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ÁLCOOL COMBUSTÍVEL:
ALGUMAS BARREIRAS A SUPERAR

Paulo César Ribeiro Lima

1. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CANA E DE ÁLCOOL

No início da década de 70, as perspectivas do mercado externo de açúcar
não eram muito promissoras e havia uma grande capacidade ociosa no parque destilador
brasileiro. Na safra 1973/1974, o nível de ociosidade das destilarias brasileiras chegava a 38%. Em
1975, o governo brasileiro, em conjunto com o empresariado do setor açucareiro, amadureceu a
idéia de lançar um programa nacional para o setor. 

No final desse ano, em uma situação de alta do preço do petróleo e de
baixa do preço do açúcar, o Governo Federal, por meio do Decreto Lei nº 76.593,  de 14 de
novembro de 1975, lançou o Programa Nacional do Álcool - Proálcool.

Esse Programa estabeleceu as bases para que, de 1975 a 2006, a produção
brasileira de cana-de-açúcar aumentasse cinco vezes, saltando de 91 para 425 milhões de toneladas
por safra1. A figura 2.1 mostra o perfil da evolução dessa produção. Registre-se, ainda, que, de
1977 a 2003, a produtividade anual aumentou de 53 para 80 toneladas de cana-de-açúcar por
hectare.

No início, o Proálcool fundamentou-se na infra-estrutura já instalada do
setor açucareiro, por meio da implantação de destilarias de álcool, anexas às usinas de açúcar, para
a produção de álcool anidro a ser adicionado à gasolina. 

A partir de 1979, com a segunda crise do petróleo, o governo brasileiro
ampliou os objetivos do Programa. Passou-se a direcionar a produção das destilarias também para
o álcool hidratado, que é utilizado diretamente nos motores dos automóveis, sem mistura com
gasolina. Na safra 1987/1988, a produção de álcool já havia chegado a 12,8 bilhões de litros,
sendo 82% álcool hidratado e 18% álcool anidro. 

                                                          
1 Unica. Produção e uso do etanol combustível  no Brasil. Março de 2007.
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Figura 2.1 - Evolução da produção de cana-de-açúcar 2.

A década de 90 caracterizou-se por baixos preços do petróleo e,
conseqüentemente, de seus derivados, como a gasolina. O que manteve a produção do álcool
combustível ao longo dessa década, sem maiores percalços, foi a aprovação da Lei nº 8.723, de 28
de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos
automotores. 

Essa Lei estabeleceu que toda gasolina distribuída para revenda nos
postos tivesse um percentual de 22% de álcool anidro. Registre-se, contudo, que, conforme
redação dada pela Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, o Poder Executivo poderá elevar o
referido percentual até o limite de 25% ou reduzi-lo a 20%. Atualmente, esse percentual é de
25%. A figura 2.2 mostra a evolução da produção de álcool, a partir de meados da década de 903.

                                                          
2 LIMA, Paulo César Ribeiro. Potencial brasileiro para a produção de biocombustíveis. Seminário Internacional
de Energias Renováveis, Câmara dos Deputados. Abril de 2006.
3 Unica. Produção e uso do etanol combustível  no Brasil. Março de 2007.
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Figura 2.1 - Evolução da produção de cana-de-açúcar ( milhões de toneladas)

Figura 2.2 - Evolução da produção de álcool combustível.

Dessa forma, existiu e continua existindo uma importante reserva de
mercado legal para o álcool anidro. O percentual exato, entre 20% e 25%, é fixado pelo Conselho
Interministerial do Açúcar e do Álcool - Cima, criado no âmbito do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Mapa, pelo Decreto nº 3.546, de 17 de julho de 2000.

Outro fato relevante que fortaleceu muito o mercado de etanol foi o
lançamento dos carros flex fuel em 2003.  Principais impulsionadores do aumento do consumo de
álcool hidratado no país, esses carros têm conseguido uma aceitação interna crescente.

A figura 2.3 mostra como a produção de álcool anidro e de álcool
hidratado vêm se comportando, desde o lançamento do Proálcool4. O recente aumento do
consumo de álcool hidratado, conforme mostrado nessa figura, deve-se, principalmente, aos
carros flex fuel. 

                                                          
4 DORNELLES, Ricardo de Gusmão. Os Biocombustíveis no Brasil - Políticas de Governo. Ministério de Minas
e Energia, 2006.
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Figura 2.3 - Evolução da produção de álcool anidro e hidratado ( milhões de m3).

Conforme mostrado na figura 2.3, o álcool anidro apresentou grande
aumento de produção de 1975 até 1982, quando começou a haver um grande aumento na
produção de álcool hidratado e uma tendência de redução na produção de álcool anidro. Na
década de 90, volta a ocorrer o aumento da produção de álcool anidro, associado à expansão da
frota de veículos a gasolina em substituição aos veículos a álcool hidratado. 

A figura 2.3 mostra também a evolução do percentual de adição de álcool
anidro à gasolina. Após o lançamento do Proálcool esse percentual elevou-se rapidamente de 5%
para percentuais acima de 20%. 
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2. CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS

2.1. Custos e estrutura de produção

O Brasil é o maior produtor mundial de álcool combustível a partir da
cana-de-açúcar. Os avanços tecnológicos5 vêm permitindo um crescente aumento da
produtividade e uma forte redução dos custos. A tabela 3.1 mostra os custos de produção de
álcool em vários países6. No Brasil, o custo de produção é inferior à metade do custo nos Estados
Unidos e cerca de cinco vezes menor que o custo na União Européia.

Tabela 3.1 - Custos de produção de álcool em vários países.

Matéria-prima País US$/litro
Cana-de-açúcar Brasil 0,20
Cana-de-açúcar Tailândia 0,29
Cana-de-açúcar Austrália 0,32
Milho Estados Unidos 0,47
Beterraba União Européia 0,97

Em setembro de 2007, 381 unidades industriais estavam cadastradas, na
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, como potenciais
fornecedoras de álcool combustível. A capacidade de processamento dessas unidades varia de 600
mil a 6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano. As usinas produzem cerca de 70% da
cana-de-açúcar em terras próprias. O restante, 30%, é produzido por cerca de 60 mil agricultores7. 

A cana-de-açúcar é cultivada em mais de 6 milhões de hectares em todas
as regiões geográficas do Brasil. Na safra 2005/2006, a produção atingiu aproximadamente 440
milhões de toneladas. Cerca de metade desse valor foi utilizada para a produção de açúcar e
metade para produção de etanol. 

Nessa safra, o Brasil produziu 17,7 bilhões de litros de etanol, o que
corresponde a cerca de 35% da produção mundial. A figura 3.1 mostra o rendimento

                                                          
5 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. Brasil líder mundial em  conhecimento e
tecnologia de cana e etanol, 2007.
6 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese. Desempenho do setor
sucroalcooleiro brasileiro e os trabalhadores. Fevereiro de 2007.
7 Cadernos NAE nº 2. Biocombustíveis. Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Julho de
2004.
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agroindustrial brasileiro no setor alcooleiro. De 1975 a 2005, a produtividade média anual
brasileira aumentou de 2.024 para 5.931 litros de etanol por hectare8.

Figura 3.1 - Rendimento agroindustrial da produção de etanol.

Em 2006, 91% da produção de álcool ocorreu na região centro-sul. O
Estado de São Paulo colhe cerca de 60% do total de cana-de-açúcar produzida no Brasil. A figura
3.2 mostra a distribuição espacial das usinas brasileiras em operação (produção) e em construção9

.

                                                          
8 NASTARI, Plinio Mário. O que falta para o desenvolvimento de um mercado mundial de etanol. Workshop
& Business forum on Sustainable biomass production for the world market. Campinas,  2005.
9 DORNELLES, Ricardo de Gusmão. A estratégia para a globalização do álcool brasileiro. Seminários da
Aslegis, Câmara dos Deputados. Abril de 2007.
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Fonte: http://www.olade.org/biocombustibles.old/Documents/PDF-1.pdf

Figura 3.2 - Distribuição geográfica das usinas brasileiras.

2.2. Carros flex fuel

Os carros flex fuel, que podem consumir álcool hidratado ou gasolina em
qualquer proporção, têm sido os grandes impulsionadores do consumo de álcool hidratado no
Brasil. As vendas desse carros aumentaram de 48,2 mil unidades em 2003, quando foram
lançados, para 376,6 mil em 2004, 1,2 milhão em 2005, chegando a 1,4 milhão de veículos em
200610. Em quatro anos foram produzidos 3,6 milhões de carros flex fuel. 

Essa produção deve crescer mais ainda nos próximos anos. Estima-se
que, atualmente, mais de 12% da frota nacional de veículos já seja flex fuel. A tendência é de que
esse percentual ultrapasse 50% a partir de 2013. Apesar de terem se tornado referência mundial
no âmbito de programas de uso de biocombustíveis, não deverá haver exportação, a curto prazo,
                                                          
10 Notícia divulgada em http://www.automotivebusiness.com.br/noticiasmaio07.htm. Maio de 2007
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de carros nacionais flex fuel, pois essa tecnologia depende, basicamente, de o país dispor de álcool
disponível na bomba dos postos.

2.3. Áreas disponíveis

A área total do Brasil é de 851 milhões de hectares. Desse total, 383
milhões de hectares são agricultáveis11. Dessa área, apenas 3 milhões de hectares, que
correspondente a cerca de 0,8% da área total agricultável, estão destinados ao etanol. Cerca de 4
milhões de hectares serão destinados à produção de biodiesel de modo a atender a exigência legal,
em 2013, de se atingir um percentual de adição de 5% ao óleo diesel. 

Estima-se que o Brasil dispõe de 91 milhões de hectares de área para a
agroenergia, o que representa 11% do território nacional. A tabela 3.2 mostra a disponibilidade de
terras agricultáveis no Brasil e a parcela disponível para a agroenergia. Observa-se, então, que o
país apresenta perspectivas de se tornar um grande produtor de biocombustíveis. 

Tabela 3.2 - Disponibilidade de terras no Brasil.

Área 1000 ha % em relação à área agricultável
Área agricultável 383
Área disponível para agroenergia 91 23,76%
A ser cultivada para biodiesel 4 1,04%
Cultivada para etanol 3 0,78%

Segundo o Ministério de Minas e Energia - MME, até o ano de 2010,
deverão ser feitos investimento de cerca de R$12,0 bilhões, com a construção de 77 novas
plantas. Com isso, a produção de álcool deverá aumentar para 23,3 bilhões de litros, com um
aumento na área plantada de cana-de-açúcar de 1,3 milhão de hectares.

2.4. Emprego e renda

Estima-se que, em 2006, o Brasil contava com cinco milhões de
trabalhadores assalariados rurais.12 Dados do Programa Nacional por Amostra de Domicílios -
PNAD indicam que, em 2005, havia cerca de 4,9 milhões de empregados, sendo
aproximadamente 1,57 milhões com carteira de trabalho assinada. 

                                                          
11 DORNELLES, Ricardo de Gusmão. A estratégia para a globalização do álcool brasileiro. Seminários da
Aslegis, Câmara dos Deputados. Abril de 2007.

12 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese. Desempenho do setor
sucroalcooleiro brasileiro e os trabalhadores. Fevereiro de 2007.



11

Desses 4,9 milhões, cerca de 2 milhões tinham postos de trabalho fixo,
com contrato por tempo indeterminado. Um milhão e meio de pessoas trabalham pelo menos
uma vez por ano entre quatro e oito meses, no período da safra. As culturas de curta duração,
como feijão, milho, tomate, hortifrutigranjeiro e café, contavam com 1,5 milhão de trabalhadores.

Desse 1,5 milhão, a grande maioria não tem carteira de trabalho assinada
e a duração de sua atividade é de, no máximo, 15 dias por mês. Muitos trabalham em três ou
quatro Estados ao longo do ano, mudando-se conforme a disponibilidade de vagas em diferentes
lavouras.

Nos tratos culturais e na colheita da cana-de-açúcar são empregados em
torno de um milhão de assalariados no Brasil, segundo estimativa da União das Indústrias de
Cana-de-Açúcar - Unica. Registre-se, no entanto, que é difícil saber esse número com precisão,
pois parte dos trabalhadores é empregada de forma clandestina e temporária. 

Em levantamento feito por onze federações vinculadas à Confederação
dos Trabalhadores na Agricultura - Contag nos principais Estados produtores de cana-de-açúcar,
apurou-se um total de mais de 770 mil trabalhadores empregados nas safras e entressafras.

Ressalte-se que o descumprimento das leis trabalhistas e de acordos e
convenções coletivas de trabalho ainda marcam as relações de trabalho do setor. Estudo sobre as
condições de trabalho em usinas na Paraíba13 mostrou que os trabalhadores sofrem perdas
enormes devido, entre outras práticas, ao rebaixamento da diária, à redução da base salarial
convencionada, à elevação da tarefa convencionada por meio da classificação irregular da cana, a
erros ou fraudes na medição e na conversão e ao não pagamento de repouso semanal
remunerado, férias e décimo-terceiro salário.

O recente crescimento do setor sucroalcooleiro ocorre em meio a dois
movimentos contraditórios. De um lado, os indicadores apontam para uma diminuição no
número de empregos em razão, principalmente, do processo de mecanização. Por outro lado, há
um movimento importante de geração de empregos nas novas unidades agroindustriais. Os novos
empregos, em geral, são melhor remunerados e ocorrem nas novas usinas que estão em processo
de instalação.

O Estado de São Paulo foi o que mais rapidamente introduziu a
mecanização no corte de cana-de-açúcar. A mecanização foi, em parte, uma resposta do setor
produtivo à pressão dos trabalhadores assalariados volantes por melhores condições de trabalho e
da sociedade contra a prática da queima da cana-de-açúcar para a realização da colheita manual. 

                                                          
13 ADISSI, Paulo José. Palestra no Encontro dos Trabalhadores Canavieiros da Região Sudeste. Outubro de
2004.
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O corte mecânico de cana, além de reduzir o número de trabalhadores
empregados, diminuiu o poder de negociação dos sindicatos que mobilizavam os trabalhadores
por meio de greves.

Em 2003, São Paulo apresentava um índice de mecanização do corte em
torno de 40% da área. Esse índice era de cerca de 39% em Goiás, de 18% em Minas Gerais, 31%
no Mato Grosso do Sul, 80% em Mato Grosso, 11% no Paraná, 3% no Rio de Janeiro, 3% no
Espírito Santo e próximo a zero nos Estados do Nordeste.

Segundo os dados do PNAD, houve redução de 34% no número de
trabalhadores entre 1992 e 2002. A maior parte dessa redução ocorreu no Estado de São Paulo,
que, em 2006, respondia por mais de 75% da mecanização de todo o país.

Paralelamente à redução de empregos, ocorreu um crescimento na
formalização da mão-de-obra. De 1992 a 2002, a proporção dos trabalhadores com carteira
assinada passou de 47% para 60% do total.

No entanto, de acordo com a PNAD, a renda dos trabalhadores “com
carteira” caiu mais de 26% ao longo da década dos 90, passando de R$411,70 para R$310,00. Esse
é outro fator que pode explicar o aumento relativo da formalização da mão-de-obra. A redução
do custo da mão-de-obra pode ter favorecido a contratação com vínculo formal, mesmo que em
bases temporárias. 

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais - Rais, os
trabalhadores empregados com carteira no setor chegaram a 764 mil em 2002. Cerca de 50%
eram empregados no cultivo de cana-de-açúcar; os outros 50% na produção de açúcar e álcool.
Pela PNAD, o setor empregava cerca de 70% dos trabalhadores no cultivo da cana. Região
Nordeste, principalmente nos Estados de Alagoas e Pernambuco, empregava 58,2% dos
trabalhadores do setor.

Quando desagregado por região, verifica-se um movimento à
formalização na Região Nordeste, onde, de 1992 a 2003, houve aumento de 42% para 59% no
número de trabalhadores com carteira. Na região centro-sul, a tendência à formalização
completou-se nos anos 90. Desde 1999, o índice de formalização está acima de 80%.
Considerando-se apenas o estado de São Paulo, observam-se índices de formalização de cerca de
90%.

A tabela 3.3 mostra dados da Rais do ano de 2005. O número total de
trabalhadores e o salário médio por atividade no setor sucroalcooleiro são mostrados nessa tabela.
Nesse ano, o número total de trabalhadores era de cerca de 444 mil, com uma renda média de
R$732,60.
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Tabela 3.3 - Total de trabalhadores e salário médio por atividade.

Atividade Empregados Renda média
Cultivo de cana-de-açúcar 155043 670,27
Usinas de açúcar 228930 755,35
Produção de álcool 60180 806,63
Total 444153 732,60

2.5. Ampliação da infra-estrutura de transporte e exportação

Está em fase de construção um poliduto de 1412 km de extensão,
ligando Cuiabá (MT) a Paranaguá (PR). Além disso, deverá ser construído um alcooduto de 1150
km de extensão, ligando Senador Canedo (GO) a São Sebastião (SP)14. A figura 3.3 mostra o
traçado desses dutos. 

Segundo a Petrobras, a infra-estrutura de transportes que está sendo
construída permite viabilizar a exportação de 8 bilhões de litros de etanol por ano em 2012. 

Figura 3.3 - Novos dutos para transporte de álcool.

                                                          
14 DORNELLES, Ricardo de Gusmão. A estratégia para a globalização do álcool brasileiro. Seminários da
Aslegis, Câmara dos Deputados. Maio de 2007.
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As exportações brasileiras de etanol têm aumentado nos últimos anos.
Observa-se, na figura 3.4, que, de 2001 a 2006, houve um incremento importante nos volumes
exportados, que passaram de 0,346 para 3,417 bilhões de litros15. Apesar desse aumento, os
volumes ainda são muito pequenos diante do atual quadro de mudanças climáticas causadas,
principalmente, pelos combustíveis fósseis.

Figura 3.4 - Evolução das exportações brasileiras de etanol.

2.6. Memorando entre Brasil e Estados Unidos e barreiras comerciais

Fato importante no sentido de aumentar o comércio internacional de
etanol foi a assinatura de um memorando de entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos,
no dia 9 de março de 2007. Esse acordo prevê a realização de um esforço conjunto para a
padronização internacional do etanol. 

Prevê, ainda, uma cooperação para pesquisa na área dos biocombustíveis
de segunda geração derivados da celulose e a atuação conjunta dos dois países na América Central
e Caribe para o desenvolvimento da produção de biocombustíveis nessas regiões.

                                                                                                                                                                                     

15 DORNELLES, Ricardo de Gusmão. A estratégia para a globalização do álcool brasileiro. Seminários da
Aslegis, Câmara dos Deputados. Maio de 2007.
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Para que o álcool combustível torne-se uma commodity, é fundamental que
sejam eliminadas as barreiras comerciais. Isso já ocorre com as commodities energéticas como o
petróleo, a gasolina, o óleo diesel etc. 

Os Estados Unidos concedem subsídios internos de US$0,135 por litro e
cobram do álcool brasileiro uma tarifa de importação de US$0,143 por litro e um imposto de
importação de 2,2%. A União européia cobra uma tarifa de US$0,241 por litro.

2.7. Etanol de celulose

Celulose é o material de que são feitos os caules e as folhas das plantas.
Se esse material puder ser economicamente convertido em etanol, provavelmente o mundo
passará por uma nova revolução energética. A revista Technology Review publicou um artigo16

que mostra os desafios tecnológicos para tornar comercialmente viável a obtenção de etanol a
partir de celulose. 

Se esses desafios forem vencidos, um maior volume de etanol poderá ser
produzido a partir de uma mesma área plantada. Esse artigo mostrou também a importância desse
tema para a mitigação do agravamento do efeito estufa e o risco de que a tecnologia convencional
fique obsoleta. 

A produção de etanol a partir de celulose faz-se por um processo
denominado hidrólise. De acordo com o artigo da Technology Review, a conversão da celulose
em etanol envolve dois processos básicos: quebrar as longas cadeias das moléculas de celulose, de
modo a se produzir açúcares, e fermentar esses açúcares para se obter o etanol.

Existem dois tipos de hidrólise: a enzimática e a ácida. Na hidrólise
enzimática, ocorre quebra da longa molécula de celulose em açúcares por meio de enzimas, por
via biológica. Na hidrólise ácida, essa quebra ocorre por meio de substâncias químicas.

 O artigo da Technology Review tem como foco a hidrólise enzimática.
Nesse processo, fungos e bactérias secretam enzimas capazes de quebrar a celulose, que são
chamadas celulases. Depois, por meio de leveduras, ocorre a fermentação dos açúcares,
resultantes da quebra da celulose, e a obtenção do álcool.

Ainda de acordo com esse artigo, a empresa canadense Iogen começou a
vender, em 2004, etanol feito a partir da celulose da palha do milho. Entretanto, os custos de
produção ainda são altos. O custo da primeira unidade industrial deve ser cinco vezes maior que o
de uma unidade convencional.

O Brasil não deve ficar de fora da corrida tecnológica para a produção de
etanol a partir da celulose. De acordo com um pesquisador associado da Universidade de

                                                          
16 SHREEVE, Jamie. Redesigning Life to Make Ethanol. Julho de 2006. 
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Campinas - Unicamp17, no caso do Brasil, onde há uma situação privilegiada de custo de matéria-
prima, existem grandes chances de se viabilizar comercialmente a hidrólise ácida em um período
de dois a cincos anos. 

Ainda segundo o pesquisador, a hidrólise enzimática é a que tem o maior
potencial de conversão. Não há, contudo, enzimas disponíveis. Assim sendo, grandes
investimentos devem ser feitos para tornar essas enzimas disponíveis.

3. INTERVENÇÃO ESTATAL NO SETOR ALCOOLEIRO

A história do setor alcooleiro no Brasil está ligada ao Estado brasileiro e
seu processo de intervenção na economia. Desde de o início, o setor foi assistido pela ação
estatal. Foi em um contexto de forte ingerência estatal que foi instituído o Proálcool, em 1975. 

O Proálcool foi concebido pelo Governo Federal e implementado pelo
setor privado, principalmente a partir de subsídios. A produção, a comercialização e os preços
eram totalmente controlados pelo Estado, que estabelecia metas e determinava os rumos do setor. 

Para garantir a efetivação do Programa, foram concedidos incentivos aos
consumidores e aos produtores, o que permitiu a popularização do uso do álcool combustível em
todo território nacional.

Em meados da década de 1980, em razão das crises fiscal e monetária, o
Governo Federou iniciou um processo de redução de subsídios e de incentivos, o que, no final
dessa década, culminou com uma crise de abastecimento. Essa crise abalou a confiança dos
consumidores no produto. Dessa forma, durante a década de 1990 houve uma diminuição
considerável da demanda por álcool hidratado e por carros a álcool. 

Com a crise fiscal do Estado, sua atuação direta na economia passou a
ser menor, dando origem a um modelo de desenvolvimento baseado em uma nova relação entre
o Estado e os agentes econômicos. Seguindo uma tendência mundial, o Brasil iniciou a década de
90 com medidas de abertura comercial e adoção de políticas neoliberais.

No caso do setor alcooleiro, a reestruturação do Estado gerou um
processo de desregulamentação, iniciado com o fim do controle da produção e da
comercialização do álcool, seguido pela liberação gradual dos preços. A partir de 2002, foram
eliminadas as cotas de produção, o tabelamento de preços e a concessão de subsídios, tanto para
o açúcar quanto para o álcool.

                                                          
17 ROSSELL, Carlos. Entrevista em http://www.inovacao.unicamp.br/report/entre-rossell.shtml. Julho de 2006.
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Em razão dessas reformas,  a presença do Estado no setor de álcool
combustível restringe-se à especificação do álcool hidratado e do álcool anidro pela ANP, à
definição do teor de álcool anidro na gasolina pelo Cima e à fiscalização das atividades de
comercialização, distribuição, revenda e controle de qualidade de álcool etílico combustível,
conforme estabelecido pela Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999.

4. TRIBUTAÇÃO

Sobre as operações relativas a combustíveis automotivos incidem os
seguintes tributos:

- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS);

- Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pis/Pasep);

- Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins); e

- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

Nos itens 5.1 a 5.3, a seguir, analisa-se a incidência desses tributos e no
item 5.4 descreve-se o modelo tributário para inclusão social relativo ao biodiesel. 

4.1. ICMS

As alíquotas de ICMS são estabelecidas pelos governos estaduais e
podem ser seletivas, segundo o tipo de produto. Além disso, são classificadas em internas, quando
a comercialização ocorre dentro do Estado, ou interestaduais. 

As alíquotas internas não podem ser inferiores às interestaduais, salvo
por deliberação dos Estados, por meio de elaboração de convênios no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Ao Senado Federal cabe estabelecer as alíquotas máximas aplicáveis nas
operações interestaduais, conforme disposto na Constituição Federal (art. 155, § 2º, V, b). No
exercício dessa competência, o Senado Federal aprovou a Resolução nº 22, de 19 de maio de
1989, que regula essa matéria.

No Brasil, existem duas formas para se definir a base de cálculo do ICMS
sobre combustíveis. A forma mais usada é o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final -
PMPF. Essa forma é usada por 21 unidades da federação e consiste, basicamente, numa pesquisa
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de preços com base nos quais se determina, em razão do volume vendido e do valor, o preço
médio praticado no Estado.

A segunda forma de se definir a base de cálculo do ICMS sobre os
combustíveis é pela Margem por Valor Agregado - MVA. Essa forma é usada nos Estados da
Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo os
defensores desse método, ele é mais prático, principalmente em período de grande variação dos
preços. Isso ocorre porque o MVA é uma porcentagem sobre o valor do combustível na refinaria.
Assim, quando ocorre um aumento de preços, automaticamente a base de cálculo é reajustada. O
MVA é criticado por não levar em conta a realidade do mercado varejista.

No caso do álcool hidratado, o regime de substituição tributária é
efetuado, pela maioria dos Estados, nomeando-se a distribuidora como contribuinte substituto. 

Com relação ao álcool anidro, não há recolhimento do ICMS na
operação de compra pelas distribuidoras às usinas. O ICMS do álcool anidro é recolhido, pela
refinaria, juntamente com o ICMS da gasolina. A margem de lucro presumido da gasolina vendida
nos postos, utilizada na formação da base de cálculo do ICMS para efeito da substituição
tributária, já considera a adição do álcool anidro à gasolina A, que é a gasolina pura.

A adição do álcool anidro à gasolina A dá origem à gasolina C, que é
vendida nos postos revendedores. Esclareça-se que, a partir de 20 de novembro de 2006, em
razão da Resolução nº 37, de 27 de junho de 2007, do Cima, a gasolina C passou a conter 25% de
álcool anidro.

Na cadeia de comercialização do álcool hidratado combustível, o preço
do produto comprado pelas distribuidoras às usinas já inclui o ICMS. Assim, cabe às destilarias e
usinas o seu recolhimento ao Estado produtor. As distribuidoras, ao venderem o álcool hidratado,
recolhem seu próprio ICMS como contribuintes e, como, contribuintes substitutos, o ICMS
relativo às operações de revenda. 

As alíquotas de ICMS variam de 12% a 30%. Para a apuração das
parcelas do ICMS referentes à produção de álcool anidro, distribuição e revenda de gasolina C,
recolhidas pelas refinarias por substituição tributária, são estabelecidas margens de valor agregado
em convênio no âmbito do Confaz e Ministério da Fazenda - MF.

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 155 da Constituição Federal, à
exceção do ICMS, do imposto de importação e do imposto de exportação nenhum outro imposto
poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo e combustíveis. Assim, não
poderá incidir Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI sobre operações relativas a qualquer
biocombustível.
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4.2. Pis/Pasep e Cofins

A Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins são encargos federais que
incidem sobre a receita bruta das empresas. Como todas as demais contribuições, elas não
incidem sobre as receitas auferidas com exportações.

Com a edição das Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, foi instituído o regime de não-cumulatividade para as pessoas
jurídicas que apurem o imposto de renda pelo lucro real. O regime de não-cumulatividade almeja
a tributação do valor agregado. 

As receitas auferidas pelos produtores com as vendas de álcool
combustível estão sujeitas à incidência da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, às alíquotas
de 0,65% e de 3%, respectivamente.

A Lei 10.833 dispõe que serão reduzidas a zero as alíquotas da
contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
álcool hidratado, realizada por distribuidor e revendedor varejista, desde que atendidas as
condições estabelecidas pelo Poder Executivo. 

Enquanto essas condições não forem estabelecidas, continuam em vigor
as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins relativas ao álcool hidratado
estabelecidas pela Lei nº 9.718, de 27 de novembro de1998, alterada pela Lei nº 9.990, de 21 de
julho de 2000, de 1,46% e de 6,74%, respectivamente.

No caso da gasolina, a Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins são
recolhidas pelas refinarias. Os valores máximos dessas contribuições foram estabelecidos pela Lei
nº 9.990. 

Os valores de fato recolhidos a título de Contribuição para o Pis/Pasep e
de Cofins, conforme o Decreto nº 5.059, de 30 de abril de 2004, são, respectivamente, R$46,58 e
R$215,02 por metro cúbico de gasolina. 

4.3. Cide

Na década de 90, para que o preço do álcool fosse competitivo, houve
necessidade de se tributar mais a gasolina do que esse biocombustível. Essa maior taxação
decorreu, principalmente, da Parcela de Preço Específica - PPE. Embora não fosse um imposto
formal, a PPE era cobrada junto à Petrobras ou às Centrais Petroquímicas como se tributo fosse. 

Com a abertura do mercado, tornou-se necessária a regulamentação
minuciosa de um novo tributo para substituir a PPE e evitar o risco de sonegação fiscal. A Lei nº
10.336, de 19 de dezembro de 2001, regulamentou dispositivo introduzido na Constituição
Federal pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, que criou a contribuição de intervenção no
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domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, por muitos denominada Cide-
combustível. 

Atualmente, somente são oneradas com a Cide a importação e a
comercialização de gasolina e suas correntes e de óleo diesel e suas correntes. Conforme
estabelecido pelo Decreto nº 5.060, de 30 de abril 2004, o valor específico da Cide aplicável à
gasolina é de R$0,280 por litro. O álcool combustível não está sendo onerado com a Cide.

4.4. Modelo tributário para inclusão social

Não existe nenhum benefício tributário para o álcool combustível em
razão do porte do produtor agrícola, do tipo de matéria-prima, da região de produção etc. Todos
os contribuintes estão sujeitos ao mesmo regime tributário. Dessa forma, não se vincula a
produção de álcool a nenhum programa de inclusão social.

O mesmo não ocorre em relação ao biodiesel. O modelo tributário
aplicável a esse biocombustível foi estabelecido na Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, que
dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da Receita Federal - SRF do Ministério da
Fazenda, de produtor ou importador de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda desse produto.

À Secretaria da Receita Federal foi delegada competência para expedir
normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das exigências a que
estão sujeitos os importadores ou produtores de biodiesel. A delegação alcança, inclusive, a
possibilidade de se estabelecer a obrigatoriedade de um valor mínimo de capital integralizado e as
condições quanto à idoneidade fiscal e financeira dos contribuintes e de seus sócios ou diretores.

A Lei nº 11.116 criou um regime especial monofásico para apuração e
recolhimento da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins. As contribuições incidirão, uma única
vez, sobre a receita bruta auferida, pelo produtor ou importador, com a venda de biodiesel e serão
calculadas, segundo opção do sujeito passivo, mediante a aplicação de alíquotas ad valorem ou ad
rem. As primeiras foram fixadas em 6,15% e 28,32%, respectivamente. As segundas, em R$120,14
e R$553,19 por metro cúbico, respectivamente.

Registre-se, contudo, que esses são os valores máximos permitidos por
lei. Os valores efetivamente cobrados são definidos por decreto. Além disso, há uma redução em
razão da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, segundo a espécie, o produtor-
vendedor, que é o agricultor familiar, assim definido no âmbito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, e a região de produção daquela, ou da
combinação desses fatores. 
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O Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, estabelece, de fato, as
alíquotas da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes na produção e na
comercialização de biodiesel e sobre os termos e as condições para a utilização das alíquotas
diferenciadas, conforme autorizado pela Lei nº 11.116.

Esse Decreto cria o selo "Combustível Social". Esse selo será concedido
ao produtor de biodiesel que promover a inclusão social dos agricultores familiares enquadrados
no Pronaf que lhe forneçam matéria-prima e que comprovar regularidade perante o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf.

Para promover a inclusão social dos agricultores familiares, o produtor de
biodiesel deve:

- adquirir de agricultor familiar, em parcela não inferior a percentual a ser
definido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, matéria-prima para a produção de
biodiesel;

- celebrar contratos com os agricultores familiares, especificando as
condições comerciais que garantam renda e prazos compatíveis com a atividade, conforme
requisitos a serem estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário; e

- assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares.

O selo "Combustível Social" poderá, com relação ao produtor de
biodiesel, conferir direito a benefícios de políticas públicas específicas voltadas para promover a
produção de combustíveis renováveis com inclusão social e desenvolvimento regional e ser
utilizado para fins de promoção comercial de sua produção.

O Decreto nº 5.297 prevê a redução da contribuição para o Pis/Pasep e
da Cofins de acordo com os coeficientes mostrados na tabela 5.1.

Tabela 5.1 - Tributos federais indiretos incidentes sobre o biodiesel.

Matéria-prima Região Tipo de agricultura Coeficiente
de Redução

Pis/Pasep +
Cofins por metro

cúbico
Qualquer Qualquer Qualquer 0,6763 R$217,96
Mamona ou
Palma

Norte, Nordeste
ou Semi-árido

Qualquer 0,7750 R$151,50

Qualquer Qualquer Familiar/Pronaf 0,8960 R$70,02
Mamona ou
Palma

Norte, Nordeste
ou Semi-árido

Familiar/Pronaf 1,0000 R$0,000
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No caso do óleo diesel, a contribuição específica da Cide, conforme a Lei
nº 10.636, é de no máximo R$390,00 por metro cúbico. O valor da Cide efetivamente cobrado é
definido por decreto. Atualmente, conforme o Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, o valor
específico dessa Contribuição é de R$70,00 por metro cúbico de óleo diesel.

Além da Cide, as contribuições sociais Pis/Pasep e Cofins são recolhidas
por ocasião da venda de óleo diesel na refinaria. As alíquotas máximas dessas contribuições,
devidas pelas refinarias de petróleo, foram estabelecidas pela Lei nº 9.990. No entanto, as
alíquotas da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, conforme o Decreto nº 5.059, de 30 de
abril de 2004, estão reduzidas, respectivamente, a R$26,36 e R$121,64 por metro cúbico de óleo
diesel. 

Assim, o valor total da Contribuição para o Pis/Pasep, da Cofins e da
Cide para cada metro cúbico de óleo diesel é R$218,00. Esse valor de R$218,00 é praticamente
equivalente ao valor de R$217,96 cobrado sobre o biodiesel fabricado sem benefícios fiscais
decorrentes de matéria-prima, região e tipo de agricultura.

5. FORMAÇÃO DE PREÇOS

O objetivo deste capítulo é fornecer informações acerca da formação do
preço da gasolina e do álcool hidratado comercializados nos postos revendedores. O preço ao
consumidor é composto, basicamente, por três parcelas: de realização do produtor, de
distribuição e revenda, e de tributos federais e estaduais. A tabela 6.1 mostra os preços médios
para o consumidor final18 praticados no Brasil, no período de 23 a 29 de setembro de 2007. 

Tabela 6.1 - Preços por litro para o consumidor final.

Produto Preço ao consumidor final
Álcool R$1,329
Gasolina R$2,477

Constata-se que existe uma diferença muito grande entre o preço do
álcool hidratado e o da gasolina. Essa diferença faz com que, no Brasil, a energia do álcool esteja
mais barata que a energia da gasolina. O custo energético desses dois combustíveis é mostrado na
Tabela 6.2.

                                                          
18 Sítio da internet http://www.anp.gov.br/i_preco/include/Resumo_Semanal_Combustiveis.asp acessado em
outubro de 2007.
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Tabela 6.2 - Custo energético dos combustíveis

Combustível Custo
(R$/litro)

Poder Calorífico
(MJ/litro)

Relação
(R$/MJ)

Gasolina C 2,477 27,0 0,0917
Álcool hidratado 1,329 18,9 0,0703

De acordo com essa tabela, o custo energético da gasolina C é de
R$0,0917 por megajoule, enquanto o custo do álcool hidratado é de R$0,0703 por megajoule.
Assim, a gasolina brasileira está, em média, cerca de 30% mais cara que o álcool. 

Duas hipóteses podem justificar essa diferença: a falta de visão
mercadológica do setor alcooleiro ou uma intenção de atrair os consumidores pelo baixo preço
do álcool.

5.1. Formação do preço da gasolina

A gasolina vendida na bomba dos postos revendedores é a gasolina C,
com adição de álcool. A tabela 6.3 mostra a composição do preço médio de R$2,463 de um litro
da gasolina C na cidade do Rio de Janeiro, no período de 16 a 22 de setembro de 2007. Esse valor
é muito próximo do preço médio nacional de R$2,477.

Tabela 6.3 - Formação do preço da gasolina C na cidade do Rio de Janeiro.

Parcela Valor Percentual
Preço de realização da gasolina A R$0,7304 29,7%
Custo do álcool anidro R$0,1744 7,1%
Cide/Pis/Cofins R$0,4125 16,7%
ICMS R$0,8015 32,5%
Distribuição e revenda R$0,3442 14,0%
Consumidor R$2,4630 100,0%

A figura 6.1 mostra a participação relativa de cada parcela na composição
final do preço da gasolina C na cidade do Rio de Janeiro. Os tributos correspondem a 49,3% do
preço ao consumidor final, enquanto a participação da distribuição e revenda é estimada em cerca
de 14%.
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Figura 6.1 - Participação relativa das parcelas do preço da gasolina C.

5.2. Formação do preço do álcool hidratado 

O preço do álcool hidratado varia muito de um Estado para outro. Em
julho de 2007, o preço do álcool hidratado pago ao produtor era de R$0,58 por litro no Estado de
São Paulo e de R$0,83 por litro no Estado de Alagoas19.

Nesse mês, em Alagoas, o preço médio por litro ao consumidor do
álcool hidratado era de R$1,78, enquanto que no Estado de São Paulo o preço era de R$1,10.
Constata-se que, em Alagoas, a diferença entre o preço pago pela distribuidora ao produtor e o
preço ao consumidor é muito grande, cerca de R$0,95; no Estado de São Paulo, essa diferença é
de R$0,52. 

Essa diferença é causada, principalmente, pela disparidade nas alíquotas
de ICMS. Em Alagoas, a alíquota do ICMS é de 27%, enquanto no Estado de São Paulo a
alíquota é de 12%. Já as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins são menores e
uniformes.

                                                          
19 ANP. Relatório mensal de acompanhamento de mercado - álcool hidratado. Agosto de 2007.
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Os valores dos impostos sobre a produção e comercialização de álcool,
por litro, são de R$0,22 e R$0,64, respectivamente, no Estado de São Paulo e em Alagoas. No
Estado de São Paulo, a parcela de ICMS é de R$0,133 e a de Pis/Pasep e Cofins de R$0,087. No
Estado de Alagoas, a parcela de ICMS é de R$0,48 e a de Pis/Pasep e Cofins de R$0,16. As
margens de distribuição e revenda nos Estados de São Paulo e Alagoas, obtidas por diferença,
são, respectivamente, de R$0,30 e de R$0,31 por litro.

A tabela 6.4 mostra a composição dos preços do álcool hidratado nos
Estados de São Paulo e Alagoas.

Tabela 6.4 - Preços do álcool hidratado para o consumidor final.

Estado São Paulo Alagoas
Produtor R$0,580 53% R$0,830 47%
ICMS R$0,133 12% R$0,480 27%
Pis/Cofins R$0,087 8% R$0,160 9%
Distribuição e revenda R$0,300 27% R$0,310 17%
Consumidor R$1,100 100% R$1,780 100%

A figura 6.2 mostra as parcelas que compõem o preço do álcool
hidratado nos Estados de São Paulo e Alagoas. No caso do Estado de São Paulo, os impostos
correspondem a cerca de 20% do preço ao consumidor final, enquanto em Alagoas esse
percentual chega 36%. Nesses Estados, os valores absolutos de distribuição e revenda são
próximos. No entanto, em São Paulo a participação relativa da distribuição e revenda é maior que
em Alagoas, representando cerca de 27% do preço ao consumidor.

Figura 6.2 - Parcelas que formam o preço do álcool hidratado.
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O ICMS, no Estado de Alagoas, e as  margens de distribuição e revenda
causam a grande diferença de preço no produtor e nos postos revendedores. Para que essa
diferença diminua, é necessário que o ICMS seja reduzido não só em Alagoas, como na grande
maioria dos Estados brasileiros. Além disso, a venda direta dos produtores para os postos ou, até
mesmo, para os consumidores finais pode reduzir as margens de distribuição e revenda.

6. DISTORÇÕES DE PREÇOS

O mercado pouco estruturado do álcool combustível acaba por provocar
grandes distorções e oscilações de preços, cujas principais causas são os períodos de safra e
entressafra da cana-de-açúcar, as variações climáticas e a falta de uma política de formação de
estoques. 

Uma série temporal de preços do álcool hidratado nos produtores do
Estado de São Paulo20 é mostrada na figura 7.1. Observa-se que de 2000 a 2007 houve grande
volatilidade desses preços. Em março de 2005, por exemplo, o preço atingiu valores superiores a
R$1,20 por litro no produtor. Desde o início da safra de 2007, no mês de maio, o preço tem
permanecido relativamente estável, pouco abaixo de R$0,60 por litro no produtor.

Figura 7.1 - Preço do álcool hidratado nos produtores do Estado de São Paulo.

Registre-se que, em razão de custos adicionais de desidratação, o preço
do álcool anidro é cerca de 14% mais alto que o do álcool hidratado.

                                                          
20 Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - Cepea. Séries de preços desde 07/07/2000. Agosto de
2007.
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A figura 7.2 mostra a evolução, ao longo de 2007, dos preços médios do
álcool hidratado, no Brasil e no Estado de São Paulo, na distribuição e na revenda (postos)21. A
diferença de cerca de R$0,25 entre esses preços corresponde à margem do posto revendedor.

Figura 7.2 - Preços médios do álcool hidratado na distribuição e na revenda.

Observam-se preços relativamente constantes, no início do ano de 2007,
de cerca de R$1,60 por litro no Brasil e de R$1,35 por litro no Estado de São Paulo. Em abril,
final do período de entressafra, houve um aumento nos preços. A partir de maio, com início da
produção da safra 2006/2007, os preços começaram a cair. Em agosto, eles chegaram próximo a
R$1,10 em São Paulo e R$1,35 no Brasil.

A figura 7.3 mostra a evolução dos preços do álcool hidratado no Estado
de São Paulo a partir do início de produção da safra 2006/200722. A linha Preço venda produtor -

                                                          
21 HERNANDES, José Camargo. Apresentação em Audiência Pública na Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados. Agosto de 2007.
22 HERNANDES, José Camargo. Apresentação em Audiência Pública na Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados. Agosto de 2007.
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bruto inclui os tributos federais e estaduais indiretos, que têm alíquotas, respectivamente, de
3,65% e 12%. 

Figura 7.3 - Preços do álcool hidratado no Estado de São Paulo.

Observa-se, nessa figura, que, no início da produção da safra 2006/2007,
no mês de maio, houve um rápida queda no preço de venda no produtor. No distribuidor essa
queda foi mais lenta e, no posto revendedor, mais lenta ainda. 

As distribuidoras, por certo, alegam que essa demora para repassar a
queda de preço no produtor para o posto revendedor deve-se aos estoques formados com preços
mais elevados. No entanto, esse argumento não se justifica, pois as distribuidoras renovam seus
estoques de álcool hidratado em um período de 7 a 15 dias23. As distribuidoras contam com uma
capacidade de cerca de 700 mil metros cúbicos. O álcool combustível é estocado principalmente
pelos produtores.

                                                          
23 Cadernos NAE nº 2. Biocombustíveis. Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Julho de
2004.
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Nos postos, em média, a renovação de estoques é mais rápida ainda que
nas distribuidoras. Depreende-se, então, que os distribuidores e postos revendedores
apropriaram-se de rendas que poderiam ser melhor distribuídas entre os agentes da cadeia.

7. MODELO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO

O atual modelo de comercialização de álcool hidratado não permite a
venda direta de álcool combustível dos produtores para os postos revendedores. Esse
impedimento decorre da Portaria ANP nº 116, de 5 de julho de 2000, que estabelece os critérios
para o exercício da atividade de revendedor varejista de combustíveis automotivos, inclusive
álcool hidratado. 

Essa Portaria promove uma centralização das atividades de
comercialização de combustíveis. O combustível só pode ser vendido no varejo por um posto
revendedor, que, por sua vez, só pode adquirir o produto de empresas distribuidoras.

Essa centralização pode até ser indicada para combustíveis derivados de
petróleo, mas, certamente, não é a mais adequada para a comercialização do álcool hidratado.
Esse biocombustível deve ser fabricado e comercializado de forma totalmente descentralizada.

Em razão da Portaria nº 116, o álcool hidratado produzido em uma
cidade do interior tem que ir para os tanques de armazenamento de uma distribuidora, em uma
cidade muitas vezes distante, e depois voltar para os postos da região onde foi produzido. 

A venda direta do álcool hidratado para os postos revendedores da região
eliminaria esse “passeio” e poderia trazer diminuição de custos pela eliminação de intermediários
e redução de gastos com transporte e logística. Isso poderia provocar um aumento da
remuneração dos produtores e uma redução do preço ao consumidor final.

Com relação a essa questão, o Congresso Nacional deve discutir e
aprovar lei que ordene a venda e a revenda de combustíveis, conforme estabelecido no art. 238 da
Constituição Federal. Como esse ordenamento ainda não ocorreu, o órgão regulador assumiu o
indevido papel de formulação de políticas públicas. 

Em 1989, o Projeto de Lei nº 2.671, do Senado Federal, que tem o
objetivo de regulamentar esse artigo, teve início de tramitação na Câmara dos Deputados.  A essa
iniciativa parlamentar, foi apensado o Projeto de Lei nº 2.316, de 2003, que estabelece o “Código
Brasileiro de Combustíveis”. 

Em 2005, foi constituída Comissão Especial com a finalidade de discutir
essas iniciativas parlamentares. Registre-se, no entanto, que esse tema não está sendo discutido na
atual legislatura.
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Na legislatura passada foi elaborado um Substitutivo pelo relator da
matéria, que, em vez de flexibilizar a comercialização de biocombustíveis, propôs, em seu art. 28,
a manutenção do “monopólio das distribuidoras”, nos termos da Portaria nº 116.

8. CONCLUSÕES

O mercado brasileiro de álcool combustível passou por grandes
dificuldades no início da década de 90. A aprovação da Lei nº 8.723, em 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos automotores, foi um grande instrumento para a
continuidade da produção desse biocombustível. Essa Lei criou uma importante reserva de
mercado legal para o álcool anidro, que é aquele misturado à gasolina. 

Os avanços tecnológicos vêm permitindo um crescente aumento da
produtividade e uma forte redução dos custos de produção. Assim, no Brasil, o custo de
produção é inferior à metade do custo nos Estados Unidos e cerca de cinco vezes menor que o
custo na União Européia.

Em razão desses avanços e dos recentes aumentos nos preços do
petróleo, no Brasil, a energia do álcool hidratado está mais barata que a energia da gasolina. O
custo energético da gasolina vendida nos postos é de R$0,0917 por megajoule, enquanto o custo
do álcool hidratado é de R$0,0703 por megajoule. Em nenhum outro país do mundo, uma energia
limpa e renovável é mais que barata que uma energia de origem fóssil. 

Duas hipóteses podem justificar esse fato: uma falta de visão
mercadológica do setor alcooleiro ou uma intenção do setor de atrair novos consumidores, por
meio do baixo preço do álcool hidratado.

Na área de emprego e renda, ocorrem dois movimentos contraditórios.
De um lado, os indicadores apontam para uma diminuição no número de empregos em razão,
principalmente, do processo de mecanização da colheita de cana-de-açúcar. Por outro lado, há um
importante movimento de geração de empregos nas novas unidades agroindustriais. 

Com relação à criação de um mercado internacional mais sólido, é
importante que o álcool combustível torne-se uma commodity energética, tal como o petróleo, a
gasolina e o óleo diesel. Essas commodities energéticas, ao contrário do etanol, não enfrentam
barreiras comerciais. 

No campo de pesquisa e desenvolvimento, o Brasil não deve ficar de fora
da corrida tecnológica para a produção de etanol a partir da celulose. A situação privilegiada de
disponibilidade e custo de matéria-prima pode possibilitar a viabilização comercial da hidrólise
ácida em um período de dois a cincos anos. 
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Quanto aos preços do álcool hidratado no mercado nacional, o ICMS, as
margens de distribuição e revenda e a falta de uma política de formação de estoques têm causado
grandes distorções. É importante que haja uma redução e uma maior uniformização das alíquotas
de ICMS. A venda direta dos produtores para os postos ou, até mesmo, para os consumidores
finais também pode reduzir as distorções nos preços, beneficiando tanto os produtores quanto os
próprios consumidores.

Registre-se, ainda, que não existe nenhum modelo tributário para o álcool
combustível que leve em conta o porte do produtor agrícola, o tipo de matéria-prima e a região de
produção, a exemplo do que ocorre com o biodiesel. Existe, então, a possibilidade de que a
produção de álcool seja vinculada a programas de inclusão social.
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