticas, tanto no âmbito nacional, como internacional. Estas discussões recaem, 

principalmente, na questão da energia fóssil proveniente, por exemplo, do carvão mineral e do 

petróleo, devido à vasta aplicabilidade destes componentes minerais. Neste contexto 

energético, um dos setores que mais se destaca é o de transportes. O principal motivo desta 

notoriedade é o fato de depender integralmente de algum tipo de energia, normalmente a de 

origem fóssil, para funcionar. 

No ano de 2012, nos Estados Unidos (EUA), 95,4% da energia consumida pelo setor 

de transportes era proveniente de combustíveis fósseis (EIA, 2013). O setor, neste mesmo 

país, representou 27,2% da emissão de gases efeito estufa, no ano de 2011 (EPA, 2013). No 

Brasil, em 2012, 87,5% da energia consumida pelo setor eram de fonte não renovável, e o 

mesmo representou 48,8% da emissão de gases efeito estufa no país (BRASIL, 2013a). 

 A relevância do setor de transportes no consumo de combustíveis fósseis tem reflexos 

diretos nos impactos ambientais. Diante disso, umas das soluções para mitigar estes impactos, 

é a utilização de fontes renováveis de energia. Especificamente no caso dos combustíveis, 

destaca-se a energia derivada de biomassa, que produz, por exemplo, o biodiesel e o etanol. 

Na matriz energética brasileira, segundo BRASIL (2013a), a parcela de energia de fonte 

renovável já representa 42,4%, com destaque para biomassa proveniente da cana de açúcar, 

que responde por 15,4% da matriz total, tanto na produção de eletricidade (bagaço da cana), 

como de etanol.  

O etanol (ou álcool etílico) é um biocombustível que pode ser obtido através do 

processamento de várias culturas agrícolas, destacando-se a produção a partir do milho, com 

maior expressão nos Estados Unidos, e da cana de açúcar, no Brasil (GOLDEMBERG, 

COELHO e GUARDABASSI, 2008). No caso da cana de açúcar, seu processamento tem 

como principais produtos o etanol anidro, utilizado em mistura com a gasolina; o etanol 

hidratado, utilizado puro em veículos automotores; e o açúcar. Além desses são gerados 

subprodutos, dos quais se destaca a energia elétrica, gerada a partir da queima do bagaço da 

cana. 
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Em relação ao etanol, no ano de 2008, em que houve um pico na produção nacional, o 

Brasil foi responsável por 31,4% da produção mundial, ficando atrás apenas dos EUA, que 

tem como matéria prima principal o milho (LMC INTERNATIONAL, 2008). A produção 

desse biocombustível, junto ao processamento da cana, tem mostrado uma evolução constante 

nas últimas safras, com crescimento médio anual de 7,6% na produção e 6,7% no 

processamento da cana. Na safra 2011/2012 foram produzidos, aproximadamente, 22,7 bi de 

litros de etanol, com destaque para o estado de São Paulo, que representou 51% desta 

produção (UNICA, 2013a). 

 Atualmente, o etanol brasileiro proveniente da cana de açúcar já é consolidado como 

uma alternativa à gasolina, principalmente depois da inserção da tecnologia Flex Fuel, a partir 

de 2003, na qual é possível utilizar tanto o etanol hidratado, como o etanol anidro, misturado 

com a gasolina. Mais que isso, há uma potencialização do uso desta nova alternativa, 

principalmente pelas questões ambientais, no que se refere à redução da emissão de gases 

poluentes e a finitude da matéria prima dos combustíveis fósseis (CAMELINI e CASTILLO, 

2012). 

Contudo, para expandir o consumo de etanol no Brasil e no mundo, em substituição a 

outros combustíveis fósseis, não basta a justificativa que a fonte é renovável ou que a 

tecnologia para sua utilização já está dominada. O produto tem que ser viável para produtores 

e consumidores. Neste aspecto é relevante avaliar tanto a viabilidade econômica, como a 

energética, dos processos existentes na cadeia do etanol (da produção até a distribuição ao 

consumidor final), para saber, primeiramente, qual o custo envolvido no processamento do 

etanol ao longo da cadeia e, depois, quanto se gasta de energia para produzir e transportar o 

referido combustível. 

No que tange à viabilidade energética, estudos vêm sendo realizados no sentido de 

investigar o gasto energético na cadeia do etanol. Como esse combustível é fonte de energia 

proveniente de fontes renováveis, há um interesse dos estudiosos em comparar a energia fóssil 

investida na produção (inputs), com aquela produzida (output). O objetivo das investigações 

sobre o gasto energético do etanol é basicamente o mesmo: traduzir em unidades energéticas 

aquilo que foi consumido no decorrer do processo (COMITRE, 1993). Para isso são utilizados 

coeficientes de conversão (ou valores caloríficos), expressos em unidades calóricas por 

unidades de tempo, massa, volume ou área. 
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Apesar dos estudos possuírem um procedimento de contabilização parecido, observa-

se grande divergência nos resultados dos gastos energéticos do etanol, em especial, aquele 

proveniente da cana de açúcar do Brasil. Esta diferença está relacionada a diversos fatores, a 

começar pelo consumo de insumos e materiais, além dos coeficientes energéticos adotados 

por cada autor, bem como a contabilização, ou não, da utilização da energia elétrica produzida 

pelo bagaço da cana na etapa industrial. 

Outro ponto observado é o foco dado às atividades agrícola e industrial, no que tange à 

avaliação energética do etanol. Existem diversos trabalhos na literatura que não consideram a 

etapa de distribuição dentro deste contexto. Mesmo com pouca representatividade, quando 

comparado à etapa agrícola, há um gasto de energia no transporte do etanol das usinas até os 

postos de combustíveis, em especial com a utilização do diesel, que deve ser contabilizada. 

Além disso, parece não haver consenso entre os autores que consideraram essa etapa, quanto 

às estimativas calculadas. 

 Além da questão energética, outra importante análise a ser feita na cadeia do etanol, 

como destacado anteriormente, se refere à viabilidade econômica das atividades que 

constituem a mesma. Uma avaliação desta natureza pode ser feita utilizando modelos que 

representem os custos nos processos desenvolvidos. No caso da distribuição do etanol, por 

exemplo, pode ser feita uma modelagem baseada nos custos operacionais do transporte ou nos 

preços de frete. No primeiro, há uma descriminação detalhada dos diversos componentes de 

custo inseridos na atividade de transporte, como combustível, mão de obra, manutenção, 

administrativos, estes muitas vezes divididos em custos variáveis e fixos. No segundo, o 

modelo de custo baseia-se nas tarifas de fretes praticadas no mercado. 

 Diante do exposto, entende-se que as avaliações, econômica e energética, se mostram 

pertinentes quando se busca discutir a viabilidade de combustíveis de caráter renovável, como 

é o caso do etanol. 

1.1. Definição do Problema de Pesquisa 

Para discutir melhor a questão da viabilidade econômica e energética da atividade de 

distribuição do etanol, deve-se compreender a cadeia desse produto no mercado interno. Na 
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cadeia de suprimento do etanol, representada de modo genérico na Figura 1, sabe-se que os 

fornecedores de matérias prima, usinas, distribuidores e pontos de revenda não têm a mesma 

localização, e deste modo as atividades logísticas, como transporte e armazenagem, podem ser 

repetidas várias vezes até este produto chegar ao consumidor. 

 
Figura 1: Representação dos fluxos real e estudado na cadeia de suprimento do etanol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na sequência de etapas apresentada na figura acima é possível observar que a matéria 

prima (cana de açúcar) chega até as usinas, onde é produzido o etanol, segue para os centros 

de distribuição ou bases, para então chegar aos postos revendedores e, posteriormente, ao 

consumidor final. Este processo, praticado atualmente no mercado interno, e denominado 

‘fluxo real’, é feito majoritariamente pelo modo rodoviário, utilizando caminhões tanque com 

capacidade de 30 mil litros (BNDES e CGEE, 2008), e assim será avaliado na presente 

pesquisa. 

 Neste fluxo, está identificada a etapa de distribuição da cadeia, representada pelos 

atores destacados em azul. Os fluxos desta etapa são fortemente influenciados por legislações 

(ou resoluções) criadas pela agência reguladora de combustíveis no Brasil, a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP). Com base na resolução Nº 43 da ANP, a usina só pode 

comercializar o etanol, hidratado ou anidro, com o distribuidor, ficando vedada a entrega 

direta aos postos revendedores. Esta norma tem por finalidade concentrar o controle de 

qualidade e a arrecadação de tributos em um único elemento, neste caso, os centros de 

distribuição, o que facilita a ação do órgão regulador.  

A questão de concentrar o controle nos distribuidores também é explicada pelo fato 

desse elemento constituir um número menor de empresas, quando comparado ao número de 

usinas e postos. No mercado nacional existem 341 usinas produtoras, sendo 159 no estado de 

São Paulo, 225 bases de distribuição (47 em São Paulo) e 38.148 postos de revenda (BRASIL, 

2013b; ANP, 2013; MENEZES, RODRIGUES e VAZQUEZ, 2013). 
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O grande problema da regulamentação atual, sob os aspectos econômicos e 

energéticos da cadeia, se refere ao problema do “turismo do álcool” (YOSHISAKI, MUSCAT 

e BIAZZI, 1996), que afeta, em especial, as regiões produtoras de etanol, que estão próximas 

das regiões de consumo e, portanto, a movimentação do etanol até um distribuidor, para 

posteriormente voltar para os locais de consumo poderia configurar um gasto econômico e 

energético desnecessário. Este possível gasto poderia ser minimizado, por exemplo, se fosse 

implantado para um ambiente operacional com nota fiscal eletrônica, emitida pelos postos 

revendedores, associada à entrega do etanol a partir das usinas até os postos de combustíveis. 

Os grupos que representam as usinas de etanol entendem que esta intermediação dos 

distribuidores no escoamento da produção de etanol, gera custos desnecessários de transporte. 

Segundo esses grupos, como as usinas já produzem, estocam e analisam a qualidade do 

produto, poderiam também atuar na distribuição do etanol hidratado para as regiões de 

consumo próximas às unidades produtoras. No caso do etanol anidro, este deve passar 

necessariamente pelos distribuidores, onde é misturado com a gasolina (LOPES, SILVA e 

CONEJERO, 2010). 

A melhor representação dessa problemática, que envolve a entrega direta do etanol 

hidratado, representada na Figura 1 como ‘fluxo estudado’, encontra-se no estado de São 

Paulo, onde há o maior número de centros produtores de etanol do País, localizados próximos 

às regiões de consumo. Nesse cenário entende-se que a movimentação desnecessária do 

referido produto no estado encarece o sistema, podendo refletir tanto no aumento do preço de 

venda do biocombustível, como na energia fóssil consumida. Diante desse quadro, o objeto de 

estudo da presente pesquisa é a distribuição do etanol hidratado no estado de São Paulo. 

1.2. Objetivo Geral 

Investigar os ganhos econômicos e energéticos do cenário de distribuição direta do 

etanol hidratado no estado de São Paulo. 
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1.2.1. Objetivo Complementar 

Investigar os potenciais ganhos energéticos e compará-los com valores divulgados na 

literatura. 

1.3. Justificativa 

A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho pode ser feita sob os pontos de 

vista ambiental e econômico. 

A discussão sobre os benefícios de fontes de energia renovável já vem sendo feita há 

bastante tempo. Mesmo assim, a dimensão física que existe no mundo, abastecida por energia 

fóssil, é imensa, e com novos investimentos, como o caso do Pré-sal (explorado pela 

PETROBRAS), fica cada vez maior. Como consequência disto é estimado um aumento 

considerável na temperatura média global, até o final do século, devido à emissão de gases 

efeito estufa (ABRAMOVAY, 2013). 

A atividade de transporte, por ser praticamente dependente dos combustíveis de 

origem fóssil, acaba por contribuir expressivamente para o aumento desta emissão. Em face 

deste problema, e entendendo a importância desta atividade na economia do país, torna-se 

necessária a busca por novas alternativas que possam competir com estes combustíveis, ou 

mesmo substituí-los, como é caso do etanol. 

Contudo, para o aumento da competividade deste biocombustível deve haver um 

respaldo baseado na viabilidade econômica e energética de todas as etapas que integram a 

cadeia deste produto. Como já discutido, uma dessas etapas é a distribuição, que tem como 

principal atividade o transporte. Este absorve a maior porcentagem dos custos logísticos totais 

de uma organização, normalmente entre um e dois terços (BALLOU, 2006). Neste sentido, 

esforços devem ser feitos na tentativa de reduzir ao máximo os custos com esta atividade, não 

sendo diferente para o caso do etanol, que depende dessas reduções para se tornar mais 

competitivo frente a outras alternativas de combustível.  
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Yoshisaki, Muscat e Biazzi (1996) estudaram a questão da distribuição direta do 

etanol, para um consórcio de usinas do estado de São Paulo, de modo que fosse possível o 

suprimento dos postos diretamente a partir dessas usinas. Com base em um modelo de 

distribuição, para avaliar os custos logísticos, os autores concluíram que há economia de 

custos, quando comparado à política utilizada com o intermédio de bases de distribuição. 

Esta questão dos custos logísticos na cadeia do etanol ainda é muito atual, desta 

maneira vem sendo incluída nos planos do governo federal dentro do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC). Baseado neste programa já foi instalado um duto de etanol entre as 

cidades de Ribeirão Preto (região produtora) e Paulínia (terminal de distribuição), ambas no 

estado de São Paulo, visando a diminuição do fluxo de caminhões na rodovia, a redução nos 

custos do transporte e, por consequência, o preço final do produto (BONATO, 2013). 

1.4. Estrutura da dissertação 

 Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O Capítulo 1 apresenta uma 

introdução do tema da pesquisa, a definição do problema, o objetivo geral e complementar e a 

justificativa. O Capítulo 2 reúne os principais conceitos e informações encontrados na 

literatura, que serviram para contextualizar a pesquisa, bem como fundamentar as discussões 

dos resultados e conclusões. No Capítulo 3 é descrito o método utilizado na pesquisa, 

contendo as etapas que foram desenvolvidas. Nessas etapas destacam-se o processo de 

obtenção das bases de dados georreferenciadas e dos dados complementares; os modelos de 

custo, gasto energético e de minimização aplicados na pesquisa; por fim, a descrição dos 

cenários avaliados. O Capítulo 4 descreve o procedimento para o cálculo do custo e gasto 

energético nos cenários avaliados. No Capítulo 5 é apresentada a descrição e análise dos 

resultados e no Capítulo 6 as conclusões e as recomendações para futuras pesquisas.  
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2. Revisão Bibliográfica 

 O presente capítulo consiste em uma reunião de conceitos e dados encontrados na 

literatura, sobre o tema em debate, que servem para fundamentar a pesquisa. A revisão 

realizada neste trabalho inicia abordando o mercado e logística do etanol no Brasil, passando 

pela regulamentação do setor. Também são discutidas questões relacionadas com o consumo 

energético e o custo na cadeia do etanol, assim como, sobre rede de transportes e modelos 

otimização. 

2.1. Mercado do etanol no Brasil 

O etanol (ou álcool etílico) é um biocombustível que pode ser obtido através do 

processamento de várias culturas agrícolas, destacando-se a produção a partir do milho, com 

maior expressão nos Estados Unidos, e da cana de açúcar, no Brasil (GOLDEMBERG, 

COELHO e GUARDABASSI, 2008). No caso da cana, seu processamento tem como 

principais produtos o etanol anidro, utilizado em mistura com a gasolina; o etanol hidratado, 

utilizado puro em veículos automotores; e o açúcar. Além desses são gerados subprodutos, 

como mostra a figura, no qual se destaca a energia elétrica, gerada a partir da queima do 

bagaço da cana. Essa energia é utilizada na própria usina e quando há excedente de produção 

é comercializada. A Figura 2 apresenta um fluxograma da produção dos principais produtos 

gerados a partir da cana de açúcar. 

 Por ter como matéria prima os recursos naturais fontes de bioenergia, o etanol é 

considerado um combustível renovável, com grande potencial para reduzir a dependência dos 

combustíveis de origem fóssil, como a gasolina. Este potencial está associado a fatores, como 

maturidade tecnológica, viabilidade econômica da produção e o aspecto ambiental, que se 

relaciona ao caráter renovável da matéria prima e a mitigação na emissão dos gases efeito 

estufa. Outro aspecto relevante refere-se a sua utilização nos veículos automotores, já que o 

etanol pode ser usado puro ou misturado com a gasolina Desta maneira é possível utilizá-lo 
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em motores (Ciclo Otto) movidos a álcool, gasolina ou nos flex fuel, em operação desde 2003 

no Brasil, e que no ano de 2011 já representavam 48% dos veículos leves (BRASIL, 2013a; 

BNDES e CGEE, 2008; IEA, 2010). 

 
Figura 2: Fluxograma da produção de etanol e açúcar a partir da cana de açúcar. 

Fonte: Seabra (2008) apud Souza (2010). 

 Houve um aumento expressivo na produção do etanol no Brasil nos últimos anos, o 

que impulsionou bastante o setor sucroalcooleiro, fazendo com que no ano de 2010, este 

representasse 1,56% do PIB nacional (CNI, 2012). Este aumento foi acompanhado pela 

produção de cana de açúcar, matéria prima deste biocombustível. 

No ano de 2008, em que houve um pico na produção nacional, o Brasil foi responsável 

por 31,4% da produção mundial de etanol, ficando atrás apenas dos EUA, que tem como 

matéria prima principal o milho (LMC INTERNATIONAL, 2008). A produção de etanol, 

junto ao processamento da cana de açúcar, tem mostrado uma evolução constante nas últimas 

safras, com crescimento médio anual de 7,6% na produção e 6,7% no processamento da cana, 

assim como mostra o Gráfico 1. Na safra 2011/2012 foram produzidos, aproximadamente, 

22,7 bi de litros de etanol, com destaque para o estado de São Paulo, responsável por 51% da 
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produção. Do total produzido, aproximadamente, 91,7% foi destinado ao mercado interno, o 

que mostra a representatividade da comercialização dentro do Brasil (UNICA, 2013a). 

 
Gráfico 1: Evolução da moagem da cana de açúcar e produção de etanol. 

Fonte: UNICA (2013b). 

 Outro ponto importante destacado no gráfico refere-se à representatividade do estado 

de São Paulo no cenário apresentado. Este tem uma média de participação anual de 55,4% na 

produção de etanol do Brasil, e 59,5% na moagem de cana, sendo atualmente o maior 

produtor de etanol e cana do país. Além disto, também é o maior consumidor do 

biocombustível, neste caso apenas tratando do hidratado, totalizando 59,2% do consumo do 

país. O reflexo desta relevância pode ser observado também na semelhança das curvas de 

produção mostradas no gráfico, para o etanol e a cana de açúcar, comparando o estado de São 

Paulo e o Brasil. 

 A Figura 3 também ilustra esta representatividade, mostrando a distribuição de usinas 

produtoras de etanol no país. Como é possível perceber, há maior concentração na região 

Centro-Sul, em especial no estado de São Paulo. Atualmente existem 341 usinas produtoras 

de etanol no país, sendo 300 (87,9%) na região Centro Sul, sendo que 159 (46,7%) estão 

localizadas em São Paulo (BRASIL, 2013b). 
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Figura 3: Distribuição das usinas produtoras de etanol no Brasil. 

Fonte: Camelini (2011). 

 Tendo em vista a importância no setor sucroalcooleiro do país, o presente estudo 

analisará o estado de São Paulo, mais especificamente, as questões relacionadas à distribuição 

do etanol hidratado, como já foi previamente destacado na descrição do estudo. Para 

esclarecer este enfoque é relevante discutir a cadeia deste produto e quais os atores que 

integram a mesma. 

2.2. Cadeia do etanol no Brasil 

 A abordagem sobre a cadeia que foi explorada nesta pesquisa está relacionada com o 

conceito de Cadeia de Suprimentos. Esta pode ser compreendida como um conjunto de 

atividades funcionais que se repetem inúmeras vezes ao longo de um canal, de modo que 

matérias primas são convertidas em produtos acabados, em uma sequência de etapas, de modo 

a agregar valor para o consumidor (BALLOU, 2006). 
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 Com base nesse conceito, será discutida a cadeia de suprimento do etanol no mercado 

interno, que está representado na Figura 4. Esta figura mostra o encadeamento dos atores na 

cadeia, destacando aqueles que serão analisados no presente estudo. 

 
Figura 4: Cadeia de suprimento do etanol no mercado interno. 

Fonte: Adaptado de Lopes, Silva e Conejero (2010). 

 A definição de alguns desses atores está descrita na Resolução da ANP nº 43 (de 

22/12/2009), assim como mostra o trecho destacado. 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, adotam-se as seguintes definições: 

I - agente operador de etanol: pessoa jurídica que atua em bolsa de 

mercadorias e futuros na condição de cliente de etanol;  

II - empresa comercializadora de etanol: pessoa jurídica controlada 

diretamente ou indiretamente por dois ou mais produtores ou cooperativas de 

produtores de etanol, que se enquadre no art. 116 e no § 2º do art. 243 da Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e que não poderá conter, em seu objeto 

social, a produção ou qualquer outra forma de industrialização de etanol; 

(...) 

V - distribuidor: pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, autorizada 

para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos 

derivados de petróleo, etanol combustível, biodiesel, mistura óleo 

diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis 

automotivos; 

VI - fornecedor de etanol combustível: i) produtor de etanol com unidade 

fabril instalada no território nacional, ii) cooperativa de produtores de etanol, 

iii) empresa comercializadora de etanol, iv) agente operador de etanol, ou v) 

importador de etanol, não podendo, em nenhum dos casos, exercer as 

atividades de distribuição ou revenda varejista de combustíveis líquidos. 

(BRASIL, 2009). 
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 Sobre os atores abordados cabe destacar alguns pontos. A empresa comercializadora 

de etanol atua como um intermediário nas transações comerciais entre usinas e postos, já que 

não adquirem o produto, tendo a função de otimizar este processo. O agente operador de 

etanol, apesar de não destacado na cadeia, atua também como facilitador, aperfeiçoando o 

processo de comercialização do produto (ANP, 2009). O TRR também atua como 

intermediário, contudo este adquire o produto, a granel, e o repassa ao varejo. Apesar de estar 

inserido na cadeia, é vedado ao mesmo comercializar “álcool etílico combustível” (etanol) 

para fins automotivos (ANP, 2008). Por fim, os grandes consumidores são normalmente 

empresas de porte elevado que compram a granel. 

 Outra questão relevante refere-se à relação entre as usinas e as distribuidoras, no que 

tange ao fluxo financeiro. Nesta relação prevalece a venda tipo FOB (Free On Board), em que 

o frete e o seguro são de responsabilidade do cliente, neste caso as distribuidoras. Estas 

buscam o produto nas usinas, levam para os centros de armazenamento (também chamados de 

bases de distribuição), para então encaminhar o produto até os postos. Em menor escala 

ocorre a venda tipo CIF (Cost, Insurance and Freight), em que o fornecedor (usina) é 

responsável pelo frete e o seguro. Esta modalidade de venda ocorre quando as usinas desejam 

fazer um aproveitamento logístico, e assim optam por levar o etanol até as bases em 

caminhões próprios, para que na volta, retornem com este mesmo veículo carregado com 

diesel. Este combustível é utilizado no abastecimento de sua frota de caminhões e tratores 

(LOPES, SILVA e CONEJERO, 2010; NEVES e CONEJERO, 2010). 

 A partir desta cadeia, pode ser feita uma análise mais profunda dos atores citados 

como foco da pesquisa. Outro tipo de análise de cadeia deve ser feita, com maior destaque 

para a distribuição do produto e os meios de transporte utilizados. A Figura 5 mostra os fluxos 

de movimentação do etanol no mercado interno, desde a saída da usina, até a chegada aos 

postos de revenda, com ênfase nas estruturas físicas de armazenamento pelo qual o produto 

deve passar. Estas três estruturas são: centro coletor, base de distribuição primária (Base P) e 

base de distribuição secundária (Base S). 

 As estruturas apresentadas são utilizadas, de modo geral, para estocar e encaminhar o 

etanol para os postos revendedores, mas cabe destacar algumas diferenças. Os centros 

coletores, de propriedade da BR Distribuidora, localizam-se próximos às usinas e têm a 

função também de interligar as regiões e bases de distribuição. A distinção principal entre as 

bases primária e secundária se refere à localização, de modo que a primeira fica mais próxima 
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dos produtores, em especial das refinarias de petróleo, e a segunda dos consumidores, visando 

atender os mercados mais distantes dos centros de produção (NEVES e CONEJERO, 2010). 

 
Figura 5: Fluxos de movimentação do etanol no mercado interno. 

 Fonte: Adaptado de Neves e Conejero (2010), Lopes, Silva e Conejero (2010) e Barros e Wanke (2012). 

 Com relação ao produto transportado é possível observar uma distinção entre o fluxo 

do etanol anidro e hidratado. Basicamente, esta distinção é feita porque a partir das bases de 

distribuição o etanol anidro passa a ser comercializado misturado com a gasolina, seguindo 

um fluxo específico deste último combustível. Assim, em discussões sobre a distribuição do 

etanol na cadeia, como é o caso desse estudo, deve ser feita a consideração de que se trata 

apenas do etanol hidratado. 

 Outro aspecto importante destacado nesta figura refere-se aos tipos de movimentação 

de material que ocorre em cada fluxo, neste caso, coleta, transferência e entrega. Cada um 

desses está associado a um ou mais modos de transportes, dispostos na figura. Apesar da 

variada gama de modos de transporte, 70% do etanol comercializado no mercado interno é 

movimentado pelo modo rodoviário, utilizando caminhões tanque com capacidade de 30 mil 

litros, a partir das usinas, passando pela base primária e chegando aos postos revendedores 

(fluxo 3), o que reforça a importância deste modo para o setor (BNDES e CGEE, 2008). 

 Pode-se perceber que a movimentação do etanol no Brasil envolve, inevitavelmente, a 

presença das distribuidoras. Este fato está associado às normas regulatórias estabelecidas para 

o setor, que por sua vez, serão melhores discutidas no tópico subsequente.  
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2.3. Regulamentação do etanol no Brasil 

 Um dos principais marcos regulatórios do etanol no Brasil é a Lei Nº 9.478, de 6 de 

agosto de 1997, também conhecida como Lei do Petróleo. Alguns dos objetivos desta lei são 

dispor sobre a política energética nacional, instituir o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo. 

 No que se refere aos princípios e objetivos da política energética nacional, destacam-

se alguns incisos (XII – XVIII) do art. 1º, que tratam especificamente da questão dos 

biocombustíveis. A saber: 

XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação 

dos biocombustíveis na matriz energética nacional; 

XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território 

nacional; 

XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de 

subprodutos da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, 

renovável e complementar à fonte hidráulica; 

XV - promover a competitividade do País no mercado internacional de 

biocombustíveis;  

XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de 

biocombustíveis;  

XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia 

renovável;  

XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de 

poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de 

biocombustíveis. 

 Quanto ao CNPE, estão atribuídas no art. 2º as funções deste, que visa, através do 

estabelecimento de diretrizes gerais, atender aos objetivos da política energética nacional. 

Estas ações buscam nortear o setor energético no médio e longo prazo, e no caso dos 

biocombustíveis, busca-se estabelecer metas para balancear a matriz energética nacional com 

este tipo de energia, assim como, garantir o bom funcionamento da cadeia, sob os mais 

diversos aspectos, como suprimento, distribuição e tecnológico.  

 Outro ponto de destaque na lei refere-se ao art. 7º, que institui a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), implantada pelo Decreto nº 2.455, de 14 de 

janeiro de 1998. Este, que é o mais importante órgão do setor, atua na regulação, contratação 
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e fiscalização das atividades econômicas (produção e distribuição) relativas à indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. Entre as diversas atribuições deste órgão, cabe 

destacar algumas:  

 Regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à 

exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à 

distribuição, à revenda e à comercialização de biocombustíveis, assim como 

avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade, fiscalizando-as 

diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios (inciso XVI); 

 Especificar a qualidade dos combustíveis, entre eles o etanol (inciso XVIII); 

 Registrar os contratos de transporte e de interconexão entre instalações de 

transporte, inclusive as procedentes do exterior, e os contratos de comercialização, 

celebrados entre os agentes de mercado (inciso XXI). 

 No que concerne à produção de etanol, além da ANP, outro órgão regulador e 

fiscalizador, segundo CAZEIRO (2010), é o Conselho Interministerial do Açúcar e Álcool 

(CIMA), atuando sob um ponto de vista gerencial e estratégico. Este foi criado pelo Decreto 

Nº 3.546, de 17 de julho de 2000, com o objetivo de desenvolver políticas relacionadas às 

atividades do setor sucroalcooleiro. Segundo o texto deste decreto, tais políticas devem: 

 Adequar à participação dos produtos da cana-de-açúcar na Matriz Energética 

Nacional; 

 Criar mecanismos econômicos necessários à auto sustentação setorial; 

 Buscar o desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Ainda na Lei do Petróleo, há um capítulo (CAPÍTULO IX-A) que trata das atividades 

econômicas da indústria de biocombustíveis. O único artigo contido no capítulo, art. 68-A, 

dispõe sobre um ponto importante na regulamentação dos biocombustíveis: qualquer empresa 

ou conglomerado de empresas (i.e., cooperativas), devidamente autorizadas pela ANP, podem 

desenvolver atividades econômicas na indústria de biocombustíveis, entre eles o etanol. 

 Outro documento normativo importante é a Lei Nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, 

que trata da fiscalização das atividades relativas ao abastecimento de combustível no âmbito 

nacional. Entre outras disposições legais, está descrito no texto que a fiscalização das 

indústrias de combustíveis e do abastecimento nacional, assim como o adequado 

funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e do cumprimento do 
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Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, será executada pela ANP. Esta 

questão do estoque foi criada pela Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, visando garantir o 

abastecimento de combustíveis no país.  

 Ainda com relação à Lei Nº 9.847, está descrito que a questão do abastecimento 

nacional é de utilidade pública e envolve atividades como, produção, importação, 

processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, 

comercialização e avaliação de conformidade. 

 No aspecto ambiental, cabe destacar a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que, 

entre outras questões, aborda a redução de emissão de poluentes por veículos automotores. No 

tocante aos biocombustíveis, foi deliberado sobre o porcentual de adição de álcool etílico 

anidro à gasolina (Art. 9º), sendo fixado no valor de 22%, segundo a Lei nº 10.203, de 2001. 

Este valor pode ser alterado pelo Poder Executivo, sendo delegado a competência para o 

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com aprovação do 

CIMA. Atualmente, baseado na Portaria MAPA nº 105 de 28 de fevereiro de 2013, o 

percentual é de 25%.  

 Além das leis descritas, a regulamentação dos combustíveis no Brasil, focando no 

etanol, é baseada em portarias, instruções normativas e resoluções, estabelecidas pela ANP. 

Existem algumas resoluções importantes, para complementar esta discussão, como a ANP 

36/2005 (Revogada ANP 7/2011) e a ANP 05/2006 (Revogada ANP 43/2009). 

 A resolução ANP Nº 5, de 2006, posteriormente revogada pela ANP Nº 43, de 2009, 

dispõe sobre os requisitos para cadastramento de fornecedores de etanol, além das condições 

para comercialização do referido produto e das obrigações dos fornecedores quanto aos 

envios de dados. Destes serão destacados apenas aspectos da comercialização e do 

cadastramento. Quanto a este último, cabe salientar que para que o fornecedor inicie a 

comercialização de etanol, é necessário um prévio cadastramento na ANP. Estes 

fornecedores, para serem cadastrados, também devem fazer parte do código de cadastramento 

do MAPA. 

 Já nas disposições sobre a comercialização, são delimitados os fluxos de venda e 

compra dos principais agentes da cadeia. Entre outras questões, fica estabelecido que o 

fornecedor somente poderá comercializar etanol com um distribuidor (autorizado pela ANP) e 

com mercado externo. Este distribuidor, por sua vez, somente poderá adquirir etanol de outro 

distribuidor autorizado, respeitando a regulamentação aplicável; de um fornecedor cadastrado 
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na ANP; ou diretamente do mercado externo. Fica vedada a comercialização entre 

fornecedores e entre fornecedor e distribuidor, para o etanol que não se enquadre nas 

especificações da resolução ANP nº36, que será descrita a seguir, ou outra que a substitua. 

 Em outras palavras, o produtor de etanol pode vender etanol, desde que atenda as 

especificações do produto, tanto para outros produtores, como para um distribuidor. O 

distribuidor, por sua vez, pode vender para outro distribuidor, diretamente para o mercado 

externo ou para um posto revendedor de combustíveis. Esta especificação representa uma 

importante restrição de fluxo na cadeia de comercialização do etanol para o mercado interno. 

 Outra resolução importante é a ANP nº36 (revogada pela ANP nº 7, em 2009), já 

citada anteriormente. Esta dispõe sobre as especificações do etanol anidro combustível e do 

etanol hidratado combustível, além das obrigações dos agentes da cadeia que comercializam o 

produto, quanto ao controle de qualidade. No que tange a especificação do produto, são 

descritos parâmetros de qualidade com relação a características, como cor, acidez, pH e teor 

alcoólico. 

 Além das questões destacadas, cabe mencionar outras instituições que auxiliam o 

processo de comercialização do etanol, atuando também na regulação da cadeia. Estas 

instituições representam, normalmente, a classe de determinados agentes da cadeia, como os 

produtores de cana, as usinas, distribuidoras e os postos revendedores. De acordo com 

CAZEIRO (2010), este tipo de entidade forma-se por meio de associações regionais, como é o 

caso da ORPLANA, CONSECANA-SP e da UNICA. 

 A primeira, ORPLANA (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul 

do Brasil), tem por objetivo atender aos interesses dos produtores, auxiliando-os com 

assessoria técnica, jurídica e na difusão do conhecimento, além de estabelecer o contato com 

órgãos públicos, privados e sociedade, no âmbito nacional e internacional. Esta instituição 

conta com associações dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito 

Federal e Goiás, representando cerca de 18 mil produtores de cana (ORPLANA, 2013). 

 O CONSECANA-SP (Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool 

do Estado de São Paulo) é uma associação formada por representantes das indústrias de 

açúcar e álcool e dos produtores de cana, e tem por objetivo, estabelecer um relacionamento 

adequado entre este elo da cadeia, em especial, no que se refere ao estabelecimento do preço 

da cana. Esta associação estabeleceu um modelo de pagamento da cana, baseado no teor de 

sacarose da mesma e outros parâmetros técnicos, que avaliam a qualidade da matéria prima 



23 

 

 

entregue às indústrias e assim, determinam o preço a ser pago aos produtores (UNICA, 

2013c). 

 Por fim, a UNICA (União da Indústria de Cana-de-Açúcar) tem, basicamente, a 

finalidade de atender aos interesses dos produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade tanto no 

Brasil, como no mundo, visando o fortalecimento do setor. Esta possui mais de 130 

companhias associadas, respondendo por cerca de 50% do etanol produzido no Brasil 

(UNICA, 2013d). Além de auxiliar as empresas nos mais diversos sentidos e estabelecer uma 

comunicação com entidades governamentais, a UNICA divulga no meio eletrônico 

informações sobre o setor, auxiliando no processo de disseminação do conhecimento. 

2.3.1. Discussão sobre a entrega direta do etanol 

 O debate sobre a regulação da cadeia do etanol fundamenta um dos pilares do presente 

trabalho. A comercialização do etanol no mercado interno, como já demonstrado, passa 

necessariamente por distribuidores depois que saem das usinas produtoras. Tal fato, que está 

regulamentado nas normas da ANP, faz com que toda produção se concentre neste agente, 

que está em menor quantidade (em relação aos produtores e postos). Como consequência, o 

controle de qualidade e a arrecadação de tributos também se concentram neste agente, devido 

à maior facilidade de intervenção dos órgãos governamentais competentes.  

 O grande problema da regulamentação atual, sob os aspectos econômicos e 

energéticos da cadeia, se refere ao já citado problema do “turismo do álcool”, que afeta, em 

especial, as regiões produtoras de etanol. Esta movimentação, que por muitas vezes é 

desnecessária, encarece o sistema, podendo refletir no aumento do preço de venda do 

combustível e no consumo desnecessário de energia.  

 Uma solução para este problema é apresentada por Safatle (2011), no capítulo que 

discute um novo mecanismo de comercialização do etanol. A seguir será feita uma discussão 

que se baseia nesta obra. O mecanismo refere-se, basicamente, a entrega direta do etanol das 

usinas produtoras até os postos de revenda, eliminando o agente intermediário, neste caso, o 

distribuidor. Contudo, a aplicação desta entrega direta gera, a princípio, dois questionamentos 
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importantes, o primeiro está relacionado com o controle de qualidade do produto, o segundo, 

refere-se à arrecadação de tributos. 

 Para justificar a viabilidade desse novo sistema, o autor faz uma comparação com a 

cadeia do leite. Nesta, onde existe uma produção pulverizada com a presença de muitos 

pequenos produtores, seria difícil o controle de qualidade, caso não fosse feito pelo próprio 

agente comercializador, o laticínio, que recolhe apenas o leite que atende as especificações. 

Os órgãos governamentais competentes fiscalizam este último agente, que recolheu o leite dos 

produtores, onde é feito um novo controle. A partir dos laticínios, o leite é encaminhado para 

os consumidores finais. Apesar de existirem casos de adulteração deste produto, a sistemática 

do controle na comercialização do leite está consolidada, mesmo se tratando de um produto 

perecível, inserido em uma complexa cadeia. 

 No que se refere ao novo mecanismo de comercialização do etanol abordado 

anteriormente, tomando como parâmetro o segmento leiteiro, a obrigação de fiscalizar o 

produto seria dos postos de revenda, que tem um interesse maior em fornecer um produto de 

qualidade, já que estão em contato direto com os consumidores finais. Assim, o controle de 

qualidade do produto poderia ser feito direto na fonte, de modo que se houver alguma 

irregularidade (como adulteração), este será rejeitado. A fiscalização governamental, por sua 

vez, atuaria junto aos postos de revenda, de modo a coibir qualquer fraude. Segundo o autor, 

esta atuação já ocorre nos dias de hoje, mas fica claro que com o novo modelo, a mesma 

poderia ser mais constante e incisiva. 

 Como já citado, um dos grandes problemas da nova conformação da cadeia do etanol, 

seria garantir a qualidade do produto. A regulamentação desta comercialização direta abriria 

espaço para o surgimento de mais usinas produtoras, principalmente às de menores portes, o 

que tornaria o controle mais complexo. Porém, para o autor, na situação atual mesmo com 

diversas normas que impedem a situação discutida, ocorrem vários problemas relacionados à 

irregularidade do produto e a sonegação de impostos. Tal fato indica que o problema não 

estaria no estabelecimento de um link direto entre usina e posto, mas sim na falta de vontade 

política em aumentar a fiscalização, especialmente no que tange ao número de fiscais da 

ANP, que chegam a pouco mais de 140, em todo território nacional. 

 O outro empecilho citado no novo sistema de comercialização etanol refere-se ao 

recolhimento dos tributos. No sistema atual, as distribuidoras têm papel central nesta questão, 

já que atuam como substitutas tributárias dos postos revendedores, no recolhimento do 
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ICMS
1
. Isso torna o sistema de arrecadação bem mais simples, devido à facilidade no 

controle. Entretanto, mesmo com esta forma simplificada, o sistema não funciona de maneira 

eficiente, havendo vários problemas de sonegação.  

 De qualquer modo, a conexão direta entre usina e posto revendedor provocaria 

alterações significativas no sistema de arrecadação, mas não a dissolução do mesmo. A 

principal mudança seria que, a partir de então, a arrecadação deveria ser feita ou pelas usinas 

produtoras, ou pelos postos. No primeiro caso, tais usinas deveriam melhorar ou implementar 

sistemas de controle, para emissão de notas fiscais na comercialização do produto. No 

segundo caso, considerado mais viável, os postos, que normalmente já possuem em suas 

operações o controle de estoque, assim como um sistema para emitir notas fiscais, se 

adaptariam mais rápido a este novo sistema, devendo, se necessário, melhorar esses 

mecanismos de controle. 

 Diante do exposto, fica claro que a modificação no sistema de comercialização do 

etanol não é algo simples, mas, também, está longe de ser inviável. A possibilidade da venda 

direta dos produtores para os postos revendedores poderia gerar economia na cadeia, 

aproximando o mercado consumidor dos produtores, evitando o “turismo do álcool”. 

  Cabe ressaltar que este novo sistema em debate, não exclui a dinâmica de 

comercialização praticada atualmente. Na verdade, uma situação factível seria a operação das 

duas sistemáticas em simultâneo, de modo que fosse feita a escolha pela operação mais viável 

para os agentes. Isto porque, pela dimensão do Brasil, existem mercados consumidores 

próximos a regiões produtoras, assim como existem outros bem distantes, e neste último caso, 

seria impraticável a operação do novo modelo. Com estas duas formas de operação, o controle 

de estoques nestes postos faria a distinção do combustível que ainda deveria ser tributado 

(proveniente da compra direta), ou aquele onde já foi incidido o tributo (proveniente da 

distribuidora). 

 Neste contexto, pode-se citar o trabalho de Yoshisaki, Muscat e Biazzi (1996) que, 

como já descrito, avaliou a viabilidade econômica da descentralização da distribuição do 

etanol, a partir da entrega direta de um grupo de usinas do estado de São Paulo, até os postos 

de combustíveis que seria servido pelas bases. Esta avaliação foi baseada num modelo feito 

sob três pontos de vista: governo (sociedade), distribuidor e distribuidor mais produtor. Para 

                                                
1 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 
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os três foram obtidas economias com novos terminais de distribuição próximos às usinas, 

mesmo considerando o investimento marginal para implementá-los. 

 Segundo os autores, o resultado mostrou que há vantagem potencial em se transportar 

parte do etanol hidratado a partir de bases colocadas próximas às usinas. Este estudo, que foi 

baseado num projeto mais extenso, serviu de base para que o grupo de usinas estudado 

pressionasse o governo a alterar o sistema de distribuição. Na época do projeto, os 

distribuidores não poderiam trabalhar apenas com um combustível, o que impossibilitava que 

as usinas atuassem nesse mercado. Conforme relatado depois de certo tempo, o governo cedeu 

aos interesses do grupo. 

 Cabe destacar que esta alteração realizada pelo governo na regulamentação não cria de 

fato um link direto entre usinas e postos, mas sim abre mais uma atividade de negócios para 

os grupos de usinas, que é a distribuição do etanol. Isso pode ser comprovado analisando o 

panorama mercadológico atual, em que existem diversos grupos dominando toda a cadeia 

deste combustível. 

 De acordo com Lopes, Silva e Conejero (2010) existe um mecanismo legal para 

entrega direta, através do processo de “venda a ordem”. Neste caso, a distribuidora compra o 

etanol hidratado na usina, emite uma nota fiscal para esta usina, para que a mesma emita outra 

nota para os postos revendedores. Segundo os autores este procedimento não é adotado por 

questões logísticas e estratégicas das grandes distribuidoras, pertencentes aos grupos citados 

anteriormente. 

2.4. Consumo energético na cadeia do etanol 

 Muito se discute na literatura sobre a viabilidade energética na cadeia dos 

biocombustíveis, em especial na fase da produção agrícola, onde está a principal matéria 

prima destes produtos. Como os combustíveis são fontes de energia, estes especialmente de 

fontes renováveis, há um interesse dos estudiosos em comparar a energia investida na 

produção (input), com aquela produzida (output). Os inputs, em muitos, são baseados na 

energia fóssil investida, e os outputs, na quantidade de energia renovável gerada. Estes 

estudos são, normalmente, denominados como balanço energético. 
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 Em muitos casos, este tipo de estudo é acompanhado pela avaliação da emissão de gás 

efeito estufa (GEE), que complementa a discussão associada ao impacto ambiental. Neste 

contexto, alguns trabalhos baseiam-se no método da Avaliação do Ciclo de Vida (ou Life 

Cycle Assessment – LCA), que tem por objetivo quantificar estes impactos dentro de um ciclo 

do produto, que vai desde a extração da matéria prima, passando pela produção e distribuição, 

podendo chegar até a reciclagem. O método é descrito em detalhes em Guinée (2002). Quanto 

à aplicação, Luo, Voet e Huppes (2009) e Ometto, Hauschild e Roma (2009), utilizaram o 

mesmo no contexto do etanol produzido a partir da cana de açúcar no Brasil. 

 Como citado anteriormente, há abordagens focadas na emissão de GEE e na avaliação 

energética. O princípio desses estudos é a descrição do consumo energético na etapa de 

produção da matéria prima e do produto, neste caso o etanol. Uma base de informação 

encontra-se em Pimentel (1980), que descreve os dados de consumo energético (inputs e 

outputs) de diversas culturas agrícolas, incluindo a energia associada a atividades (e.g. 

irrigação e transporte) e implementos agrícolas (e.g. fertilizantes) utilizados no seu processo 

produtivo. 

 Neste sentido, surgem trabalhos mais específicos sobre a avaliação energética do 

etanol, sendo o milho e a cana de açúcar, as matérias primas mais estudadas, pela sua 

importância na produção mundial. No Brasil, o etanol feito a partir cana, segundo Urquiaga, 

Alves e Boddey (2004), vem sendo estudado desde 1974, antes mesmo da produção de 

veículos que utilizavam este combustível. 

 Macedo e Nogueira (1985) desenvolveram um estudo para avaliar o consumo de 

energia fóssil (proveniente do petróleo), necessário para produzir certa quantidade de etanol, 

nas empresas cooperadas da Copersucar. Para o cálculo deste balanço energético foram 

considerados dois cenários, sendo o primeiro baseado nas médias de consumo de energia, 

insumos e investimentos, e o segundo, baseados nos melhores valores praticados. Na 

organização dos dados de consumo, estes foram divididos em três níveis: 

 Nível 1: Energia associada aos combustíveis consumidos ou energia elétrica 

adquirida; 

 Nível 2: Energia necessária para produção de insumos; 

 Nível 3: Energia necessária para produção e manutenção dos equipamentos. 

 Procedeu-se a contabilização da energia tanto para a fase agrícola, como para a 

industrial (usina), contemplando e descrevendo, de maneira detalhada, cada componente. No 



28 

 

 

Cenário 1, baseado nas médias de consumo de energia, insumos e investimentos, foi calculado 

um input de 69.820 kcal/t
2
 e um output de 450.000 kcal/t, obtendo um balanço de 6,4. O 

Cenário 2, referente aos melhores valores praticados, resultou em um input de 56.950 kcal/t
3
 e 

um output de 542.900 kcal/t, com um balanço de 9,5. Tomando como exemplo o primeiro 

resultado, isto significa que para cada 1 unidade de energia fóssil investida (neste caso 

expressa em kcal), são produzidas 6,4 unidades de energia total ou 5,4 de energia renovável.  

 Macedo, Leal e Silva (2004) realizaram uma atualização dos dados, gerando um novo 

balanço de 8,3 e 10,2, respectivamente. Macedo, Seabra e Silva (2008) fizeram uma nova 

avaliação voltada para a região centro sul do país, analisando dois cenários: o primeiro, 

referente a safra 2006/2006, e o segundo, baseado em uma previsão para 2020. Neste estudo, 

foi dado destaque à produção de energia elétrica, feita com uso do bagaço da cana, mostrando 

que há um excedente de energia do montante gerado. Apesar deste destaque, Macedo, Leal e 

Silva (2004), já haviam considerado este excedente. Diante do exposto, obteve-se um balanço 

de 9,3 e 11,6, respectivamente. 

 Boddey et al. (2008) e Soares et al. (2009) também estudaram o balanço energético do 

etanol nas condições brasileiras. Os dados de entrada foram separados em categorias: as 

operações agrícolas, transporte da cana até a usina e dos insumos (proveniente dos 

fornecedores), e as operações da usina. O primeiro trabalho encontrou um input de 14.859,7 

MJ/ha/ano, e um output de 134.759,4 MJ/ha/ano, resultando em um balanço de 9,07. O 

segundo calculou 14.940,8 MJ/ha/ano de input, e 139.639,5 MJ/ha/ano de output, com um 

balanço de 9,35. 

 Oliveira et al. (2005) mudaram o enfoque apresentado anteriormente, e compararam as 

condições do etanol produzido a partir do milho (EUA), e aquele a partir da cana (Brasil). Os 

autores descrevem de modo sintético os insumos utilizados no processo produtivo das duas 

culturas, assim como apresentam valores globais para a energia gasta no setor industrial 

(usina) e na distribuição dos produtos. Os balanços energéticos do etanol encontrado a partir 

do milho e da cana foram respectivamente de 1,09 (input = 65,02 GJ e output = 71.44 GJ) e 

3,67 (input = 42,43 GJ e output = 155,57 GJ). 

 Pimentel e Patzek (2008), diferentemente do trabalho anterior, compararam os gastos 

energéticos da produção de etanol a partir da cana dos EUA (no estado de Louisiana) e do 

Brasil. Os dados de consumo foram descritos para produção de 1000 l de etanol, basicamente, 

                                                
2 Cenário 1: Produtividade de etanol de 73 l/ton. 
3 Cenário 1: Produtividade de etanol de 83 l/ton. 
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para a produção agrícola e para etapa industrial, sendo que esta última incluía também a 

distribuição do produto. O resultado do balanço energético para a cana dos EUA foi 1,12 

(input = 4578 kcal GJ e output = 5130 GJ), e para cana do Brasil foi 1,61 (input = 3177 kcal 

GJ e output = 5130 GJ). Este trabalho ainda conduz outras anáises, as quais enfatizam que o 

etanol proveniente destas biomassas não é um potencial substituto dos combustíveis fósseis, 

mesmo com um balanço energético positivo, já que existem fatores ambientais e econômicos 

negativos que o inviabilizam. Esta discussão também pode ser encontrada em Pimentel 

(2003). 

 Em um trabalho mais recente, Tudera (2013), avaliou o balanço energético e a emissão 

de CO2, nas etapas agrícola, industrial e de distribuição, para produção de etanol em cinco 

usinas do estado do Mato Grosso do Sul (MS). Utilizando alguns dados (fatores de conversão) 

de trabalhos citados anteriormente
4
, o autor calculou um input médio de 19,8 GJ/ha, e um 

output de 134,4 GJ/ha, o que gerou um balanço médio de 6,8 (sem considerar a produção de 

energia elétrica), mostrando as vantagens da produção de etanol no estado. 

 Diante dos trabalhos apresentados, cabe destacar alguns pontos. O primeiro se refere a 

uma semelhança quanto à forma de como é conduzida a contabilização energética. Neste tipo 

de avaliação, segundo Comitre (1993), o objetivo é traduzir em unidades energéticas aquilo 

que foi consumido no decorrer do processo. Para isto, são utilizados coeficientes de 

conversão, expressos em unidades calóricas por unidades de tempo, massa, volume ou área. 

Através da multiplicação destes dois fatores, é possível converter instrumentos e materiais 

diferentes (e.g. máquinas, combustíveis, trabalho humano e insumos) para a mesma unidade 

calórica. A Tabela 1 exemplifica esta conversão: 

Tabela 1: Exemplo de conversão de materiais para unidades de energia. 

Materiais Quantidade (un.) 
Coeficiente 

energético 
(un.) 

Valor energético 

(MJ) 

Inseticida 1 kg 300 MJ/kg 300 

Trabalho 60 h 8 MJ/h 480 

Combustível 20 L 20 MJ/l 400 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 Outro ponto se refere à grande divergência nos resultados do balanço energético do 

etanol, em especial, aquele proveniente da cana do Brasil. Na Tabela 2 são apresentados 

alguns dados de gastos energéticos para três estágios da cadeia do etanol: agrícola (preparo do 

                                                
4 Macedo, Seabra e Silva (2008) e Oliveira et al. (2005). 
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solo, plantio, corte, carregamento e transporte da cana), industrial (transformação da cana em 

etanol) e distribuição (transporte do etanol da usina até o posto de combustível). 

Tabela 2: Gastos energéticos na produção e distribuição do etanol. 

Inputs de 

energia por 

estágio (GJ/ha) 

Oliveira et 

al. (2005)
 

Pimentel e 

Patzek 

(2008)
 

Macedo, 

Seabra e Silva 

(2008)
 

Boddey et al. 

(2008)
 

Andreoli, 

Pimentel e Souza 

(2012) 

Agrícola (A) 35,98 25,36 16,19 12,71 30,22 

Industrial 3,63 18,62 1,82 2,61 0,69 

Distribuição (D) 2,82 7,62 -
a 

-
a 

3,09 

D/A 8% 30% 

  

10% 

Total 42,43 51,6 18,01 15,32 34 
a Distribuição não foi considerada no trabalho. 

FONTE: Triana (2011) e Andreoli, Pimentel e Souza (2012). 

 As diferenças encontradas nas pesquisas, que podem ser visualizadas na Tabela 2, 

estão relacionadas a diversos fatores, a começar pelos dados de consumos energético adotados 

pelos autores. Estes dados, primeiramente, não são apresentados com a mesma unidade de 

medida, como aponta Triana (2011), que estabeleceu um comparativo entre os trabalhos de 

Oliveira et al. (2005), Pimentel e Patzek (2008), Macedo, Seabra e Silva (2008) e Boddey et 

al. (2008). Sendo assim, são encontrados dados em kcal x 1000, MJ/t, MJ/ha e GJ/ha, o que 

dificulta a comparação dos resultados. 

 Além disto, os elementos e materiais descritos na fase agrícola e industrial, bem como 

as respectivas quantidades e coeficientes energéticos, na maioria dos casos, não são os 

mesmos, o que resulta em consumos diferentes. Associado a isto, alguns autores (e.g. 

PIMENTEL e PATZEK, 2008) são céticos quanto aos benefícios do etanol, e desta maneira 

deixam de contabilizar elementos importantes, como o excedente de energia elétrica, 

proveniente da queima do bagaço da cana (TRIANA, 2011). 

 Um aspecto que também foi observado nos trabalhos é o foco dado às atividades 

agrícola e industrial, no que tange à avaliação energética do etanol. A atividade de 

distribuição, depois que o produto sai das usinas até a chegada ao consumidor, não é 

comumente contabilizado nos gastos energéticos. Apesar da pouca representatividade, quando 

se compara a atividade de distribuição com a atividade agrícola (Tabela 2: D/A), há um gasto 

de energia que deve ser considerado, principalmente com o uso do diesel nos caminhões que 

transportam o etanol. 
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 Para aqueles trabalhos que consideram a distribuição, parece não haver consenso entre 

as estimativas calculadas. Tal fato é motivado principalmente por serem feitas estimativas não 

compatíveis com a realidade do local em estudo, como por exemplo em Oliveira et al. (2005) 

e Pimentel e Patzek (2008). 

 No trabalho de Bovolenta (2007), encontra-se uma abordagem interessante para 

atividade de distribuição, sendo neste caso para a commodite da soja. O autor avaliou o gasto 

energético no escoamento da produção deste grão a partir de Rio Verde (GO) até o porto de 

Santos (SP), considerando uma rota pelo modo rodoviário e outra multimodal. Para realizar 

esta avaliação foram considerados dados de energia classificada como direta, sob a forma de 

combustível e lubrificantes (fontes fóssil), energia das máquinas elétricas e mão de obra, e 

indireta, sob a forma de máquinas e equipamentos, e manutenção da via. Nesta contabilização, 

destaca-se o consumo do combustível (óleo diesel), que representou, em média, 93% do 

consumo energético total nas duas rotas. 

 Este trabalho busca analisar a etapa de distribuição sob o enfoque do gasto energético. 

Outro aspecto avaliado refere-se ao gasto econômico nesta distribuição, que será discutido no 

próximo tópico. 

2.5. Custos na etapa de distribuição da cadeia do etanol 

A avaliação econômica de uma atividade pode ser feita por meio da utilização de 

modelos que representem os custos envolvidos no processo. No caso da distribuição do 

etanol, em que ocorre o transporte deste produto da usina até o consumidor final, passando 

pelas distribuidoras (transbordo), a representação dos custos pode ser sintetizada em três 

componentes: movimentação do produto, transbordo e armazenagem. 

 A movimentação ou transporte do etanol para o caso em estudo é feita exclusivamente 

pelo modo rodoviário, como discutido anteriormente. Neste caso, para análise econômica, 

poderia ser adotado tanto um modelo de custo operacional, como outro baseado no frete 

(SILVA, 2005). 

 No modelo de custo operacional há uma descriminação detalhada dos diversos 

componentes de custo na atividade de transporte, como combustível, mão de obra, 
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manutenção, administrativo, estes muitas vezes divididos em custos variáveis e fixos 

(BALLOU, 2006). Pode-se citar como exemplo, o modelo desenvolvido pela Associação 

Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC), em que ao fim da aplicação é obtido um 

custo operacional por quilômetro (R$/km). Nos trabalhos de Silva (2005), Teixeira (2007) e 

Gonçalves (2008), são encontradas aplicações do modelo. 

 O modelo de custo baseado no frete tem como parâmetro as tarifas praticadas no 

mercado. Para criação deste modelo, as tarifas de transporte devem ser relacionadas com outra 

variável, para que se possa estabelecer uma regressão entre as mesmas. De acordo com Corrêa 

Junior (2001), o preço do frete pode ser influenciado por diversas variáveis como distância, 

custos operacionais, carga de retorno, carga e descarga, sazonalidade da demanda por 

transporte, pedágios, entre outros. Porém, a maioria dos trabalhos pesquisados pelo autor 

considera a distância como principal variável determinante nas tarifas. 

 Martins (2008) estudou a formação de fretes rodoviários em cadeias do agronegócio 

brasileiro. Neste trabalho a variável distância teve, para diversos modelos de regressão, 

elevados níveis de explicação da tarifa. Esta influência já havia sido observada por Corrêa 

Junior (2001), que estudou os determinantes do preço dos fretes rodoviários de soja a granel. 

Ballou (2006) também entende que a distância tem relação com as estruturas mais comuns de 

tarifas. 

 Em consonância com os autores citados, Bowersox, Closs e Cooper (2006) afirmam 

que a distância é o fator que mais influencia os custos do transporte, já que contribui 

diretamente nos custos variáveis. Ainda de acordo com o mesmo, a relação entre estas duas 

variáveis geram dois aspectos importantes: o primeiro é que a curva de custo não começa na 

origem, pois há a ocorrência de custos fixos independentes da distância; segundo é que curva 

de custo aumenta a uma taxa decrescente. 

 Diante que foi apresentado, e com base no cenário da distribuição do etanol, onde há 

uma predominância da terceirização do serviço de transporte por parte dos produtores 

(usinas), o presente trabalho irá utilizar o modelo de custo baseado no frete, estabelecendo 

uma relação com a distância percorrida. No trabalho de Rodrigues (2007) também foi usado 

este modelo para avaliar o transporte de etanol voltado para exportação. 
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2.6. Rede de transportes e sua aplicação em Programação 

Linear (PL) e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

 A representação de cadeia de suprimento normalmente é feita através de uma rede, 

principalmente quando se trata de estudos quantitativos. Como pode ser observado na Figura 

6, uma rede é composta por uma série de pontos ou nós, sendo estes conectados por uma série 

de links ou arcos. Estes, por sua vez, estão associados a uma direção de fluxo, indicando os 

possíveis caminhos (sequência de links direcionados) de uma rede. Para cada link costuma-se 

atribuir algum tipo de impedância, que pode ser representado, por exemplo, pelo custo 

monetário ou dispêndio energético em se percorrer estes conectores (SHEFFI, 1985; 

SHAPIRO, 2001). 

 
Figura 6: Representação de uma rede. 

Fonte: Sheffi (1985).  

 Embora as redes sejam dispositivos úteis para descrever e discutir as cadeias, 

fornecendo uma visão ampla do processo, ainda não são suficientes para realização de 

análises mais aprofundadas. Estas requerem a adição de diversas variáveis que descrevam as 

atividades, recursos, capacidade e custos que ocorrem realmente nas instalações e nos links de 

transportes. Para realização destas análises são utilizados normalmente sistemas de 

modelagem matemática, que não apenas representam o fenômeno, mas buscam otimizá-lo, 

gerando assim modelos de otimização (SHAPIRO, 2001). 
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2.6.1. Aplicação em PL 

 A formulação destes modelos pode ser feita utilizando a PL aplicada em redes. Esta é 

uma técnica aplicada na resolução de problemas em que recursos limitados devem ser 

alocados, de maneira ótima, a atividades ou decisões diversas. O termo “linear” implicada que 

todas as funções matemáticas utilizadas nos modelos sejam lineares, enquanto que 

“programação” tem uma conotação de planejamento (NOVAES, 1978; HILLIER e 

LIEBERMAN, 2005). 

 De acordo com Novaes (1978) e Hillier e Lieberman (2005), a PL pode ser formulada 

com a construção de três componentes: função objetivo, condicionantes (ou restrições), e 

restrições não negativas. O primeiro representa a função Z das variáveis que se deseja 

otimizar (          ), podendo estas serem maximizadas (e.g. lucro) ou minimizadas (e.g. 

benefício negativo). O segundo está associado às limitações ou níveis máximos 

(          ) que os recursos podem atingir. O terceiro indica que as varáveis de um 

problema de PL não podem ser negativas.  Uma formulação matemática genérica está descrita 

abaixo: 

 

 Função objetivo 

Maximizar                        , 

 Sujeito às restrições, 

                       

                       
                                                    

                       
 Sendo, 

                    
 Em que 

      e    , são constantes de entrada do modelo e    as variáveis de decisão. 

 Uma aplicação muito comum da PL encontra-se no planejamento e operação de 

sistemas de transportes. Muitos estudos abordam o “problema do fluxo na rede”, mais 

especificamente, “o problema do fluxo de mínimo custo” que é o principal modelo utilizado 

neste contexto. O objetivo central destes modelos é determinar o menor custo no transporte de 

produtos em uma rede, a fim de satisfazer a demanda de determinados nós, a partir de 

recursos disponíveis em outros (AHUJA, MAGNANTI e ORLIN, 1993). 
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 Para melhor compreender este modelo, será apresentada a formulação do mesmo, 

descrita por Hillier e Lieberman (2005). Neste será considerado uma rede com, ao menos, um 

ponto de fornecimento, e um ponto de demanda. 

 

 Função objetivo 

                                               Minimizar       ∑ ∑       
 
   

 
   ,                                          (1) 

 

 Sujeito às restrições, 

                                           ∑    
 
    ∑    

 
      , para cada nó i,                                      (2) 

 Sendo, 

                                                  , para cada link i → j,                                       (3) 

 Em que 

    (variável de decisão): fluxo através do link i → j, 

   : custo por unidade de fluxo através link i → j, 

   : capacidade do link i → j, 

  : fluxo resultante gerado no nó i, em que: 

 se     , i é um nó de fornecimento; 

 se     , i é um nó de demanda; 

 se     , i é um nó de transferência ou transbordo (transshipment). 

 Cabe destacar, na equação 2, que a primeira somatória se refere ao fluxo total de saída 

do nó i, enquanto que a segunda representa o fluxo total que chega no nó i. A diferença entre 

as duas somatória é o fluxo gerado naquele nó. 

 A partir deste problema, surgem diversas aplicações, como é o caso do “Problema do 

Transporte”. Este é um problema originalmente formulado por Hitchcock, 1941, e por isso, 

também é chamado de “O Problema de Transporte de Hitchcock”
5
. Um exemplo clássico 

desta aplicação é a de distribuição de produtos a partir de armazéns ou centros de distribuição 

(nós de fornecimento), até os consumidores ou zonas de consumo (nós de demanda), assim 

como pode ser visto na Figura 7 (NOVAES, 1978; AHUJA, MAGNANTI e ORLIN, 1993). 

 A resolução do problema de transporte pode ser simplificada caso seja feita a seguinte 

consideração: o fluxo total de fornecimento pelo nó i (  ), para todo i variando de 1 até I,  

deve ser equivalente ao fluxo total demandando pelo nó j (  ), para todo j variando de 1 até J, 

como demonstra a Figura 7. Esta consideração torna o problema balanceado, ou seja, o total 

fornecido é igual ao total de demanda. O problema é formulado da seguinte maneira 

(SHEFFI, 1985): 

 

                                                
5 Sheffi (1985). 
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 Função objetivo 

                                               Minimizar       ∑ ∑       
 
   

 
   ,                                          (5) 

 

 Sujeito às restrições, 

                                                ∑        , para todo i = 1, 2, ... I                                           (6) 

                                                ∑        , para todo j = 1, 2, ... J                                          (7) 

 

  

 Sendo, 

                                                       , para todo i, j                                                    (8) 

 Em que 

                                                          ∑    =∑                                                             (9) 

 
Figura 7: Representação do “Problema de Transporte” balanceado. 

Fonte: Adaptado de Sheffi (1985).  

Há ainda uma variação dentro do problema de transporte, denominado “Problema do 

Transbordo”. Este é aplicado quando produtos, que devem ser distribuídos a partir dos pontos 

de origem até os de destino, têm que passar por um ou mais pontos intermediários. Estes 

pontos podem interligar outras fontes e destinos, bem como outros transbordos, sendo 

representados na rede como nós de transferência (HILLIER E LIEBERMAN, 2005). 

2.6.2. Aplicação em SIG 

Para resolver os problemas de programação linear apresentados são normalmente 

utilizadas ferramentas computacionais (softwares) que auxiliam no processo de obtenção de 

soluções otimizadas. Como se trata de uma aplicação específica de fluxo em rede voltado ao 
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âmbito dos transportes, é importante a utilização de um software que permita a modelagem do 

problema com uma interface de fácil manipulação, e também adequada apresentação dos 

resultados, para facilitar o processo de análise. 

O pacote TransCAD apresenta-se como uma ferramenta robusta e de vasta 

aplicabilidade, principalmente no contexto abordado nesta pesquisa. Este é um sistema de 

gestão e análise de dados voltados ao transporte, que integra um SIG, com um conjunto de 

recursos relacionados ao mapeamento digital, gerenciamento de bases de dados geográficas e 

apresentações gráficas, com ferramentas avançadas aplicadas ao transporte, pesquisa 

operacional e modelos estatísticos (CALIPER, 2006a). 

  Um SIG é um sistema de gerenciamento de banco de dados, que visa converter dados 

geográficos em informações úteis, a partir da entrada, armazenamento, recuperação, análise e 

produção de informações espaciais (COWEN, 1988). Este pode ser subdividido em três 

componentes, segundo Teixeira et al. (1992) apud Silva (1998): banco de dados, hardware e 

operadores espaciais. 

 O hardware representa os equipamentos que um SIG pode operar, sendo os mais 

comuns, os computadores ou microcomputadores. Os operadores espaciais, por sua vez, 

representam um conjunto de programas ou softwares que visam gerar as informações 

desejadas pelos usuários. Segue algumas dessas informações: localização de entidade; 

listagem de atributos; cálculos de área, perímetro e distância; cálculos estatísticos, entre 

outros (SILVA, 1998). 

 O banco de dados pode ser descrito como uma técnica para o gerenciamento de 

informações computadorizadas, que visa armazenar e recuperar dados de maneira eficiente, 

para determinado objetivo de aplicação. Na implementação dos dados, estes podem ser 

organizados em uma estrutura de dados matricial (raster) ou vetorial. O primeiro representa o 

espaço de modo segmentado utilizando uma malha horizontal e vertical, que forma as 

quadrículas (unidades de informação) ou pixels. Já o segundo representa o espaço de uma 

forma contínua, através de pontos, linhas e áreas (MATIAS, 2001; FRANÇOSO ET AL. apud 

SILVA, 1998). 

 Um ponto é a representação gráfica mais simples de um objeto, referindo-se a um 

fenômeno espacial que ocorre em apenas um local do espaço. As linhas representam a 

conexão de no mínimo dois pontos (chamados no TranCAD de endpoints), e são usadas para 

demonstrar objetos que podem ser definidos em uma dimensão (normalmente comprimento), 
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por exemplo, uma estrada. Por fim, as áreas são usadas para representar objetos em duas 

dimensões, sendo delimitadas por no mínimo três linhas ligadas (MIRANDA, 2010). Esses 

tipos de representações podem ser inseridas em ferramentas de SIG a partir de bases de dados 

georreferenciadas, gerando nos programas camadas distintas (ponto, linha e área), também 

chamada de layers. 

 Devido a suas características, a aplicação do SIG é muito vasta, abrangendo diversas 

áreas do conhecimento, como Geologia, Agricultura, Hidrografia e as mais diversas 

Engenharias, como Civil, Minas, Transportes, entre outras. No caso específico da aplicação 

Transporte, onde há o enfoque no planejamento e operações, denomina-se ao sistema de SIG-

T, em que se enquadra o TransCAD. Este, por consequência, possui uma gama de ferramentas 

que permitem a realização de muitos estudos na área de transportes, como planejamento de 

sistemas de transporte público, planejamento de tráfego, gerência de vias não pavimentadas, 

geração e previsão de demanda, acessibilidade aos transportes, roteirização de veículos, 

localização de instalações, entre outros. Uma discussão ampla sobre a utilização e aplicação 

do SIG-T encontra-se em SILVA (1998). 

Uma das aplicações do software apresentado se refere ao problema de transportes. A 

resolução deste problema é baseada no “Problema de Transporte de Hitchcock”, em que se 

busca encontrar o menor custo no transporte de um produto a partir de múltiplas origens, até 

múltiplos destinos (CALIPER, 2006b). Uma aplicação deste problema, utilizando o 

TransCAD, será abordada na presente pesquisa.  
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3. Método 

Neste tópico será descrito o método proposto na presente pesquisa para avaliar os 

ganhos econômicos e energéticos na distribuição direta do etanol hidratado no estado de São 

Paulo. Essa avaliação será feita com base na construção de cenários, auxiliado por um SIG. 

Para facilitar a compreensão do método, serão descritas as etapas a serem desenvolvidas no 

trabalho:  

1. Utilização do SIG na pesquisa; 

2. Construção de uma rede de transportes e coleta de bases de dados 

georreferenciadas; 

3. Obtenção dos dados de produção, transbordo e consumo; 

4. Elaboração de um modelo de custo e gasto energético por unidade de distância, e 

escolha do modelo matemático de minimização; 

5. Geração dos cenários. 

3.1. Utilização do SIG na pesquisa 

A pesquisa requer a construção de uma rede de transporte que represente um 

fenômeno. De modo a auxiliar este processo, utilizou-se o software TransCAD
®
, um SIG 

voltado especificamente para problemas de transporte, com um conjunto de recursos 

relacionados ao mapeamento digital, gerenciamento de bases de dados geográficas e 

apresentações gráficas e ferramentas avançadas aplicadas ao transporte, pesquisa operacional 

(PO) e modelos estatísticos (CALIPER, 2006a). 
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3.2. Construção de uma rede de transportes 

O principal objetivo dessa etapa é obter uma base consistente de dados que permita a 

obtenção das distâncias entre todos os nós da rede de transportes. Um passo fundamental para 

criação dessa rede refere-se a localização dos agentes que fazem parte da etapa de distribuição 

do etanol, e dos links que os conectam. Desta maneira são necessárias bases de dados 

georreferenciadas de cada um destes elementos, para que seja possível representar este 

processo de maneira adequada. Sabendo que os agentes são representados pelas usinas, 

distribuidoras e municípios, enquanto os links são representados pela malha rodoviária do 

estado de SP, seguem as bases que foram coletadas: 

 Malha rodoviária do estado; 

 Localização das usinas produtoras de etanol; 

 Localização das bases de distribuição; 

 Localização dos municípios. 

Os municípios representam o consumo dos postos de combustíveis do estado. Esta 

simplificação foi adotada, primeiro, porque existem muitos postos de revenda, o que se 

tornaria inviável para localizá-los; segundo porque a distância entre os postos dentro da 

maioria das áreas urbanas é pequena, quando comparada com as distâncias das usinas até os 

municípios. 

Para compreender como esta rede foi desenvolvida, será feita uma descrição do 

procedimento de obtenção (ou criação) e elaboração das bases. Em seguida será apresentado 

um mapa contendo todas as bases citadas, representando a referida rede. 

3.2.1. Coleta de bases de dados georreferenciadas 

 De modo a facilitar a visualização das bases georreferenciadas, bem como auxiliar no 

processo de elaboração, foi utilizado um arquivo geográfico de área referente ao estado de 

São Paulo com a delimitação de cada município. Esta foi obtida no site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), no formato Esri Shapefile (.shp), sendo convertido no 
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software TransCAD para o formato Standard Geographic File (.dbd), que é o formato padrão 

utilizado neste programa. Segue a descrição de cada base. 

 

 Malha Rodoviária do estado 

 A base da malha rodoviária é um dos mais importantes componentes para construção 

desta rede. Funciona como link entre os pontos de origem e destino que se pretende avaliar. 

Para realização deste trabalho, a malha rodoviária foi obtida no site dos Ministérios dos 

Transportes, na seção referente à Base de Dados Georeferenciados do Plano Nacional de 

Logística e Transportes (PNLT) do ano de 2010 (BRASIL, 2013c). A partir da obtenção do 

arquivo da referida malha, que foi disponibilizada no formato (.shp), iniciou-se o processo de 

elaboração. 

 Inicialmente, utilizou-se o software TransCAD para converter o formato do arquivo 

para (.dbd), transformando-o em um arquivo de linha, para que o mesmo fosse editado. Em 

seguida, tendo em vista que a base é disponibilizada com a malha do Brasil, foi feita a seleção 

apenas da malha do estado de São Paulo. Para isso, utilizou-se o arquivo geográfico de área, 

descrito anteriormente. Segue o procedimento de seleção: 

1. Foi feita uma seleção por localização (Selection > Selection by Location), em que 

foi selecionado todo segmento de linha (malha rodoviária) que “toca” a área (estado 

São Paulo); 

2. Depois, utilizou-se o comando “Combine Selection” para criar uma segunda seleção 

com a malha que não toca a referida área; 

3. Por fim, essa segunda seleção foi deletada (Edit > Delete Set). 

 Depois de realizar a seleção, foi feito uma avaliação da malha rodoviária criada, para 

saber se todos os pontos (endpoints), localizados nas extremidades de cada segmento de linha, 

estavam conectados de maneira correta, de modo a tornar possível a criação de uma rede. Este 

procedimento foi feito utilizando uma ferramenta do TransCAD (Tolls > Map Editing > 

Check Line Layer Connectivity), que detectou 194 problemas de conexão. Após a correção 

dos mesmos, a elaboração da base contendo a malha rodoviária foi concluída. 

 

Usinas produtoras de etanol 

 As usinas produtoras de etanol constituem, nos cenários de simulação, as origens do 

problema de transporte estudado. Para os objetivos desta pesquisa, a base georreferenciada a 
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ser obtida deveria representar a população completa de usinas no estado de São Paulo, ou seja, 

deveria ser obtido um arquivo geográfico de pontos com a localização de todas as usinas.  

 Em um primeiro momento, a fim de obter a referida base, foi feito busca nos sites dos 

principais órgãos e entidades que representam o setor, como a UNICA, União dos Produtores 

de Bioenergia (UDOP), MAPA, assim como em grupos de pesquisa, como a ESALQ-LOG, 

incluindo pesquisadores da área. 

 Diante da dificuldade de obtenção dos dados, optou-se por construir a base, por meio 

da localização de cada usina no Google Earth, utilizando a ferramenta de “marcador. No total 

foram localizadas 159 usinas, baseando-se na lista divulgada pelo ProCana BRASIL, no 

Anuário da Cana 2012 (ANUÁRIO, 2012a). Este procedimento teve apoio do mapa de usinas 

e destilarias disponibilizado no site da UDOP
6
, assim como a lista de usinas divulgada pelo 

BRASIL (2013b). 

 As usinas localizadas foram exportadas em um arquivo no formato (.kml). Como este 

tipo de arquivo não é compatível com o software utilizado nesta pesquisa, recorreu-se ao 

Quantum GIS (1.8.0 - Lisboa), para que fosse feito a conversão do formato do arquivo de 

(.kml) para (.shp), como mostra a Figura 8. 

 
Figura 8: Demonstrativo da conversão de arquivo (.kml) para (.shp) no software Quantum GIS. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 A partir disto fez-se nova conversão, de (.shp) para (.dbd), no TransCAD, e em 

seguida avaliou-se a estrutura do arquivo geográfico de pontos criado. Nesta observou-se que 

                                                
6
 www.udop.com.br 
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alguns dos nomes atribuídos às usinas, na marcação feita no Google Earth, não foi 

incorporado à base de informação (Dataview) do referido arquivo geográfico. Assim, foram 

feita as devidas correções, concluindo a elaboração da base de usinas. 

 

 Bases de distribuição 

 As bases de distribuição representam os pontos de transbordos em um dos cenários de 

simulação. O procedimento para obter uma base georreferenciada com a localização das 

mesmas foi semelhante àquele adotado para as usinas. Fez-se a localização por meio do 

Google Earth, baseando-se em ANP (2013), onde o procedimento foi repetido, até obter um 

arquivo geográfico de pontos (.dbd), com 47 bases de distribuição. Também foi observado o 

mesmo problema com a Dataview, com relação aos nomes das bases de distribuição, que foi 

devidamente corrigido. 

 

 Municípios 

 A base georreferenciada dos municípios do estado de São Paulo, última que compõe a 

rede de transporte, representa a localização dos pontos de destino nos cenários de simulação 

da presente pesquisa. Esta foi obtida no banco de dados desenvolvido por Teixeira (2007), 

disponível em formato (.dbd), com a localização dos municípios de todo Brasil. Para adaptá-la 

aos objetivos desta pesquisa, utilizou-se o mesmo procedimento de seleção descrito na base 

de rodovias, de modo a se obter os municípios do estado. 

 Após a seleção, foi feita uma avaliação do arquivo geográfico de pontos, comparando-

o com os municípios do arquivo geográfico de área (que contém os limites municipais), e foi 

constatado que dois municípios não haviam sido localizados. Diante disso, criaram-se dois 

novos pontos (Map Editing Toolbox > Add point), completando os 645 munícipios do estado. 

 O mapa, apresentado na Figura 9, apresenta a rede de transportes elaborada para esta 

pesquisa. As quatro bases georreferencidas estão dispostas no arquivo geográfico de área do 

estado de São Paulo. 
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Figura 9: Mapa com a representação da rede de transportes elaborada para a pesquisa. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.3. Obtenção dos dados de produção, transbordo e 

consumo 

 Além da construção da rede de transporte, obtiveram-se dados referentes à produção 

de etanol, transbordo nas bases de distribuição e consumo de etanol nos municípios do estado 

de São Paulo. Os dados serão utilizados na alocação da produção de etanol nos municípios, 

com eventual transbordo nas bases, a qual será descrita posteriormente. 

 Para tentar modelar um cenário de produção e consumo de etanol no estado, esses 

dados deveriam se referir a uma mesma escala temporal, para que se aproximassem ao 

máximo da situação real de distribuição do combustível. Neste trabalho propõe-se a avaliação 

da produção e do consumo de um ano, utilizando-se a produção de etanol referente à safra 

2011/2012 e o consumo do ano de 2012, estimando que o etanol produzido naquele período, 

foi consumido no referido ano. Para detalhar esta questão, segue uma descrição do processo 
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de obtenção desses dados, e nos tópicos subsequentes, será detalhada a rotina para executar a 

alocação. 

 

 Produção 

 Os dados de produção utilizados nesta pesquisa referem-se, exclusivamente, ao etanol 

do tipo hidratado, produzido por todas as usinas do estado. Para obtê-los, inicialmente, foi 

utilizado o mesmo procedimento adotado para bases georreferenciadas, por meio de buscas 

em sites de órgãos e entidades (UNICA, UDOP, MAPA, ANP, COOPERSUCAR
7
, Nova 

Cana
8
, entre outros) que representam o setor sucroenergético em âmbito nacional e estadual. 

Nesta busca, vale destacar que as informações de produção contidas no site da UNICA, na 

seção UNICADATA (UNICA, 2013b), estão disponíveis de modo agregado por região, o que 

não atende aos anseios desta pesquisa. 

 Em um segundo momento, foi feito contato com algumas entidades, em especial a 

UNICA. Esta foi contatada via correio eletrônico e por telefone, visando obter os dados de 

produção desagregados por usina. 

 Diante da não obtenção, foi feito buscas em anuários do setor sucroenergéticos, que 

contém dados referentes à produção. Foram consultados o Anuário da Cana de 2012 

(ANUÁRIO, 2012a), referente à safra 2011/2012, e a revista Análise Energia (ANUÁRIO, 

2012b), referente à safra 2010/2011. Nas duas referências foram disponibilizadas listas com 

as usinas cadastradas no MAPA, para os períodos destacados, com as respectivas produções 

de etanol. Contudo, cabe destacar alguns aspectos: no primeiro anuário, aproximadamente 

53% das usinas não declararam os dados de produção ou os declararam de forma consolidada 

(produção de várias usinas de mesmo grupo) e agregada (produção de etanol anidro e 

hidratado juntas); no segundo anuário, todos os dados das usinas que declararam a produção 

estavam dispostos de maneira agregada. 

 Assim, pelo fato do primeiro representar a produção de uma safra mais recente, assim 

como, possuir dados desagregados (produção etanol anidro e hidratado separadas), optou-se 

por adotar o mesmo como a base de dados principal. Para complementação dos dados foram 

realizados contatos com 33 usinas, dentre aquelas sem dados, por telefone e correio 

eletrônico, mas só houve resposta de sete delas. Diante disso, adotou-se a alternativa de 

estimar a produção das usinas que não possuíam dados. 

                                                
7 www.copersucar.com.br 
8 www.novacana.com 
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 Antes de detalhar a estimativa, cabe destacar alguns pontos da Tabela 3, que apresenta 

um resumo da quantidade de dados de produção obtidos para esta pesquisa. O número de 

usinas do estado de São Paulo dispostas no anuário da ProCana BRASIL (apenas aquelas que 

produziram na referida safra) era de 168
9
, sendo que para 86 usinas os dados estavam 

disponíveis, enquanto 82 não declararam os mesmos. Daquelas usinas com dados, 70 

apresentaram a produção de etanol hidratado; sete forneceram dados depois de realizado o 

contato; e nove produziram apenas etanol anidro ou açúcar, sendo estas últimas descartadas. 

Das usinas sem dados, foram feitas duas estimativas que serão apresentadas a seguir. 

Tabela 3: Resumo da quantidade de dados de produção obtidos na pesquisa.  

Número de usinas no anuário 168 
  Com dados 86 
  

 
+ Hidratado 70 

 
+ Hidratado/Contato 7 

 
+ Anidro/açúcar 9 

    Sem dados 82 

  
 

+ Estimativa Análise 69 

 
+ Estimativa Média 13 

    Número de usinas utilizadas na 

pesquisa 
159 

  Fonte: Elaborada pelo autor. 

 A primeira estimativa foi baseada nos dados divulgados pelo Anuário (2012b), que 

contemplava 69 usinas não incorporadas no anuário, com a produção agregada da safra 

2010/2011. Para estimar a produção da safra subsequente foi necessário, inicialmente, aplicar 

uma porcentagem referente à redução (33,03%) que houve de uma safra para outra, como 

mostra a Tabela 4, e depois outra porcentagem (59,11%) para desagregar a produção, 

encontrando-se apenas o valor estimado da produção de etanol hidratado da safra 2011/2012. 

Tabela 4: Dados de produção de etanol (m³) hidratado e anidro da safra 2010/2011 e 2011/2012. 

 Produção Etanol (m³)  

Safra Hidratado Anidro % Hidratado 

2010/2011 10.236.000,00 5.119.000,00 
 

2011/2012 6.855.000,00 4.743.000,00 59,11% 

Redução 33,03% 
  

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 A segunda estimativa foi feita para 13 usinas que não possuíam dados em nenhum dos 

anuários, e foi baseada na média aritmética dos valores de produção de etanol hidratado 

                                                
9 Este número não contabilizou as usinas que não produziram, mas estavam disponíveis no anuário. 
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estimados anteriormente. Esta média resultou em 16.875,99 m³ de etanol hidratado para cada 

usina, o que pode ser considerado como baixa produção, quando comparado com os dados 

não estimados. Contudo, pelo conhecimento adquirido no decorrer da pesquisa, as 13 usinas a 

que foram atribuídos estes dados, não tinham representação significativa no mercado de 

etanol do estado de São Paulo, não havendo grande incoerência com o referido valor. 

 A Tabela 5 que apresenta a produção estimada de etanol hidratado para a safra 

2011/2012 no estado, utilizada nesta pesquisa, bem como a quantidade realmente produzida, 

segundo dados da UNICA (2013b). Como pode ser observado houve uma diferença absoluta 

de 45.772,21 m³ do real para o estimado, o que pode ser considerada baixa, quando 

comparada com o montante da produção real (0,67%). 

Tabela 5: Produção de etanol hidratado (m³) estimado e real para safra 2011/2012. 

Produção Safra 2011/2012 (m³) 

Pesquisa 

  

 

Hidratado Anuário 3.754.672,76 

 

Hidratado Estimado 3.054.555,02 

 

Total 6.809.227,79 

   

Dados UNICA 
 

 

Hidratado Real 6.855.000,00 

  
 

Diferença absoluta 45.772,21 

(%) Hidratado Real 0.67% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Consumo 

 Os dados de consumo, que representam a quantidade de etanol hidratado consumido 

pelos municípios do estado de São Paulo, foram obtidos no site da Secretaria de Energia do 

governo do estado, através do Anuário Estatístico de Energéticos por Município no Estado de 

São Paulo do ano de 2012 (SÃO PAULO, 2013). Como discutido anteriormente foi adotado o 

consumo de 2012, pois este deveria ser consonante à produção da safra 2011/2012. No total 

são 645 municípios, com consumo de 5.834.459,53 m³ de etanol hidratado. 

 Como pode ser observado, o valor de produção de etanol supera o valor do consumo. 

Na presente pesquisa esta diferença será tratada como excedente, ou seja, todo o estado é 

atendido com produção própria, e o restante é alocado para as demandas de outros estados ou 
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para o mercado externo. Este aspecto configura uma restrição na aplicação do modelo de 

alocação, visto que na prática o estado de São Paulo pode ser suprido com etanol de outros 

estados. 

  

 Transbordo 

 Os dados de transbordo referem-se a todo etanol que antes de chegar aos munícipios, 

passa pelas bases de distribuição, como descrito no Cenário 1. Para obtê-los, foi adotada a 

Relação e Bases de Distribuição de Combustíveis Líquidos Autorizadas a Operar, divulgadas 

pela ANP em setembro de 2013 (ANP, 2013), onde está listado um total de 47 bases de 

distribuição, com as respectivas capacidades de armazenagem.  

 Como os dados em questão devem conter a quantidade de etanol (m³) armazenada no 

período que será simulado, neste caso, o ano de 2012, foi feita a seguinte consideração: todo 

etanol consumido nos municípios será armazenado (processo de transbordo) nas bases de 

distribuição, em quantidades proporcionais às respectivas tancagens. Assim foi feita a 

proporção de cada capacidade, com relação ao total, e depois multiplicado pelo total 

consumido, sendo obtidos os dados de transbordo. 

 Para o modelo simulado o valor de transbordo representa a capacidade operacional de 

uma base de distribuição, o que se aproxima de uma situação real de distribuição de etanol, 

em que a eventual limitação de tancagem pode provocar o deslocamento não para a base mais 

próxima, mas para aquela com maior capacidade. 

3.4. Elaboração e escolha dos modelos 

Outra etapa do trabalho, além da construção da rede, refere-se à elaboração dos 

modelos que representam os custos e os gastos energéticos na distribuição do etanol. Esses 

modelos referem-se, basicamente, ao consumo da atividade de transporte, neste caso pelo 

modo rodoviário, como destacado na literatura. Para caracterizar essa atividade, será definido 

um único veículo tipo, um caminhão-tanque de cinco eixos, na configuração 2S3 (WIDMER, 

2004), com capacidade para transportar 30 m³ de combustível (frota homogênea). Além disso, 

será discutida a escolha do modelo matemático de minimização de custo e da energia. 



49 

 

 

3.4.1. Modelo de custo 

A representação dos custos da distribuição do etanol hidratado no estado de São Paulo 

foi baseada em um modelo baseado no frete, estabelecendo relação com a distância 

percorrida. Neste modelo foram considerados dois componentes: 

 Transporte do Produto (Tp): refere-se à movimentação do produto. 

 Operação de Tancagem (Ot): referente ao transbordo e armazenagem. 

Para modelar o primeiro componente foram obtidos valores de tarifas cobradas para o 

transporte de etanol, tendo como origem e destino cidades do estado de São Paulo. Estes 

dados de frete rodoviário foram coletados no Sistema de Informações de Fretes (Sifreca), 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG) 

para o produto álcool (anidro e hidratado). No total, foram coletadas 21 tarifas (R$/m³), 

relacionadas com a distância (km) dos trechos correspondentes a cada uma delas. A partir da 

plotagem dos valores no software MS Excel foi aplicada a regressão linear para que o modelo 

fosse estabelecido. Para melhor ajuste da reta, três pontos foram retirados da coleta inicial, 

gerando a regressão apresentada no Gráfico 2. 

Este modelo de regressão foi adotado, primeiramente, visando à simplificação da 

relação entre as duas variáveis, já que para uma variação relativamente pequena de distância, 

há uma tendência de crescimento constante da tarifa. Em segundo lugar, a relação entre tarifa 

e distância com uma distribuição dos dados crescente é representada por Ballou (2010) por 

uma regressão linear (“Tarifas Proporcionais”). Estas são empregadas para o transporte 

rodoviário. Por fim, como parâmetro para avaliar se o modelo consegue explicar de modo 

satisfatório os valores observados será utilizado o R², que varia de 0 a 1, sendo 1 o indicativo 

de que a variável dependente consegue ser explicada totalmente pelo modelo adotado. 

Desta forma, o modelo referente ao transporte do produto pode ser representado pela 

equação (10): 

                                                  (          )                                                 (10) 

Em que 

 d: distância (km) entre o nó de origem e o nó de destino; 

 q: quantidade (m³) de etanol alocada para cada origem e destino. 
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Gráfico 2: Relação do preço de frete rodoviário para o transporte de etanol com a distância. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O segundo componente de custo refere-se ao transbordo e a armazenagem. Para o 

contexto pesquisado, estes podem ser sintetizados em uma única operação que será 

denominada de ‘operação de tancagem’. Esta representa a descarga do caminhão que 

transporta etanol nas bases de distribuição (transbordo), utilização da tangem (armazenagem) 

e carga do caminhão (transbordo). 

De acordo com as Tarifas de Referência para Serviços de Movimentação de Etanol, 

divulgada pela TRANSPETRO, o custo para realizar a operação de tancagem em um terminal 

localizado em Guarulhos, no estado de São Paulo, é de R$ 21,62 por m³. Este valor é cobrado 

para períodos de 15 dias de armazenagem, sendo cobrado o mesmo valor caso seja 

ultrapassado este tempo (TRANSPETRO, 2013). 

Diante disso, foi adotado este valor no modelo como uma impedância, ou seja, quando 

o etanol passar pela base, foi contabilizado um gasto por quantidade de produto a ser 

descarregado/carregado e armazenado, expresso em R$/m³. 

A equação (11) representa o modelo da operação de tancagem:  

                                                    (     )                                                           (11) 

  

y = 0,1717x + 9,2573 
R² = 0,9868 
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Em que, 

 Q: quantidade (m³) de etanol processado nas bases de distribuição. 

Baseado nos dois componentes de apresentados, a modelagem do Custo Total (CT) na 

distribuição será feita como mostra a equação12: 

                                                                                                                      (12) 

3.4.2. Modelo de consumo energético 

O modelo de gastos energéticos na distribuição do etanol baseou-se no consumo de 

combustível fóssil (diesel), utilizado nos caminhões tanque. Este consumo por sua vez, foi 

obtido pela relação do consumo de combustível deste veículo (l/km), pela distância percorrida 

(d). 

Baseado na quantidade de combustível consumido foi feita a conversão de unidades de 

volume para unidades energéticas considerando-se o valor calorífico do diesel. A equação 

(13) representa os gastos energéticos totais da distribuição: 

                                                                                                                  (13) 

Em que, 

 ET: gastos energéticos totais (MJ); 

 Cc: consumo de combustível do caminhão tanque (l/km); 

 d: distância (km) entre o nó de origem e o nó de destino; 

 vc: valor calorífico do diesel (MJ/l); 

 n: número de viagens entre o nó de origem e o nó de destino. 

Os valores adotados para Cc e vc da equação (13) foram obtidos a partir de dados da 

literatura, como mostra a Tabela 6. 

Tabela 6: Valores da literatura e valor adotado para Cc e vc. 

Trabalhos 

Oliveira 

et al. 

(2005) 

Pimentel e 

Patzek 

(2008) 

Macedo, 

Seabra e Silva 

(2008) 

Boddey 

et al. 

(2008) 

Andreoli, 

Pimentel e Souza 

(2012) 

Valor 

proposto 

vc (MJ/l) 38,3 47,79 47,79 47,73 47,6 47,7 

Cc (l/km) - - - - 0,54 0,54 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.4.3. Modelos matemáticos de minimização do custo e da energia e de 

alocação da produção 

 Para resolver o problema proposto, com os modelos descritos anteriormente, foi 

necessário encontrar as variáveis independentes estabelecidas para os mesmos, que se 

resumem em distância e quantidade. No entanto, para que seja encontrado o menor custo e 

energia na distribuição do etanol foi necessária a minimização das distâncias entre as origens 

e destinos (ODs). Neste caso, adotou-se o modelo referente ao “problema do fluxo de mínimo 

custo”, descrito no tópico 2.6.1, em que     representa a distância a ser minimizada. 

 Já para determinação da quantidade partiu-se do pressuposto que a distribuição do 

etanol pode ser configurada como um problema em que se busca alocar um recurso (etanol 

produzido), a um custo mínimo (distância), dos nós de oferta até os nós de demanda. Este 

problema está associado com “O Problema do Transporte”, descrito no mesmo tópico, o qual 

será aplicado para encontrar a quantidade que será transportada entre cada OD. 

 Os dois modelos descritos estão inseridos no TransCAD e serão aplicados para 

auxiliar na obtenção do custo e da energia. 

3.5. Geração dos cenários 

Com base na rede de transportes e nos modelos apresentados anteriormente foram 

avaliados o custo e o gasto energético em dois cenários.  O Cenário 1 se refere ao cenário 

atual de distribuição do etanol hidratado no estado de São Paulo, em que o produto sai das 

usinas, passa pelas bases de distribuição, para então ser levado para aos municípios 

consumidores (Problema do Transbordo). A Figura 11 (a) ilustra esse cenário, sendo (U1...Un) 

as usinas produtoras de etanol, (B1...Bn) as bases de distribuição e (M1...Mn) os municípios de 

consumo. 

 O Cenário 2 representa a entrega direta do etanol hidratado no estado, no qual esse 

será transportado diretamente das usinas para os municípios (Problema de Transportes), como 

pode ser observado na Figura 10 (b). 
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Figura 10: Representação dos cenários (a) 1 e (b) 2. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.5.1. Cálculo dos custos e gastos energéticos 

 Foi feito o cálculo do custo (R$) e gasto energético (MJ) da distribuição do etanol para 

os cenários 1 e 2 como mostra o fluxograma apresentado na Figura 11. Esse cálculo foi feito 

sob uma possível perspectiva da sociedade, onde o objetivo é minimizar os gastos totais da 

distribuição. 

 
Figura 11: Fluxograma para o obtenção do custo e gasto energético. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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4. Procedimento para cálculo do custo e gasto 

energético 

 Baseado na rede de transportes e nos dados detalhados anteriormente será descrito 

neste capítulo o procedimento executado para obtenção dos custos e gastos energéticos, que 

consiste basicamente de quatro etapas: 

 Seleção das usinas, bases e municípios na rede; 

 Aplicação do modelo do caminho mínimo; 

 Aplicação do modelo de alocação; 

 Aplicação das planilhas eletrônicas para os cálculos do custo e gasto energético. 

 Estas etapas foram executadas nos dois cenários de avaliação desta pesquisa. Para o 

Cenário 1, devido às ferramentas disponíveis no TransCAD, os procedimentos a serem 

descritos foram aplicados duas vezes; primeiro, entre as usinas (origens) e as bases de 

distribuição (destinos), e segundo, das bases (origens) até os municípios (destinos). Para o 

Cenário 2, que avalia a entrega direta do etanol, o procedimento foi aplicado uma vez, entre as 

usinas (origens) e os municípios (destinos). 

4.1. Seleção das usinas, bases e municípios na rede 

 Para criação de uma rede no software TransCAD faz-se necessário que todos os 

arquivos geográficos estejam na mesma camada (layer). Em outras palavras, entendendo uma 

rede como a junção de nós e links, seria necessário unir as bases de dados georreferenciados 

de pontos das usinas, bases e municípios, com a base de linha de rodovias, em uma mesma 

camada. Para isso, utilizou-se a ferramenta Connect (Tolls > Map Editing > Connect), que 

‘quebra’ o segmento de reta e cria um novo segmento, perpendicular ao primeiro, e por 

consequência, mais dois endpoints. A Figura 12 ilustra um exemplo deste procedimento. 

Como é possível perceber, um desses endpoints representa um ponto do arquivo geográfico de 

pontos. 
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Figura 12: Procedimento para conectar um ponto (camada de ponto) com uma linha (camada de linha). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 A partir do procedimento mostrado na Figura 13, foi feita a união das bases utilizadas 

neste trabalho, sendo possível, criar a rede no TransCAD (Procedures > Networks/Paths > 

Create). Em seguida, foi necessário selecionar os endpoints que representavam os pontos das 

usinas, bases e municípios na camada unificada (rodovias). Portanto, utilizou-se a seleção por 

localização (Selection > Selection by Location), já que os referidos pontos e os endpoints 

estavam na mesma posição ou muito próximos entre si, contudo em camadas distintas. 

 Depois desta seleção foram adicionadas, primeiramente, três colunas do tipo 

‘caractere’ na dataview
10

 dos endpoints (Edit > Modify Table), para atribuir os nomes 

(importados das bases de dados dos pontos) das usinas, bases e municípios, e depois, mais três 

colunas do tipo ‘real’, para informar os dados de produção, transbordo e consumo dos 

respectivos endpoints selecionados. 

 Para se certificar de que os procedimentos de seleção, nomenclatura e atribuição de 

valores foram feitos da maneira correta, desenvolveu-se uma planilha eletrônica que 

comparou a longitude e latitude (ou localização) das usinas, bases e municípios com a dos 

endpoints selecionados. Foi feito o mesmo para comparar a nomenclatura dos pontos. Depois 

do ajuste de alguns erros, foi feita a comparação dos valores de produção, transbordo e 

consumo atribuídos aos endpoints, com a base de dados correspondente. 

 Com a conclusão dos testes, a dataview dos endpoints foi finalizada. As Figuras 13, 14 

e 15 ilustram parte da dataview com as informações de produção das usinas, de transbordo 

                                                
10 Tabela em que constam os dados da camada de trabalho no TransCAD. 
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das bases e de consumo dos municípios, respectivamente. Para que os nomes das usinas e 

bases não fossem divulgados, foram criados nomes fictícios para os mesmos. 

 
Figura 13: Dataview dos endpoints que representam as usinas, contendo o nome e dados de produção. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 14: Dataview dos endpoints que representam as bases, contendo o nome e dados de transbordo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 15: Dataview dos endpoints que representam os municípios, contendo o nome e dados de consumo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Uma vez descrito os procedimentos, foi possível gerar como output a rede de 

transportes, com a identificação de todos os pontos que serão utilizados nas próximas etapas. 

4.2. Aplicação do modelo de caminho mais curto 

 Após a criação da rede, a próxima etapa visou obter a distância entre as origens e os 

destinos dos cenários de simulação. Para realização deste procedimento foi aplicado o modelo 

de caminho mínimo disponível no TransCAD, com uso da ferramenta MultplePath 

(Procedures > Networks/Paths > Multiple Paths). Essa ferramenta cria uma matriz com a 

distância mais curta entre múltiplas origens e destinos, estabelecidos por meio de uma 

seleção. 

 Para o Cenário 1, foi utilizada esta ferramenta para encontrar as distâncias entre as 

usinas e as bases de distribuição, e depois, das bases até os municípios, gerando duas 

matrizes. Para o Cenário 2, a mesma ferramenta foi aplicada para encontrar o caminho mais 

curto entre as usinas e os municípios, gerando também uma matriz. 

 Para ilustrar este procedimento e não tornar repetitiva a apresentação de imagens, é 

apresentada na Figura 17 uma parte da matriz de mínimo caminho das usinas até as bases, 

calculada para o Cenário 1, apenas como exemplo do output gerado pelo TransCAD. Na 
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matriz da Figura 16 é possível observar a distância (quilômetros) entre as múltiplas origens e 

destinos. 

 
Figura 16: Matriz de caminho mínimo gerada pelo TransCAD. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Para testar se esses valores estão próximos do real foram selecionadas distâncias 

aleatórias de pares OD’s, entre elas a maior e menor distância obtida, para serem comparadas 

com estimativas de distâncias, desses mesmos pares, obtidas a partir do Google Maps (por 

meio da criação de roteiros) e do Google Earth (em que se considerou a distância retilínea 

entre pontos). Com esse teste, feito nas três matrizes, observou-se que os valores informados 

pelo software estavam compatíveis com os reais. 

 Assim, ao fim desta etapa obteve-se, para os Cenários 1 e 2, as distâncias entre todas 

as origens e destinos a serem avaliadas.  

4.3. Aplicação do modelo de alocação 

 A terceira etapa teve o objetivo de alocar a produção de etanol entre as origens e os 

destinos avaliados nos cenários, ou seja, através de um modelo baseado no Problema de 

Transporte embutido no software utilizado, sendo definidos para quais destinos serão 

alocados determinada quantidade do referido produto, a partir das origens. Esta alocação 
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representada em algumas OD’s será feita a distribuição do etanol, o que implicará em custos e 

gastos energéticos. 

 Na aplicação do modelo de alocação (Procedures > Networks/Paths > 

Routing/Logistics > The Transportation Problem) utilizou-se o mesmo procedimento da etapa 

anterior: para o Cenário 1, foi alocado toda produção de etanol das usinas para as bases, e 

depois, em outra aplicação do modelo, das bases até o município; para o Cenário 2, foi feita a 

alocação direta entre as usinas e os municípios. Cabe ressaltar que esta aplicação depende 

fundamentalmente da geração dos caminhos mínimos e da atribuição dos valores de produção, 

transbordo e consumo aos pontos. 

 Depois de cada aplicação, o software gera como output uma matriz que indica, por 

exemplo, quanto de etanol deve ser transportado de cada usina para cada base, como mostra a 

Figura 17. Esta ilustra parte da matriz de alocação Usina-Base gerada no cenário 1. Um 

aspecto a considerar é que cada origem pode atender a mais de um destino, a depender das 

quantidades de produção, transbordo e consumo. 

 
Figura 17: Matriz de alocação gerada pelo TransCAD. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Como já foi discutido na descrição dos dados, a produção de etanol no estado de São 

Paulo é superior ao consumo, o que torna a aplicação do Problema de Transportes 

desbalanceada na alocação Usina-Base (Cenário 1) e Usina-Município (Cenário 2). Em outras 

palavras, algumas usinas (origens) não terão toda sua produção alocada ou simplesmente não 

alocarão nada, o que implica, para as considerações do modelo, que aquele montante de etanol 

será enviado para outro estado ou para exportação. 
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 Mesmo com o desbalanceamento, sabe-se que os valores alocados aos destinos devem 

corresponder ao transbordo e ao consumo. Diante do exposto, foi feito um teste para avaliar se 

a alocação feita pelo programa destinou a quantidade certa de etanol para cada destino, a 

partir de quantidades especificadas de cada origem. Por exemplo, no Cenário 1 (Usina-Base), 

foi feito um somatório do que deveria ser transportado de cada usina, bem como outro 

somatório do que foi alocado para cada destino. Estes somatórios foram confrontados com os 

dados de produção e transbordo, para observar possíveis desvios dos valores. 

 O teste foi realizado por meio de planilhas eletrônicas, no software MS Excel, para os 

dois cenários de avaliação, em que foi constatado que os dados de alocação estavam de 

acordo com os dados de entrada do modelo (produção, transbordo e consumo). Para o caso da 

alocação Usina-Base e Usina-Município foi observado o desbalanceamento já descrito 

anteriormente. 

 Retomando aos resultados fornecidos pelo programa, além da matriz apresentada, na 

aplicação do Problema de Transportes é gerada uma tabela que indica os fluxos de produto 

que passam por cada link (rodovia) da rede. Na Figura 18 é possível observar uma parte da 

tabela, que possui uma coluna com a identificação (ID) do link, o fluxo que passa nos dois 

sentidos do mesmo (AB_flow e BA_flow) e o fluxo total (Tot_Flow), que foi ordenado de 

forma decrescente para ilustrar melhor a situação. Esta descrição dos fluxos é uma importante 

informação que pode indicar determinada sobrecarga de transporte em trechos da rodovia. 

 
Figura 18: Tabela de fluxo do produto nos links da rede gerada pelo TransCAD. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Para facilitar a visualização dos fluxos, o programa cria no mapa uma representação da 

intensidade do fluxo em cada link (Trans Flows). Os mapas com estas representações estão 

expostos nos resultados desta pesquisa, já que compõem a análise dos mesmos (Figuras 21, 22 

e 23). 

 Depois de aplicado o modelo de alocação, gerou-se como output a quantidade de 

etanol que deve ser transportada de cada origem para cada destino. 

4.4. Aplicação das planilhas eletrônicas para o cálculo do 

custo e gasto energético. 

 A partir da matriz de caminho mínimo e da matriz de alocação nas OD’s, já é possível 

calcular o custo e gasto energético, visto que as variáveis de distância e quantidade já foram 

encontradas com o desenvolvimento das respectivas matrizes. Para realização desses cálculos, 

optou-se por utilizar planilhas eletrônicas no MS Excel, pela maior facilidade de manipulação 

dos dados. 

 O principal objetivo desta etapa é encontrar os valores de custo e gasto energético para 

os cenários de avaliação. Para isso foram criadas três planilhas eletrônicas para avaliação dos 

custos (uma para cada aplicação do modelo de alocação), e mais três para avaliar o gasto 

energético. Nas planilhas foram desenvolvidas as seguintes rotinas: 

 Transferência das matrizes do TransCAD para o MS Excel; 

 Seleção das distâncias a serem percorridas; 

 Aplicação do modelo de custo; 

 Aplicação do modelo de gasto energético. 

4.4.1. Transferência das matrizes do TransCAD para o MS Excel 

 As matrizes de caminho mínimo e alocação foram transferidas para o MS Excel, tanto 

para planilhas de avaliação de custo, como para de gasto energético, já que são utilizadas nas 
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duas análises. Para ilustrar a situação, seja     um valor de mínima distância (km) entre um 

ponto m de origem e um ponto n de destino, e     a quantidade de etanol alocado (m³) entre 

m e n, de acordo com as matrizes: 

 Cenário 1 (Usina-Base) – Planilha de custo e de energia 

(
       
   
       

)

(        )

            (

       
   
       

)

(        )

 

 Cenário 1 (Base-Município) – Planilha de custo e de energia 

(
       
   
       

)

(        )

           (

       
   
       

)

(        )

 

 Cenário 2 (Usina-Município) – Planilha de custo e de energia 

(
       
   
       

)

(         )

           (

       
   
       

)

(         )

 

 

4.4.2. Seleção das distâncias percorridas 

 Como mostrado na Figura 17, a matriz de alocação indica, através das quantidades de 

etanol alocadas, se as origens e destinos geraram alguma viagem (     ), ou não (    

 ). Para aquelas que geraram viagens, devem-se conhecer as distâncias que são percorridas, 

para que o custo e o gasto energético sejam encontrados. Desta maneira foi criada mais uma 

matriz contendo apenas as distâncias percorridas (    ). O preenchimento da mesma foi feito 

da seguinte maneira: 

    {
         ⇒        

         ⇒      
 

Em que 

    : quantidade de etanol alocado entre m e n (m³); 

    : distância mínima entre m e n (km); 

     : distância mínima efetivamente percorrida entre m e n (km) 
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 Desta maneira a matriz de distância percorrida foi criada para cada planilha 

desenvolvida. A partir deste procedimento foram aplicados os modelos de custo e energia, que 

serão descrito de modo separado a seguir. 

4.4.3. Aplicação do modelo de custo 

 Após a obtenção das distâncias percorridas, foi criada outra matriz (   ) nas três 

planilhas de custo, com o cálculo do custo do transporte de etanol para as OD’s que geraram 

viagens. Este custo foi encontrado conforme o modelo descrito no tópico 3.4.1 deste trabalho, 

e destacado abaixo: 

                                                (           )                                                 (14) 

 

 

Em que 

 d: distância (km) entre o nó de origem e o nó de destino; 

 q: quantidade (m³) de etanol alocada para cada origem e destino. 

 

 A partir desse, a referida matriz foi preenchida da seguinte maneira: 

 

                                                  (              )                                             (15) 

Em que 

    : custo de transporte entre m e n (R$); 

    : quantidade de etanol alocado entre m e n (m³); 

     : distância mínima efetivamente percorrida entre m e n (km). 

 

 Cabe salientar que este representa apenas o custo de transporte. O custo de transbordo 

(  ), outro componente do modelo, foi calculado separadamente para os custos do Cenário 1, 

onde há passagem pelas bases de distribuição, já que não depende das quantidades alocadas 

(   ), mas sim da quantidade total transportada (Q), como mostra a equação abaixo: 

                                                                                                                        (16) 



64 

 

 

Em que 

 Q: Quantidade total transportada entre m e n. 

 O custo total (  ) do cenário 1 foi encontrado utilizando-se o somatório de    , para 

as matrizes da Usina-Base e da Base-Município, acrescido de   . Para o cenário 2, o    se 

referiu basicamente à soma de     (Usina-Município), visto que não passa pelas bases. Para 

ilustrar o que foi descrito, segue a representação da matriz de custo e cálculo de    em cada 

planilha. 

Cenário 1 (Usina-Base) – Planilha de custo 

(

       
   
       

)

(        )

 ⇒     (   )  ∑ ∑   

  

   

   

   

    

Cenário 1 (Base-Município) – Planilha de custo 

 

(

       
   
       

)

(        )

 ⇒     (   )  ∑ ∑   

   

   

  

   

 

 Assim, o custo final do cenário 1 foi encontrado através de: 

   (         )     (   )     (   ) 

 

 

Cenário 2 (Usina-Município) – Planilha de custo 

(

       
   
       

)

(         )

 ⇒     (         )  ∑∑   

   

   

   

   

 

4.4.4. Aplicação do modelo de gasto energético 

 O cálculo do gasto energético (  ), que representa o consumo de energia no transporte 

de etanol, foi baseado no modelo descrito no tópico 2.1.2, que está destacado abaixo. Para 

realização do mesmo foram criadas duas novas matrizes em cada uma das três planilhas de 

gasto de energia. 

                                                                                                                                           (17) 
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Em que, 

 ET: gastos energéticos totais (MJ); 

 Cc: consumo de combustível do caminhão tanque (l/km); 

 d: distância (km) entre o nó de origem e o nó de destino; 

 vc: valor calorífico do diesel (MJ/l); 

 n: número de viagens entre o nó de origem e o nó de destino. 

 

 A primeira matriz refere-se a variável  , que representa o número de viagens a serem 

realizadas entre as origens e destinos. Para encontrar os valores da matriz (    ), foi feita a 

relação entre a quantidade de etanol alocada para cada OD,    , e a capacidade do veículo 

tipo adotado nesta pesquisa (30 m³). Como   refere-se a um número inteiro de viagens, para a 

relação apresentada, aproximaram-se os valores para o inteiro superior mais próximo. Assim, 

os valores de      foram preenchidos da seguinte maneira: 

 

                                                           (      )                                          (18) 

 Depois que os valores de      foram encontrados, gerou-se a segunda matriz 

referente ao gasto energético (   ). Esta foi calculada utilizando-se a seguinte equação: 

 

                                                                                                                                              (19) 
 

Em que, 

     : distância mínima efetivamente percorrida entre m e n (km); 

      : o número de viagens a serem realizadas entre m e n. 

 

A partir dessa matriz foi possível encontrar o valor de   , através do somatório de todos os 

gastos de energia,      entre as origens e destinos. A matriz de gasto energético criada em 

cada planilha, assim como o cálculo do consumo total de energia em cada cenário, seguiram a 

mesma configuração do modelo de custo. 
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5. Descrição e análise dos resultados 

 No presente capítulo serão apresentados os resultados encontrados por meio da 

simulação dos dois cenários de avaliação, no que se refere ao custo e gasto energético, e em 

seguida serão feitas análises alinhadas com os objetivos estabelecidos para a pesquisa. 

5.1. Resultados 

 A partir da simulação do Cenário 1, que avaliou a entrega do etanol hidratado no 

estado de São Paulo assim como ocorre na prática, realizando o transbordo em bases de 

distribuição, e do Cenário 2, que analisou a perspectiva da entrega direta deste combustível, 

foi possível obter valores de custo (R$) e gasto energético (MJ) referente à atividade de 

transporte. Em cada cenário será apresentado uma tabela com os principais resultados que 

complementam os valores totais de custos e gasto energético. Para melhor compreensão 

desses resultados, segue um detalhamento dos componentes da referida tabela: 

 PRODUÇÃO ALOCADA NA BASE: Quantidade de etanol (m³) que foi alocado nos 

pontos de destino. O valor deste parâmetro deve sempre ser igual ao valor de consumo 

(dado de entrada do modelo); 

 DISTÂNCIA MÉDIA PONDERADA: Somatório da multiplicação entre a matriz de 

distância percorrida (    ), com a proporção da quantidade transportada em cada 

origem destino (    dividido pelo total transportado); 

 CUSTO TOTAL (CT): Somatório dos valores da matriz de custo (   ); 

 ENERGIA TOTAL (ET): Somatório dos valores da matriz de energia (   ). 

 A seguir serão apresentados os resultados de cada cenário. 
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5.1.1. Cenário 1 

 A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos com a simulação do Cenário 1. Como pode 

ser observado, estes foram dispostos separados para cada etapa de simulação, sendo a 

primeira referente à distribuição do etanol entre as usinas e as bases de distribuição, e a 

segunda, entre as bases e os municípios. Ao final das duas é apresentado um resumo com a 

soma do CT e da ET. 

 O custo resultante deste cenário para o ano em estudo foi de R$ 559,09 mi, sendo 

composto da seguinte maneira: 55% (R$ 310,56 mi) pelo custo de transporte Usina-Base; 

23% (R$ 126,14 mi) pelo custo de transbordo; 22% (R$ 122,39 mi) pelo custo de transporte 

Base-Município. 

 A distância média percorrida no deslocamento Usina-Base foi de 268,35 km, quase 

quatro vezes maior que a distância média no deslocamento Base-Município, que foi de 68,93 

km. 

 No que tange ao gasto energético, este resultou em um montante de 1,69 bi de MJ, 

sendo 80% (1,34 bi de MJ) referente ao transporte Usina-Base, e 20% (0,34 bi de MJ) ao 

transporte Base-Município. Cabe ressaltar que o modelo de gasto energético adotado na 

pesquisa não contemplou a operação de tancagem, ocorrida nas bases de distribuição. 

 

5.1.1. Cenário 2 

 Os resultados da simulação do Cenário 2 estão dispostos na Tabela 8. O custo total do 

transporte de etanol hidratado a partir da entrega direta foi de R$ 295,63 mi, enquanto que o 

gasto energético foi de 1,22 bi de MJ. A distância média percorrida entre as usinas e 

municípios foi 243,58. 
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Tabela 7: Resultados obtidos para o Cenário 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

Tabela 8: Resultados obtidos para o Cenário 2. 

CENÁRIO 2 

USINA – MUNICÍPIOS 

  

un. 

PRODUÇÃO ALOCADA NOS 

MUNICÍPIOS 

 

5.834.459,55 m³ 

DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA 

 

243,58 km 

CUSTO TOTAL (CT)  295.625.561,09 R$ 

ENERGIA TOTAL (ET) 
 

1.218.666.046,17 MJ 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

CENÁRIO 1 

USINA - BASE 

  

un. 

PRODUÇÃO ALOCADA NA BASE 

 

5.834.459,55 m³ 

DISTÂNCIA MÉDIA PONDERADA 

 

268,35 km 

CUSTO U-B 

 
  

 
TRANSPORTE 310.557.500,33 R$ 

 
TRANSBORDO 126.141.015,44 R$ 

 
SUBTOTAL 436.698.515,77 R$ 

ENERGIA U-B 
   

 
TRANSPORTE 1.343.703.360,37 MJ 

BASE - MUNICÍPIOS 
   

PRODUÇÃO ALOCADA NOS 

MUNICÍPIOS  
5.834.459,55 m³ 

DISTÂNCIA MÉDIA PONDERADA 
 

68,93 km 

CUSTO B-M 
   

 
TRANSPORTE 122.393.290,41 R$ 

ENERGIA B-M 
   

 

TRANSPORTE 344.353.328,08 MJ 

RESUMO 

CUSTO TOTAL (CT) 

 

559.091.806,18 R$ 

ENERGIA TOTAL (ET) 

 

1.688.056.688,44 MJ 
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5.2. Fluxos do etanol hidratado no estado de São Paulo 

 Os resultados apresentados mostraram que as distâncias médias percorridas nos 

deslocamentos Usina-Base (Cenário 1) e Usina-Município (Cenário 2) foram semelhantes, 

sendo a do primeiro 268,35 km, e a do segundo 243,58 km. Ao mesmo tempo, a distância 

média encontrada no deslocamento Base-Município (Cenário 1) apresentou um valor 

discrepante dos mesmos (68,93 km).  

 Tal fato está relacionado ao distanciamento que existe entre as regiões de maior 

produção de etanol hidratado no estado, com as regiões de maior consumo (municípios) e as 

regiões com maior transbordo (bases). Para ilustrar a situação da concentração do consumo no 

foi criado um mapa temático, apresentado na Figura 19, que aponta os principais municípios 

consumidores de etanol hidratado, bem como a sua localização. Dentre esses municípios se 

destaca a cidade de São Paulo, responsável por aproximadamente 24% do consumo de etanol 

hidratado do estado. 

 De modo semelhante ao consumo, o transbordo também se concentra na região 

sudeste do estado. Como exemplos, a cidade de Paulínia (próxima à cidade de Campinas) e a 

cidade de São Paulo representam aproximadamente 43% da capacidade de armazenagem do 

estado. 

 Diferente do que foi observado no consumo e no transbordo, a concentração da 

produção de etanol no estado encontra-se nas regiões oeste e noroeste do estado, como pode 

ser visto na Figura 20. Esta diferença de concentração entre a oferta (produção das usinas) e 

demanda (consumo dos municípios e transbordo das bases), que pode ser visualizada nesses 

dois mapas, acaba provocando maiores deslocamentos no transporte do produto entre as 

origens e destinos. 

 Estes deslocamentos maiores, retomando os dados apresentados na introdução desse 

tópico, foram observados entre as usinas e as bases e entre as usinas e os municípios. Para 

facilitar a visualização dos mesmos, serão apresentados os mapas de fluxos de etanol, que 

mostram os deslocamentos do produto em cada etapa de simulação. Os mapas são gerados 

pelo TransCAD ao fim da aplicação do Problema de Transportes. 
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Figura 19: Mapa do consumo de etanol hidratado no estado de São Paulo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 20: Mapa da produção de etanol hidratado no estado de São Paulo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 No deslocamento Usina-Base, como mostra a Figura 21, grande parte do fluxo é 

‘canalizado’ das regiões produtoras para o sudeste do estado, onde se concentram as bases de 

distribuição com maiores capacidades. 

 
Figura 21: Mapa com a representação do fluxo do produto nos links entre as usinas e as bases, gerado pelo 

TransCAD. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 22: Mapa com a representação do fluxo do produto nos links entre as usinas e os municípios, gerado pelo 

TransCAD. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 No deslocamento Usina-Municípios, observa-se uma situação parecida com a 

mostrada anteriormente, sendo que neste caso, os municípios de maiores consumo demandam 

a maior parte do etanol produzido, o que provoca o acúmulo do fluxo do produto para região 

sudeste, como pode ser observado na Figura 22. 

 Como comparativo às duas situações apresentadas, no deslocamento Base-Município 

observa-se uma situação diferente, assim como mostra a Figura 23. Com o etanol alocado nas 

bases, os deslocamentos até os municípios (destino) tornam-se menores, especialmente 

porque a região de maior capacidade destacada anteriormente está muito próxima da região de 

maior consumo. Isto explica o menor valor encontrado na distância média deste 

deslocamento. 

 

 Figura 23: Mapa com a representação do fluxo do produto nos links entre as bases e os municípios, 

gerado pelo TransCAD. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Outro aspecto avaliado nesta pesquisa refere-se ao fluxo de etanol nos links da rede. A 

partir das tabelas de fluxo fornecidas pelo TransCAD nas aplicações do Problema de 

Transportes, foi possível gerar o fluxo de veículos em trechos de maior carregamento da rede 

de transportes.  

 Para o Cenário 1, no deslocamento Usina-Base foi observado um fluxo máximo de 

2.774.038,29 m³ e no deslocamento Base-Município, 1.371.222,23 m³. Para o Cenário 2 

houve um fluxo máximo de 2.009.162,39 m³, entre as usinas e municípios. Avaliando-se 
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apenas o maior valor observado, e partindo do pressuposto que este se refere ao transporte de 

etanol no período de um ano (ou 365 dias), pode-se estimar a partir da capacidade do veículo 

tipo, que são realizadas 254 viagens por dia no trecho crítico da malha. 

 A fim de estabelecer um parâmetro comparativo com o valor encontrado, utilizou-se a 

Caracterização de Frota de Caminhões (CUNHA et al., 2005), desenvolvida a partir da coleta 

de dados em alguns trechos de duas importantes rodovias do estado de São Paulo. De acordo 

com o banco de dados desenvolvido, houve uma frequência aproximada de 2% de caminhões-

tanque na configuração 2S3. Aplicando essa porcentagem no Volume Médio Diário de 

Tráfego (VDM)
11

 de veículos comerciais no ano de 2012 (nos dois sentidos), para trechos 

próximos aos locais de coleta, obteve-se um volume aproximado de 241 (SP-330) e 503 (SP-

348) veículos por dia. 

 Quando estes parâmetros são comparados com o volume de viagens estimado para um 

dos cenários de simulação, pode-se afirmar que os valores encontrados na pesquisa não tem, 

em termos de VDM, efeito significativo sobre o nível de serviço do sistema viário utilizado. 

5.3. Avaliação comparativa dos Cenários 

 A partir dos resultados apresentados, foi estabelecido um comparativo entre os 

cenários para avaliar qual o ganho obtido com a entrega direta do etanol hidratado (Cenário 

2), em termos de custo e energia, com relação à entrega praticada atualmente (Cenário 1). 

Como pode ser observado na Tabela 9 houve uma redução de 47% no custo total, quando 

praticada a entrega direta, o que representou um ganho de R$ 263,46 mi. No que tange ao 

gasto energético houve uma redução de 28%, o que resulta em um ganho de 469,39 mi de MJ. 

Tabela 9: Comparação dos custos e gastos energéticos dos Cenários 1 e 2. 

 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 REDUÇÃO 

CUSTO (R$) 559.091.806,18 295.625.561,09 47% 

GASTO 

ENERGÉTICO 

(MJ) 

1.688.056.688,44 1.218.666.046,17 28% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

                                                
11 SÃO PAULO (2012). 
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 Do ganho obtido em termos de custo, 52% referem-se ao transporte do etanol 

hidratado e 48% ao transbordo, o que significa que houve uma redução real de 25% no custo 

de transporte e de 23% no custo da operação de tancagem. 

 Se for considerado que na entrega direta do etanol seria necessária a implementação de 

novas estruturas de armazenagem próximas às usinas, para suprir a ausência das bases, como 

descreve a literatura, pode-se considerar que a economia obtida no custo de transbordo 

poderia ser convertida em novos investimentos. 

 Sob o ponto de vista da sociedade, no qual se baseia o modelo de custo, os referidos 

ganhos podem ser avaliados em função do preço final do etanol hidratado, admitindo que seja 

este um dos parâmetros mais relevantes para o consumidor final (sociedade). 

 Adotando o preço médio do etanol hidratado ao consumidor no estado de São Paulo de 

R$ 1,806 por litro, no ano de 2012 (ANP, 2013 ANUÁRIO), e estabelecendo a relação do 

primeiro ganho econômico obtido na pesquisa (R$ 263,46 mi) com o total transportado (5,8 

mi m³), obtém-se uma economia de aproximadamente R$ 0,05 por litro. Este último 

representa cerca de 3% do preço final do produto, o que não parece ser tão representativo ao 

ponto de torná-lo mais competitivo à gasolina, por exemplo, que é o combustível que compete 

diretamente com o etanol. 

 A análise feita não tem a pretensão de esgotar a discussão sobre o impacto do custo do 

transporte no preço final do etanol. Busca apenas apresentar outro ponto de vista acerca da 

economia obtida, que não deixa de ser expressiva. 

 No que tange ao gasto energético, foi observado um ganho percentual menor, quando 

comparado com o aspecto econômico. De qualquer modo, considera-se relevante o ganho 

energético obtido. Pelo fato deste valor em termos de energia não ser muito elucidativo, foi 

feito uma conversão do mesmo em emissão de gases efeito estufa, especificamente o CO2, o 

que permite uma avaliação mais objetiva do resultado. Esta mudança de parâmetro é plausível 

já que o gasto de energia causado pelo consumo de combustível (diesel), nos caminhões 

tanque, gera também a emissão de poluentes no ambiente. 

 Na conversão utilizou-se um fator de emissão de CO2 para veículos pesados a diesel 

de 74 g/MJ (ÁLVARES JUNIOR E LINKE, 2001), o que resultou, quando relacionado ao 

ganho energético (469,4 mi de MJ), em 34.734,91 t de CO2, que deixariam de ser emitidos em 

um ano, caso fosse feito a entrega direta. Esta pode ser comparada à emissão de combustíveis 



75 

 

 

fósseis de uma cidade de pequeno porte como, por exemplo, Socorro no interior do estado de 

São Paulo (SÃO PAULO, 2012), que possui aproximadamente 36 mil habitantes
12

. 

5.4. Análise comparativa do gasto energético com a 

literatura 

 Outro objetivo da pesquisa foi comparar o gasto energético obtido com valores 

divulgados na literatura para a etapa de distribuição da cadeia do etanol. Para realizar a 

comparação foram utilizados os dados da Tabela 2, apresentada na revisão bibliográfica deste 

trabalho, na qual constam os gastos energéticos de três trabalhos expressos em GJ/ha. 

 Para padronizar as unidades, os gastos energéticos encontrados para os cenários de 

avaliação desta pesquisa foram convertidos incialmente para MJ/l, estabelecendo a relação 

entre ET e o total transportado, e depois para GJ/ha, adotando uma produtividade de 6314 l/ha 

(TRIANA, 2011). 

 A partir deste procedimento, o gasto energético encontrado para o Cenário 1 foi de 

1,83 GJ/ha, e para o Cenário 2 foi de 1,32 GJ/ha (Tabela 10). 

Tabela 10: Gastos energéticos da etapa de distribuição encontrados na literatura e na pesquisa. 

Trabalhos da 

literatura 

Gasto energético na 

distribuição do etanol 

(GJ/ha) 

Oliveira et al. (2005) 2,82 

Pimentel e Patzek 

(2008) 
7,62 

Andreoli, Pimentel e 
Souza (2012) 

3,09 

Pesquisa 
 

Cenário 1 1,83 

Cenário 2 1,32 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

                                                
12 IBGE Cidades (www.cidades.ibge.gov.br). 
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 Como pode ser observado, há certa divergência nos valores encontrados na pesquisa, 

com aqueles divulgados na literatura, especialmente com o trabalho de Pimentel e Patzek 

(2008). Neste caso entende-se que esta diferença é causada pelo ceticismo desses dois autores 

quanto ao etanol proveniente da cana no Brasil, o que acaba impactando na contabilização do 

gasto energético. No mais, a análise das divergências entre os dados da pesquisa com os 

outros trabalhos torna-se limitada, pois nesses não são explicitados todos os parâmetros 

utilizados no cálculo. 

  De todo modo, entende-se que os valores calculados nos cenários de simulação 

agregam mais uma ordem de grandeza na literatura quanto ao consumo energético para as 

condições de distribuição do etanol hidratado no estado de São Paulo, tanto na entrega direta, 

como na modalidade de entrega praticada atualmente. 

 Cabe destacar ainda que, mesmo sabendo da importância da etapa de distribuição na 

cadeia, fica evidente que a mesma acaba agregando relativamente pouco ao consumo 

energético, quando comparada com as outras atividades da cadeia de produção. Comparando-

se o gasto obtido no Cenário 1, 1,83 GJ/ha,  com o gasto relativo à atividade agrícola 

divulgado no trabalho de Andreoli, Pimentel e Souza (2012), 30,22 GJ/ha, percebe-se que o 

primeiro representa apenas 6% do segundo. A baixa representatividade constatada nos 

resultados da pesquisa evidencia a provável razão da pouca ênfase dada à distribuição do 

etanol em trabalhos acadêmicos. 
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6. Conclusões e recomendações 

 Esta pesquisa teve por objetivo investigar os ganhos econômicos e energéticos da 

distribuição direta do etanol hidratado no estado de São Paulo. Para isso foram criados dois 

cenários de avaliação, o primeiro, representando o sistema atual de distribuição, em que o 

etanol sai das usinas, realiza o transbordo nas bases, para então chegar aos municípios de 

consumo; e o segundo, representando a entrega direta das usinas até os municípios.  

 A partir dos cálculos realizados, obteve-se um custo de R$ 559.09 mi para o Cenário 

1, e de R$ 295,62 mi para o Cenário 2, o que resultou em um ganho de R$ 263,46 mi a partir 

da entrega direta. Para atingir este ganho houve uma redução real de 25% no custo do 

transporte e de 23% no custo do transbordo. 

 Apesar do ganho, sabe-se que a viabilização da entrega direta depende não somente da 

economia na distribuição do etanol das usinas até os municípios ou postos de combustíveis. 

Seria necessária a implementação de novas estruturas de armazenagem próximas às usinas 

(YOSHISAKI, MUSCAT E BIAZZI, 1996), bem como um novo sistema de controle de 

qualidade e arrecadação (SAFATLE, 2011), o que implicaria em novos custos. Neste caso, o 

ganho real não estaria na eliminação das bases de distribuição, devido aos referidos 

investimentos, mas sim no ganho do custo de transportes, que representa cerca de R$ 137,33 

mi.  

 Este ganho real tem pouca participação no preço final do produto (aproximadamente 

1%), e não parece suficientemente grande para determinar o consumo do etanol hidratado, o 

que não significa dizer que deva ser desconsiderado. Afinal, por conta do atual sistema de 

distribuição, a sociedade (consumidor final) acaba pagando mais caro por um gasto 

desnecessário no transporte. 

 Este gasto pode estar associado não só às questões legais (regulamentação), mas 

também às questões estratégicas de grandes empresas que dominam o mercado de 

distribuição. As empresas, que normalmente atuam em toda cadeia do etanol, acabam 

adotando o sistema atual de distribuição como forma de otimizar os processos que as mesmas 

desenvolvem, impactando diretamente no preço final do produto. 
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  Com relação ao gasto energético, para o Cenário 1, este resultou em 1,69 bi de MJ, e 

no Cenário 2, um gasto de 1,22 bi de MJ, que representou em um ganho de 469,4 mi de MJ. 

Comparando este ganho com outros valores divulgados na literatura para a mesma etapa da 

cadeia observa-se grande divergência entre os valores, conforme foi discutido no 

levantamento bibliográfico. Diante do exposto, considera-se que os valores obtidos na 

pesquisa são mais uma ordem de grandeza para o gasto energético na distribuição do etanol 

hidratado no estado de São Paulo, em condições compatíveis com a realidade do Brasil. 

 No que tange a relação de consumo e oferta de etanol hidratado no estado de São 

Paulo, observou-se que há um distanciamento entre as regiões de maior produção e aquelas 

com maior consumo, o que acaba provocando um aumento nas distâncias percorridas a partir 

das usinas até os municípios.  

 Como recomendações, cabe destacar que na análise da distribuição do etanol 

estabelecida na presente pesquisa foram adotados dois modelos: o primeiro referente ao custo 

e o segundo referente ao gasto energético. No primeiro foi adotado um modelo de custo de 

transporte baseado no frete médio pago pelo mercado e, para o custo de transbordo, um valor 

de referência (R$/m³) encontrado na literatura. Estas duas atividades que compõem a 

distribuição do etanol podem ser representados por um modelo econômico de custo 

operacional, o qual pode representar melhor a situação estudada, e provocar alterações no 

custo final. No segundo, referente à energia, não foi considerado o gasto energético da 

atividade de transbordo. Neste caso, cabe investigar se, para a escala de distribuição de etanol 

de todo o estado de São Paulo, esta atividade poderia implicar em um gasto significativo de 

energia, ou mesmo, se o gasto energético desta atividade poderia tornar mais próximo os 

valores encontrados na pesquisa com os de Oliveira et al.(2005) e Andreoli, Pimentel e Souza 

(2012). 

 Por fim, um aspecto observado a partir da análise de fluxo do etanol hidratado é que o 

escoamento da produção através do modo rodoviário está concentrado em poucos canais de 

distribuição, o que sugere a avaliação do uso de outros modos de transportes, o dutoviário ou 

ferroviário, por exemplo, como uma forma de reduzir o custo de transporte.  
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