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RESUMO 

 O objetivo deste trabalho foi verificar a sazonalidade de preços da cana-de-açúcar, do 
álcool combustível (hidratado e anidro) e tarifas de energia elétrica, como forma de subsidiar 
a análise de ferramentas para otimização da geração de energia, com uso de biomassa 
originária da cana-de-açúcar. Através do método da média móvel centralizada foi possível 
verificar que cana e energia elétrica apresentaram índices sazonais próximos à média, com 
baixa amplitude dos preços, sugerindo a não ocorrência de variação estacional dos preços. 
Diferentemente, os índices sazonais do álcool combustível apresentaram variações 
estacionais de preços com maior amplitude do índice sazonal. Sendo assim, os resultados 
sugerem que o aproveitamento de subprodutos da cana para a produção de energia elétrica 
aponta para a perspectiva de diminuição de riscos associados a variações de preços do 
álcool combustível, contribuindo assim, para maior estabilidade e possibilidade de 
planejamento dos agentes envolvidos no setor sucroalcooleiro. 

PALAVRAS-CHAVE: sazonalidade de preços; cana-de-açúcar; álcool combustível; 
energia elétrica; agroenergia 

ABSTRACT: 

 The aim of this study was to assess the seasonal price of sugar cane, fuel alcohol 
(hydrated and anhydrous) and electricity tariffs as a way of aiding tool for 
optimization of energy generation, using biomass originating from cane sugar. Using 
the method of moving average centered was concluded that cane and electricity 
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rates were close to seasonal average, with low range of prices, suggesting the non-
occurrence of seasonal variation in prices. Unlike the seasonal indices of ethanol 
showed seasonal variation of prices with greater amplitude of seasonal index. Thus, 
the results suggest that the utilization of by-products of sugar cane to produce 
electrical power points to the prospect of reducing risks associated with variations in 
the price of ethanol, thereby contributing to greater stability and possibility to those 
involved in planning alcohol sector. 

KEYWORDS:seasonality of prices, sugar cane, ethanol, electricity; agroenergy 

1. INTRODUÇÃO 

A questão energética apresenta-se como de fundamental importância na pauta das 
discussões. Isto se deve ao fato de que, aliado a questões políticas e estratégicas, o 
crescimento e desenvolvimento econômico de países e regiões encontram-se atrelados à 
existência e uso de fontes energéticas. Tradicionalmente, o modelo de desenvolvimento 
adotado baseia-se na energia originária de combustíveis fósseis, não renováveis. Contudo, 
os cenários na área energética apontam para a progressiva redução destas reservas. Nesse 
contexto, busca-se um novo conjunto de fontes de energia, com vistas à sustentabilidade 
econômica, social e ambiental. Para isso, torna-se necessária a estruturação, adoção e 
consolidação de políticas públicas, que orientem e regulamentem o setor, a fim de atender a 
este novo paradigma energético.  

Neste aspecto, Carneiro e Rocha (2006) destacam que o Brasil apresenta condições ideais 
para ser, num futuro relativamente próximo, um importante produtor de energias renováveis. 

De acordo com o MME (2005), o Brasil já possui uma matriz energética com significativa 
participação de energias renováveis, tendo acumulado importante experiência na produção 
de álcool como combustível. Em 2004, esta participação representava uma parcela de 44%, 
enquanto no mundo era de 14%. Esta característica se deve a uma forte participação da 
hidroeletricidade (14,5%), mas, principalmente, da biomassa (29,1%). A ampliação dessa 
participação na matriz, a partir do desenvolvimento da agroenergia, propicia a oportunidade 
de executar políticas, de cunho social, ambiental e econômico, além de alinhar-se com 
ações de caráter estratégico no âmbito internacional. 

Paralelamente a esta busca pela maior diversificação da composição da matriz energética, 
por questões estratégicas, econômicas e ambientais, verifica-se demanda crescente por 
energia, impulsionada pelo estilo de vida moderno, intimamente vinculado ao abastecimento 
energético regular. Alie-se isso a uma demanda reprimida, pela necessidade de atendimento 
a milhares de domicílios brasileiros que ainda não tem acesso a este serviço. Segundo 
Gusmão et al (2002), só na área rural são 2,9 milhões de estabelecimentos que necessitam 
de abastecimento de energia elétrica. 

Neste contexto, Goldemberg e Moreira (2005) afirmam que a necessária ampliação da infra-
estrutura energética no Brasil, tanto na sua produção como no consumo, ainda exigirá 
grandes investimentos, o que torna indispensável a presença do governo no planejamento 
das atividades energéticas. 
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Em termos de demanda e oferta de energia, os estudos do PNE 2030 sinalizam, para os 
próximos 25 anos, um forte crescimento na demanda de energia primária no Brasil. Com 
isso, estima-se que a necessidade de oferta interna de energia cresça a 5% ao ano entre 
2005-2010. Nos anos subseqüentes, projeta-se crescimento menor, de 3,7% ao ano no 
período entre 2010-2020 e de 3,5% entre 2020-2030. Essa dinâmica é justificada, 
principalmente, por uma maior eficiência energética, tanto do lado da demanda quanto do 
lado da oferta. Nessas condições, a demanda total de energia evolui de 218,7 milhões de 
tep, em 2005, para cerca de 555 milhões de tep em 2030 (EPE, 2007).  

Em particular, no caso da matriz elétrica brasileira, de acordo com a ANEEL (2010a), a fonte 
primária predominante é a hidráulica, com participação de 67,88% da capacidade instalada, 
enquanto as fontes complementares são gás natural e de processo (10,58%), petróleo 
(5,32%) e biomassa (5,52%). Nesta última está o setor sucroalcooleiro, pelo uso do bagaço 
da cana, que possui capacidade instalada de geração de 4,8 GW de energia elétrica, 
correspondente a 4,15% do total. Portanto, a participação da origem de energia primária 
renovável no sistema elétrico nacional é de 74,06%, fruto da soma de hidráulica, biomassa e 
eólica (Tabela 1).  

Tabela 1 - Matriz de energia elétrica brasileira 

Empreendimentos em Operação  

Tipo 
Capacidade Instalada  

% 
Total 

% N.° de 
Usinas (kW) N.° de 

Usinas (kW) 

 Hidro   850 79.075.286 67,88 850 79.075.286 67,88 

 Gás Natural 94 11.055.618 9,49 127 12.331.101 10,58 Processo 33 1.275.483 1,09 

 Petróleo 
Óleo Diesel 805 3.898.349 3,35 

833 6.193.352 5,32 Óleo 
Residual 28 2.295.003 1,97 

 Biomassa 

Bagaço de 
Cana 292 4.831.315 4,15 

360 6.428.460 5,52 
Licor Negro 14 1.193.298 1,02 

Madeira 38 327.767 0,28 
Biogás 9 44.672 0,04 

Casca de 
Arroz 7 31.408 0,03 

 Nuclear   2 2.007.000 1,72 2 2.007.000 1,72 
 Carvão 
Mineral 

Carvão 
Mineral 9 1.530.304 1,31 9 1.530.304 1,31 

 Eólica   44 765.534 0,66 44 765.534 0,66 

Importação 

Paraguai  5.650.000 5,46 

 8.170.000 7,01 Argentina  2.250.000 2,17 
Venezuela  200.000 0,19 

Uruguai  70.000 0,07 
Total 2.225 116.501.037 100 2.225 116.501.037 100 

 

Dentro de uma perspectiva de longo prazo, a biomassa para fins energéticos em geral, e 
como fonte para geração de energia elétrica em particular, está entre as fontes renováveis 
com maiores possibilidades, seja em termos de natureza e origem, seja em termos de 
tecnologia de conversão em produtos energéticos. 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=1&ger=Hidro&principal=Hidro�
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=2&ger=Combustivel&principal=Gás�
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=3&ger=Combustivel&principal=Petróleo�
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=5&ger=Combustivel&principal=Biomassa�
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=9&ger=Outros&principal=Nuclear�
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=4&ger=Combustivel&principal=Carvão%20Mineral�
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=4&ger=Combustivel&principal=Carvão%20Mineral�
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=7&ger=Outros&principal=Eólica�
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Merecem destaque os resíduos da cana, uma vez que cerca de 50% dessa biomassa já se 
encontra disponível nas instalações industriais e, em 2005, somaram 118 milhões de 
toneladas em base seca, o equivalente a 900 mil barris equivalentes de petróleo por dia. 
Assim, o aproveitamento desse potencial, especialmente para a geração de energia elétrica, 
revela-se, no horizonte do PNE 2030, promissor e estratégico (EPE, 2007). 

A Figura 1 apresenta o potencial de produção de energia elétrica a partir da biomassa da 
cana, em função da tecnologia utilizada na conversão, considerando sistemas com e sem a 
recuperação da palha, para um volume de safra anual de 400 milhões de toneladas de cana, 
de acordo com elaboração da EPE (2007). 

 

 
 

Figura 1- Potencial de Produção de Eletricidade a partir da Biomassa da Cana (TWh/ano - produção 
de cana de 400 milhões de toneladas/ano) 

Neste contexto, há que se destacar a oportunidade de utilização de resíduos de biomassa 
para a produção de energia elétrica para consumo próprio das usinas de álcool e açúcar, 
bem como e também para exportação a partir da co-geração.  

Tal perspectiva transparece no novo ambiente institucional para a comercialização de 
energia, a partir de 2004.  A Lei Federal 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre 
a comercialização de energia elétrica, regulamentada pelos Decretos 5163/04 e 5177/04, 
propicia uma mudança no cenário do setor sucroalcooleiro na matriz energética, criando 
nova dinâmica para sua inserção no segmento de fornecimento de energia elétrica.  

Ademais, os próprios estudos da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, consubstanciado 
no PNE 2030, apontam para a maior participação da cana na matriz elétrica do país. 

Contudo, de acordo com Neves (2009), apesar de praticamente todas as usinas de açúcar e 
álcool gerarem energia para consumo próprio, em meados de 2007 apenas 10% delas 
comercializaram o excedente produzido (NEVES, 2009).  
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Neste cenário, convém apontar a necessidade de aproveitamento desta alternativa pelo 
setor sucroalcooleiro, que se depara com uma situação de risco de mercado, ocasionada 
pela instabilidade de preços de seus produtos.  Desse modo, o melhor aproveitamento dos 
resíduos da cana para geração de energia elétrica propiciaria a minimização dos riscos 
associados à variações de preços dos produtos, além de contribuir para redução de 
problemas ocasionados pela geração por meio da fonte hidro, em períodos de menores 
precipitações. 

Nessa conjuntura, fazer uma análise do comportamento desses preços é interessante à 
medida que permite antever a variabilidade média ao longo de determinado período, 
possibilitando fazer inferência sobre os níveis prováveis desses preços em períodos 
seguintes, de modo a traçar uma estratégia que impeça ou minimize problemas vivenciados 
pelos produtores e demais agentes, ocasionados por grandes variações de preços. 

Neste contexto, no sentido de mostrar a situação vivenciada pelo setor sucroalcooleiro, em 
relação a instabilidade de preços de seus produtos produzidos para fins energéticos (álcool 
combustível), bem como a possibilidade de maior estabilidade com a ampliação de seu mix 
de produtos, este trabalho tem como objetivo verificar a sazonalidade de preços da cana-de-
açúcar, do álcool combustível (hidratado e anidro) e tarifas de energia elétrica. 

2. METODOLOGIA 

A sazonalidade de preços da cana e álcool combustível tomou como referência os preços 
observados no estado de São Paulo, entendendo como representativo para o objetivo do 
estudo, uma vez que este estado é responsável por mais da metade da produção e 
consumo destes produtos.  

Para a análise da cana-de-açúcar, foram utilizados os preços mensais recebidos pelos 
produtores do estado de São Paulo, expressos em R$/ tonelada, no período de 2003 a 
2009, coletados junto ao Instituto de Economia Agrícola (IEA, 2010). 

Para o álcool combustível, foram coletados preços mensais do álcool hidratado e álcool 
anidro, expressos em R$/litro, período de 2003 a 2009, elaborados e divulgados pelo 
CEPEA/ESALQ. Os dados referem-se a preços do produtor (usina), sem impostos (CEPEA, 
2010).  

No caso da energia elétrica, dada a indisponibilidade de dados mais desagregados, tomou-
se como referência as tarifas médias de fornecimento de energia elétrica na região sudeste, 
entendendo esta como representativa para o objetivo do estudo, por concentrar o maior 
percentual de consumo de energia do país. 

Ademais, de acordo com estudos apresentados por  Fronzaglia e Torquato (2005), no 
estado de São Paulo, em 2005 a capacidade  instalada era de 20,9 GW; ou seja, 22,72% de 
um total de 92,4 GW de capacidade de geração no Brasil, que cresceu 56,6% dos 59 GW 
entre 1999 e 2005 (FRONZAGLIA e TORQUATO, 2005). 

Para a energia elétrica, foram coletados preços mensais das tarifas médias de fornecimento 
de energia elétrica, para a região sudeste do país, expressos em R$/MWh, período de 2003 
a 2009, elaborados e divulgados pela ANEEL (ANEEL, 2010b).  
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Os preços foram corrigidos pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, tendo como base o 
mês de dezembro de 2009 (FGV, 2010).   

A metodologia adotada é a proposta por Hoffman (1998), com a utilização da média 
geométrica móvel centralizada de 12 meses. 

Considerou-se que o preço é igual ao produto de três componentes: 

I- um fator ABt, que inclui a tendência e todas as variações no nível de preços entre anos;  

II- um fator jε  que representa as variações sazonais; 

III – um fator Ut, que se refere às variações aleatórias nos preços mensais. 

Empregou-se a seguinte expressão: 

 

tj
t

ijt UABPP ε==                                                                        (1) 
 
Onde: P = preço do produto; i = indica o ano; j = indica o mês. 

 
Para a determinação dos índices sazonais foram realizados os seguintes cálculos: 

i- média geométrica móvel centralizada (Gt), onde são eliminadas as variações sazonais e 

grande parte das variações aleatórias; 

ii- índices estacionais de preços; 

iii- médias geométricas dos índices estacionais; 

iv- índices sazonais para cada mês. 

A análise a partir de médias móveis centradas (em um período n) consiste em suavizar as 
variações das séries por um processo de sucessivas médias. Quanto maior o número de 
termos utilizados para a média móvel, mais suavizada será a série resultante. Por suas 
características, a média móvel elimina as variações aleatórias e os movimentos sistemáticos 
que apresentam duração de tamanho n.  

No caso de uma média móvel de um número par de termos, isto é, se k = 2λ, um valor 
qualquer da média móvel, não corresponde exatamente a nenhum dos termos da série 
dada. Por exemplo, uma média móvel de 4 termos corresponde a um intervalo entre o 
segundo e o terceiro termo considerado no seu cálculo. Para resolver esse problema, 
define-se a média aritmética móvel centralizada de k = 2λ termos correspondentes ao valor 
t.A média geométrica móvel centralizada de 12 meses para uma série de preços é calculada 
pela seguinte equação:  

 

( )6556 ln5,0ln...ln...lnln5,0
12
1

++−− ++++++= tttttt PPPPPg                      (2) 

 

Onde: gt = lnGt = média geométrica móvel no mês t;  Pt = preço no mês t;  t = mês em que a média é 
centralizada  
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Os índices estacionais dos valores pesquisados (It) podem ser estimados dividindo o preço 
(Pt) pela respectiva média geométrica (Gt), e em seguida multiplicar por 100. 

Para se chegar a um índice sazonal para cada um dos 12 meses do ano (It), calcula-se a 
média de todos os índices sazonais relativos ao mês em questão utilizando-se a seguinte 
fórmula: 

∑
=−

=
m

j
iji m

I
2
ln

1
1ln                                                                                               (3) 

 
i =  mês (janeiro, fevereiro,...,  dezembro);  j = ano;   m = número de anos. 

 

A intensidade da variação estacional, dada pela dispersão dos valores do índice sazonal, foi 
medida pela amplitude do índice sazonal, isto é, pela diferença entre o maior e o menor 
valor do índice sazonal de cada produto estudado. 

3. RESULTADOS 

A variação estacional dos preços da cana, do álcool combustível e da energia elétrica 
permite verificar o padrão de comportamento de tais oscilações. Analisando os índices 
sazonais de preços, no período de 2003 a 2009, observa-se que (especialmente o álcool) 
atingem valores acima da média nos meses de início e final de ano. 

Na Tabela 2 é possível verificar que para a cana-de-açúcar, em todos os meses, o índice 
sazonal é bem próximo da média. Percebe-se que acontece uma variação muito discreta, 
moderada dos preços, uma vez que mesmo ocorrendo índices diferentes de 100, estes não 
se distanciam muito da média. Comportamento semelhante é o da energia elétrica, cujos 
índices sazonais pouco se distanciam de 100, indicando variação moderada dos valores das 
tarifas de fornecimento. 

Tabela 2 - Índices sazonais de preços da cana-de-açúcar, do álcool combustível no estado de São 
Paulo, e da energia elétrica na região sudeste, no período de 2003 a 2009. 

 

Meses Cana-de-açúcar 
Álcool combustível 

Energia elétrica 
Hidratado Anidro 

Janeiro 99,64 111,22 106,59 100,35 
Fevereiro 100,74 103,88 99,79 99,42 
Março 99,93 103,66 99,18 100,08 
Abril 100,44 103,08 101,35 99,54 
Maio 100,86 90,68 93,21 101,22 
Junho 99,24 89,04 90,34 100,50 
Julho 99,63 92,67 95,04 100,51 
Agosto 99,48 96,47 98,17 100,34 
Setembro 99,38 97,27 98,73 99,86 
Outubro 100,08 99,06 101,39 99,76 
Novembro 100,35 105,08 107,34 99,91 
Dezembro 100,25 110,84 110,79 98,54 
Amplitude 1,62 22,18 20,45 2,68 



 8 

A baixa intensidade da variação estacional dos preços da cana-de-açúcar e da energia 
elétrica, dada pela dispersão dos valores do índice sazonal, medida pela amplitude do índice 
sazonal, sugere que, para a cana-de-açúcar e energia elétrica, não ocorre variação 
estacional dos preços. 

No caso do álcool combustível, observa-se que, em média, os menores índices ocorrem nos 
meses de maio, junho e julho, tanto para o hidratado quanto para o anidro.  Os maiores em 
janeiro, abril e dezembro para o hidratado, e nos meses de janeiro, novembro e dezembro 
para o anidro. A intensidade da variação estacional, medida pela amplitude do índice 
sazonal revela que tanto o álcool hidratado quanto o anidro apresentam variação estacional 
e de forma bem mais intensa que a cana-de-açúcar. 

Diferentemente do que ocorre com os preços da cana e da energia elétrica, os índices 
sazonais do álcool combustível mostram maiores variações estacionais de preços, com 
índices que se distanciam mais da média. Observa-se, contudo, que há coincidência de 
índices sazonais abaixo de 100 para a cana e o álcool combustível (hidratado e anidro) em 
meses de safra da cana (junho, julho, agosto e setembro). 

Neste aspecto, observa-se que, ao contrário, é no período de safra da cana e, portanto, de 
índices abaixo de 100 para a cana e o álcool combustível, que os índices sazonais da 
energia elétrica são mais elevados (se situam acima de 100). Tal fato sugere que a maior 
inserção do setor no fornecimento de energia elétrica pode contribuir para que as tarifas de 
fornecimento de energia não alcem patamares mais elevados neste período, uma vez que 
sendo época de safra, há maior disponibilidade de matéria-prima (bagaço) que pode ser 
utilizado na produção e comercialização de energia elétrica. 

Por outro lado, a possibilidade de o setor sucroalcooleiro aproveitar o subproduto para a 
produção de energia elétrica aponta para a perspectiva de diminuição de riscos associados 
a variações de preços observadas para o álcool combustível, contribuindo assim, para maior 
estabilidade e possibilidade de planejamento dos agentes envolvidos no segmento. 

O Gráfico 1 permite visualizar o comportamento desta variação sazonal da cana-de-açúcar,  
do álcool combustível e da energia elétrica. 
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Gráfico 1 – Índice sazonal dos preços da cana-de-açúcar e álcool combustível (anidro e hidratado) no 
estado de São Paulo e da energia elétrica na região sudeste - 2003 a 2009 

 

 

4. CONCLUSÃO 

A análise do índice sazonal mostrou que o preço da cana-de-açúcar no estado de São Paulo 
não possui variação estacional no período pesquisado. Os índices sazonais situam-se bem 
próximos à média. Comportamento semelhante observou-se no caso da energia elétrica. 

No caso do álcool combustível, as oscilações de preços observadas no período estudado e 
a análise dos índices sazonais revelaram a ocorrência de variação estacional dos preços, 
ocorrendo com maior intensidade para o álcool hidratado. 

Isso sugere que o aproveitamento de subprodutos da cana para a produção de energia 
elétrica aponta para a perspectiva de diminuição de riscos associados a variações de preços 
do álcool combustível, contribuindo assim, para maior estabilidade e possibilidade de 
planejamento dos agentes envolvidos no segmento. 

Por outro lado, o fato de que no período de safra da cana e, portanto, de índices abaixo de 
100 para a cana e o álcool combustível, os índices sazonais da energia elétrica 
apresentarem-se mais elevados, pode ser um indicador de que a maior inserção do setor no 
fornecimento de energia elétrica pode contribuir para que as tarifas de fornecimento de 
energia não alcem patamares mais elevados neste período, uma vez que sendo época de 
safra, há maior disponibilidade de matéria-prima (bagaço) que pode ser utilizado na 
produção e comercialização de energia elétrica. 

Com os resultados pode-se orientar os agentes envolvidos no processo, contribuindo para o 
planejamento e minimizando eventuais riscos associados a flutuações de preços. 
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