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RESUMO 

O aquecimento global e os seus efeitos têm gerado a necessidade do desenvolvimento 

de novas tecnologias de energia que poluam menos e que sejam renováveis. Aliado a 

isso, nos últimos anos tem aumentado a preocupação por parte dos países 

industrializados com o problema da segurança do suprimento de energia e com as 

incertezas geradas pelo preço do petróleo, e pela sua escassez em um futuro próximo,  

já que este é um produto não renovável. Desta forma, as fontes de energia renováveis 

constituem o principal caminho para a conciliação entre a questão ambiental e a 

segurança do abastecimento energético, na medida em que reduzem a dependência 

externa de combustíveis fósseis e contribuem para a diminuição das emissões de gases 

de efeito estufa. Neste trabalho buscou-se analisar a series de preços mensais do álcool 

anidro no Estado de Pernambuco no período de janeiro/2001 a setembro/ 2008, 

objetivando prever e estabelecer um modelo de previsão de curto prazo. Valendo-se da 

metodologia de series temporais, os dados coletados, corresponde a 86 observações, 

onde foram inicialmente estimado os métodos: da tendência linear, tendência parabólica 

e a tendência exponencial. Também é feito um teste de precisão dos métodos onde foi 

observado que a tendência parabólica era a que melhor se ajustava aos preços 

verdadeiros, porém a diferença entre os resíduos mostrou-se elevada. Finalmente a 

tendências com o modelo AR(1) apresentou resultados satisfatórios já que as diferenças 

entre o preço real do álcool anidro e o preço previsto do álcool foram consideradas 

satisfatórias em termos estatísticos.  

 

Palavras-Chave: etanol, séries temporais, previsões  
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ABSTRACT 

The Global warming and its effects have created a need to develop new energy 

technologies that pollute less and are renewable. Allied to that, in recent years has been 

a growing concern on the part of industrialized countries with the problem of security of 

energy supply and the uncertainty generated by the price of oil, and its shortage in the 

near future, since this is a non-renewable. Thus, renewable sources of energy are the 

main road to reconciliation between the theme of environmental and energy security, 

since it reduces dependence on fossil fuels and helps reduce emissions of greenhouse 

effect gases. In this work we tried to analyze the series of monthly price of anhydrous 

alcohol in the state of Pernambuco, in the period from january/2001 the September / 

2008, to provide and establish a model to forecast short term. Drawing on the 

methodology of time series, the data collected, corresponds to 86 observations, which 

were initially estimated the methods: the linear trend, a trend parabolic and exponential. 

It's also done a test of the methods of precision where it was initially observed that the 

trend parabolic best fits the actual price, but the difference between the waste was high. 

Finally the trend with the model AR (1) showed satisfactory results because the 

differences between the actual price of anhydrous alcohol and the expected price of 

alcohol were considered satisfactory in terms 

 

Key-words: ethanol, time series, forecasts 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Energia é uma questão fundamental discutida na sociedade atual. 

Atualmente,onde se verifica o crescimento da economia global alavancadas pelas 

expansões das economias Americana e Chinesa, tem-se verificado o aumento gradual  

da demanda por energia, destacando-se o Petróleo como principal fonte de 

abastecimento de energia da atualidade. Tendo em vista a sua elevada utilização vem 

tendo constantemente seus preços majorados. Essas elevações têm levado o aumento 

das matrizes energéticas de diversos países que dependem da commmoditie, o que vem 

causando desequilíbrios nas balanças comercias dos mesmos (RATHAMAN et all 

2006) 

Para Hunsel (2007) afirma que há de se considerar também as instabilidades 

geradas por conflitos étnicos, sociais e religiosos que sacodem as principais regiões 

produtoras do planeta, além do gradual declínio das jazidas de petróleo conhecidas, que 

diariamente são exauridas. É bom lembrar que o petróleo é um recurso não renovável. 

Por outro lado, países com maior grau de maturidade social, começaram a se preocupar 

com as agressões sofridas pelo meio ambiente decorrente da queima de combustíveis 

fósseis, processo este que contribui significativamente para o aquecimento global. 

Estrategicamente tornou-se necessário intensificar estudos sobre novas energias, 

objetivando determinar a substituição gradual do petróleo por novas fontes, 

preferencialmente renováveis, que possibilite a inserção de tecnologia na fabricação de 

combustíveis economicamente viáveis, e que possam ser utilizados, sem maiores 

adaptações nos mais diversos setores da economia, dentre eles o de transporte (SAUER 

2006). 

Segundo Rathamann et all (2006) o petróleo é considerado uma coluna para 

economia atual, todavia não é um recurso sustentável. Primeiro, o petróleo é um recurso 

não renovável. Segundo, quando usado como combustível, produz altos índices de 

poluição danificando o meio ambiente e o bem estar da humanidade. O crescente 

avanço tecnológico em muitas áreas de conhecimento possibilitou que novas fontes de 

energia fossem usadas como nova opção aos derivados do petróleo. 
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Neste cenário tem-se o etanol, oriundo de fontes renovaveis de materia-prima, 

como um combustivel que possibilita minimizar tais efeitos. O álcool combustível 

(Etanol) é um biocombustível produzido, geralmente, a partir da cana-de-açúcar, 

mandioca, milho ou beterraba. Ele é utilizado desde o início da indústria automotiva, 

servindo de combustível para motores a explosão do tipo ciclo Otto. Atualmente 

percebe-se um aumento crescente da utilizaçao do etanol em varios paises devidos aos 

acordos internacionais como o protocolo de Quioto entre outros, visando uma 

alternativa promissora para obtençao de energia complementar e independente de 

hidrocarbonetos fósseis. O Brasil, nesse ambiente geopolitico  incerto, por meio de  sua 

experiência na área de biocombustível, tem conseguido atrair a atenção dos policy 

makers mundo afora. O proálcool, criticado pelo seu alto custo social e econômico 

passou a ser exemplo de solução para alguns dos problemas globais. De forma diversa 

firmas de variados setores tem procurado o Brasil para investirem em usinas e comprar 

terras. (FLEXOR, 2007). 

Para Herreda (2006) a busca de fontes alternativas de energia já é uma realidade 

amplamente presente no cenário mundial, com iniciativas governamentais e, 

principalmente, da iniciativa privada, em especial das indústrias. As fontes alternativas 

ao petróleo causam impactos substancialmente menores e evitam a emissão de toneladas 

de gás carbônico na atmosfera. O debate sobre os impactos causados pela dependência 

de combustíveis fósseis contribui para o interesse mundial por soluções sustentáveis por 

meio da geração de energia oriunda de fontes limpas e renováveis. neste contexto, 

insere um apanhado de novas questões e desafios para agenda do país. Na questão 

produtiva, a credibilidade do etanol como uma opção aos combustiveis fosseis para que 

seja criado um mercado global com escala produtiva, que haja regras  que ditem os 

termos contratuais, uma infraestrutura capaz de agilizar a logistica de suprimentos, etc. 

Todavia, mesmo que  governos, organizações econômicas internacionais estabeleçam 

marcos intitucionais,  que venham a motivar a criação de um mercado global, esse 

processo demandará tempo e ajuste, e no momento atual paíra um certo grau de 

imprevisibilidade. Embora o Brasil seja o país de com melhor estratégia no contexto 

atual no que se refere a experiencia com combustiveis fosseis é improvável que o 

suprimento se concentri no mesmo. 
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Nos aspectos sociais e ambientais, a elevação da produção do etanol pode ser 

muito desafiadora. De outro modo, o crescimento global pode coagir a industria de 

álcool brasileira a dotar normas de responsábilidade social e ambiental. Neste particular, 

a questão fundamental é descobrir como essas pressões serão de fato internalizadas e 

como controlar o cumprimento das mesmas. Por outro lado,  a expansão das areas de 

cultivo de cana por exemplo, desencandearam o aumento dos preços da terra,   o que 

motiva o deslocamento da fronteira agricola para outra área ou privil´gia outro cultivos. 

Nesse contexto, a expansão das áreas agricolas de cana pode criar um gargalo para 

segurança alimentar (MACEDO, 2007). 

Em fim, existem obstáculos de ordem estratégica. Atualmente, há uma tendência 

a priorizar o aumento da área de cana enquanto resposta as especulações de crescimento 

global. Essa escolha, pela expansão tende a desestimular o desenvolvimento de novas 

tecnologias de produção adequado a dá respostas substanciais a produtividade, sem 

contudo venha a elevar o cultivo de cana, como o etanol celulósico.Nesse ponto, novas 

atividades, como, a criação de uma industria alcoolquímica,intensiva em conhecimento 

e apropriado a adequar a cadeia sucroalcooleira, podendo ser pouco intensiva. 

Segundo Macedo (2007) este contexto oferece espaços para o envolvimento de 

diversos atores nacionais e internacionais pela adoção de melhores práticas 

socioambientais na produção do etanol da cana-de-açúcar. É preciso que os diversos 

atores deste mercado, façam uso deste momento de forte discussão sobre as vantagens e 

problemas da adoção de bicombustíveis para pressionar por mudanças nos padrões de 

produção e consumo de energia. Sem dúvida, o uso deste bicombustível em grande 

escala é uma contribuição importante aos esforços globais para a redução das emissões 

de gases de efeito estufa por oferecer uma alternativa renovável ao petróleo. 

A relevância de tal discussão, aumenta a medida em que o tempo das mudanças e 

a determinação das inovações tecnológicas impõem um grau de urgência para a 

adequação da estrutura econômica e das unidades produtivas, sob a ameaça de perdas de 

mercados e de competitividade, avaliar a evolução dos preços dos alcoóis em 

Pernambuco, no contexto do rápido crescimento da sua produção para consumo interno 

e externo é de suma importância para o crescimento sucroalcooleiro nacional e 

indiretamente internacional.  
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1.1 Problemática 

 

O aumento significativo do efeito estufa, devido ao acúmulo de materiais lançados 

na atmosfera além da perspectiva da diminuiçao das reservas mundiais do petróleo e de 

gás natural nas proximas décadas, fez com que novas alternativas fossem criadas para 

garantir energia limpa e sustentável. Assim, tem-se o etanol, oriundo de fontes 

renovaveis de matéria-prima, como um combustível que possibilita minimizar tais 

efeitos. 

 

1.2 Justificativa 

 

Vários países do mundo, tanto os desenvolvidos, como os países em 

desenvolvimento, estão adotando programas para a utilização de biocombustíveis em 

sua matriz energética. Segundo Kenfield (2007) a perspectiva de que o Brasil venha a se 

tornar também um grande exportador de etanol apresenta-se positivamente para a 

economia nacional, por criar importante potencial para a entrada de divisas e geração de 

empregos e renda, visto que o setor sucroalcooleiro possui uma grande importância para 

a economia nacional. Para Oliveira (2006), a instabilidade política e social nos países 

responsáveis por grande parte da oferta mundial de petróleo que podem afetar a oferta 

de petróleo no curto praz. 

Alguns estudos realizados por Ducan e Youngquist (1998) apontam para a 

incerteza quanto à oferta de petróleo tanto no  médio, quanto no longo prazo, sobre o 

ciclo de vida do petróleo. 

O sistema agroindustrial da cana-de-açúcar é um dos mais antigos e importantes 

do País, estando ligado diretamente aos principais eventos históricos do Brasil. São 

amplamente conhecidos a importância e o impacto que o Programa Brasileiro Álcool 

Combustível (PROALCOOL) teve no Brasil. Idealizado após o primeiro choque do 

petróleo, em 1973, o programa apresentava vantagens econômicas e sociais importantes 

para o País naquele momento.  

O PROALCOOL é considerado o maior programa mundial de energia renovável. 

O sucesso do programa pode ser confirmado por alguns fatos, por exemplo: o Brasil 

disputa com os Estados Unidos o lugar de maior produtor de etanol no mundo – 16 
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milhões de m3 em 2005 de acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP, 2007), 

produzido a partir da cana de açúcar, ocupando cerca de 2% da área agriculturável do 

País (considerando apenas a fração de cana plantada, destinada à produção de álcool); 

durante os 25 anos de existência do Programa, sendo hoje inferior a US$ 0,20 por litro; 

os avanços tecnológicos na utilização do etanol como combustível em motores ciclo 

Otto, tanto nos motores dedicados, quanto nos modernos veículos flex fuel. Por outro 

lado, hoje, a conjuntura nacional e internacional é mais favorável ao país (ANP, 2006). 

Segundo a ANP (2007) o Brasil é auto-suficiente em petróleo, graças, sobretudo, 

aos avanços tecnológicos alcançados pela Petrobrás na prospecção e exploração em 

águas profundas e, nessas três décadas, assumimos a liderança mundial na produção de 

etanol a partir da cana-de-açúcar e nas atividades de P&D (pesquisa e desenvolvimento) 

a ela associadas. Além disso, os riscos de escala planetária resultantes do aquecimento 

global, e a comprovação de que este é resultado da ação dos gases de efeito estufa, 

emitidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis, são fatores que valorizam 

ainda mais a bem sucedida experiência brasileira com os biocombustíveis e a bioenergia 

(ANP, 2006). 

Na análise do panorama nacional, o setor agroindustrial desempenha um papel 

relevante em relação ao produto interno bruto, pela geração de divisas de emprego 

direto e indireto e pelo progresso tecnológico. A produção e uso do etanol como 

combustível renovável no setor de transportes vem se expandindo em muitos países do 

mundo e a sua eficiência na substituição da gasolina já é provada. No entanto, a sua 

produção pode ser inviável economicamente em alguns países. Por outro lado, o etanol 

produzido através da cana-de-açúcar no Brasil reúne condições que o fazem o mais 

competitivo do mundo. O seu baixo custo tem levado a uma grande expectativa por 

parte de alguns países desenvolvidos de importar este produto do Brasil em um 

potencial mercado internacional emergente.  

Do ponto de vista estratégico, o agronegócio da cana-de-açúcar depara-se 

atualmente com um conjunto importante de oportunidades, principalmente no que se 

refere à produção do álcool, como: o esgotamento dos combustíveis fósseis no médio e 

longo prazo; o aumento do preço do petróleo no curto prazo; a cana-de-açúcar é 

reconhecida mundialmente como a matéria-prima por excelência para produção de 

energia renovável; o crescimento da demanda por energia renovável (álcool 
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combustível, biodiesel e biomassa); a perspectiva de expansão significativa da produção 

sem aumento da área plantada, pela via da inovação tecnológica; a necessidade do 

estabelecimento de maior controle ambiental; o álcool consolidando-se como 

commodity mundial com demanda em contínuo crescimento; a solução dos impactos de 

curto prazo gerados pelo crescimento da demanda (aumento da produção de cana-de-

açúcar, deslocamento de culturas de alimentos e pastagens, abertura de mercado para 

exportação de álcool combustível, reestruturação da cadeia produtiva, entre outros). É 

esse cenário extremamente favorável para o país, que nos motiva a realizar um trabalho 

dessa natureza e abrangência. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar as séries de preços do álcool em Pernambuco, através do estabelecimento 

de um padrão e realizar previsões. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar a cadeia produtiva de Etanol de cana-de-açúcar no contexto nacional; 

b) Analisar as tendências dos preços do álcool anidro e hidratado em Pernambuco (2001 

a 2008) 

c) através de um modelo matemático estocástico, prever valores futuros da série para os 

próximos doze meses. 

 

1.4 Área de estudo: Estado de Pernambuco 

 

Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil com aproximadamente 

8.485.386  habitantes, em 2007, segundo IBGE (2008). Está localizado no centro-leste 

da região Nordeste (Figura 1). Faz fronteira com Paraíba e Ceará ao norte, Alagoas e 

Bahia ao sul, Piauí ao oeste e o oceano Atlântico ao leste. Apresenta 87.317 km2 de 

extensão, localizados no chamado Polígono das Secas, que se estende do extremo norte 
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de Minas Gerais, até o Piauí e está sujeita a secas periódicas. Essa extensão corresponde 

a 88,84% do território pernambucano, ocupando as regiões do agreste e sertão. É a 

região com as menores e mais irregulares precipitações pluviométricas, com escassez de 

chuvas, de clima semi-árido (semi-árido), devido à retenção de parte das precipitações 

pluviais no Planalto da Borborema e correntes de ar seco provenientes do sul da África, 

entre outros, a vegetação típica é pobre, a Caatinga, os solos são inférteis e as 

temperaturas são algumas das mais elevadas do país. Pernambuco tem 187 km de costa, 

excluindo a costa do arquipélago de Fernando de Noronha. Sua capital é a cidade do 

Recife (a sede administrativa é o Palácio do Campo das Princesas), sendo esta a cidade 

mais populosa (1.533.509), seguinda pelos Jaboatão dos Guararapes (665.722), Olinda 

(392.510), Paulista (307.030), Caruaru (289.655), Petrolina(253.686), Cabo de Santo 

Agostinho (163.139), Garanhuns (128.398) e Vitória de Santo Antão (121.233), (IBGE, 

2008). 

O Estado está inserido na zona intertropical, logo apresenta predominantemente 

temperaturas altas, todavia o quadro climático é bem diversificado devido à 

interferência do relevo e das massas de ar. Na Zona da Mata o clima é 

predominantemente pseudotropical, com fortes chuvas no outono e inverno. Já no 

Agreste as condições climáticas são diversificadas por ser uma região de ecótone, 

apresentando áreas mais úmidas e outras mais secas, onde predomina o clima semi-

árido. No Sertão, o clima é semi-árido quente, devido à retenção das precipitações 

pluviais no Planalto da Borborema, entre outros fatores menos importantes. 

A economia se baseia na agricultura (cana-de-açúcar, mandioca), pecuária e 

criações, bem como na indústria (alimentícia, química, metalúrgica, eletrônica, têxtil). A 

economia de Pernambuco, após ficar estagnada durante a "década perdida" de 1985 a 

1995, vem crescendo rapidamente do final do século XX para o começo do século XXI. 

Em 2000, o PIB per capita era de R$ 3.673, totalizando um crescimento de mais de 40% 

nesse período, e mais de 10% ao ano (IBGE, 2008). 
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Figura 1- Localização do Estado de Pernambuco no território brasileiro (Fonte: 

www.guianet.com.br/pe/mapape.htm, modificado) 

   

Desde o início da dominação portuguesa, o estado foi basicamente agrícola, tendo 

destaque na produção nacional de cana-de-açúcar devido ao clima e ao solo tipo 

massapê. Nas últimas décadas, porém, essa quase dedicação exclusiva à produção de 

açúcar e álcool da cana-de-açúcar vêm terminando. 

Vêm sendo explorados recentemente novas fontes de extrativismo, além de 

floricultura e o setor industrial em torno do complexo de Suape, fundada em 1979. Os 

principais empreendimentos são dos setores alimentício, químico, materiais elétricos, 

comunicações, metalúrgica e minerais não-metálicos. Também tem grande destaque 

internacional a produção irrigada de frutas voltadas para a exportação - concentrada no 

município de Petrolina, em parte devido ao aeroporto internacional, com grande 

capacidade para aviões cargueiros do município.   

Entre 1997 e 1999, Suape - grande complexo industrial e portuário do litoral sul 

do estado - teve crescimento de 16,7%. O estado tem a segunda maior produção 

industrial do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia. No período de outubro de 2005 a 
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outubro de 2006, o crescimento industrial do estado foi o segundo maior do Brasil - 

6,3%, mais do dobro da média nacional no mesmo período (2,3%).  

Recentemente Pernambuco foi escolhido para a implantação de unidades das 

seguintes empresas: Petrobrás e PDVSA - Refinaria; Camargo Corrêa, Queiroz Galvão 

e PJMR-Estaleiro Atlântico Sul; Hemobrás - Fábrica de Hemoderivados; Novartis - 

Fábrica de Vacinas; Bunge - Moinho; CSN - Siderúrgica; GERDAU - Usina; Mossi & 

Ghisolfi - Fábrica de resina PET. O pólo de informática do Recife - Porto Digital - 

apesar de criado há apenas poucos anos, está entre os cinco maiores do Brasil. Emprega 

cerca de três mil pessoas, e tem 3,5% de participação no PIB do estado. Outro segmento 

que merece destaque é o da extração mineral. O pólo gesseiro de Araripina é o 

fornecedor de 95% do gesso consumido no Brasil. Por sua posição geográfica e 

disposições históricas, o estado atua como um centralizador econômico no Nordeste há 

séculos.  

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos: o primeiro capítulo é 

apresentado uma introdução sobre o álcool no Brasil e no mundo, enfatizando os 

objetivos e importância deste trabalho, justificativa, problemática observada, e um breve 

levantamento da área de estudo, estado de Pernambuco. 

No segundo capítulo é mostrada uma revisão de pesquisas tanto antigas como 

recentes sobre a história, evolução, demanda e perspectivas do álcool combustível no 

Brasil, além das questões ambientais, apresentando o crescimento do álcool como 

combustível desde 1920 aos tempos atuais, o programa de Proálcool com suas fases 

(quatro fases) de desenvolvimento, o mercado de vendas e consumo do álcool, 

mostrando a demanda interna e externa principalmente durante o século XX. As 

perspectivas do álcool combustível no Brasil com produção e exportação e estimativa 

até 2016, mostrando um cenário promissor para médio e longo prazo.  

O terceiro capítulo, materiais e métodos onde são apresentados os conceitos dos 

métodos de previsão das séries temporais bem como as fórmulas aplicadas para suas 

determinações. 
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O quarto capítulo, os resultados deste estudo são apresentados para cada método 

de previsão, a tendência linear, parabólica e exponencial dos preços do álcool anidro em 

Pernambuco. Também é feito um teste de precisão dos métodos e um estudo 

comparativo e também é feito uma previsão pelos método AR (1).  

O quinto capítulo, a conclusão, se faz uma análise dos resultados mostrando as 

limitações da pesquisa e sugestões para futuras pesquisas.  

Os anexos apresentam os resultados tabelados dos cálculos produzidos nas 

tendências temporais. 
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2  A EVOLUÇAO DO ETANOL  E SUAS PERSPECTIVAS 

 

Neste capítulo é mostrada uma breve revisão de pesquisas recentes sobre a 

história, evolução, demanda e perspectivas do álcool combustível no Brasil, além das 

questões ambientais, apresentando o crescimento do álcool como combustível desde 

1920 aos tempos atuais, o programa de Proálcool com suas fases (quatro fases) de 

desenvolvimento, o mercado de vendas e consumo do álcool, mostrando a demanda 

interna e externa principalmente durante o século XX. As perspectivas do álcool 

combustível no Brasil com produção e exportação e estimativa até 2016, mostrando um 

cenário promissor para médio e longo prazo 

 

2. 1 História do Etanol no Brasil 

 

Após séculos de convívio com a agroindústria canavieira, a partir do século XX, o 

Brasil descobre no álcool uma opção energética atraente. Entre 1905 e meados da 

década de 1920, sucederam-se diversas tentativas da agroindústria sucroalcooleira de 

promover o álcool como combustível, mas nenhuma dessas tentativas obteve sucesso 

expressivo (MCT, 2002). 

No final da década de 1920, o Instituto Nacional de Tecnologia - INT, que ainda 

se chamava Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, fez experiências com 

motores a álcool, testados em um Ford de quatro cilindradas. Em 20 de fevereiro de 

1931, o governo brasileiro estabeleceu o decreto n° 19.717, que obrigou a mistura de 

5% de álcool na gasolina importada consumida pelo país. A criação do Instituto do 

Açúcar e do Álcool - IAA, em 1933, organizou as bases para o aumento da produção 

alcooleira nacional por meio de financiamentos de destilarias anexas às usinas de 

açúcar. Em 23 de setembro de 1938, o decreto-lei n° 737, estendeu a mistura de 5% de 

álcool à gasolina produzida no país, com a implantação da primeira refinaria nacional de 

petróleo (MARCOCCIA, 2007). 

No período entre 1942 e 1946, com as dificuldades de abastecimento de petróleo e 

derivados provocados pela II Guerra Mundial, a mistura de álcool carburante à gasolina 

chegou a alcançar 42%. Nas décadas de 1950 e 1960, porém, o álcool como carburante 
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tornou-se menos interessante, tanto para o governo como para o empresariado do setor. 

Reduziu-se sensivelmente o percentual da mistura, atingindo, no início da década de 

1970, 2,9% em todo o país e 7% na cidade de São Paulo (MENEZES, 1980). 

De acordo com Bertelli (2005) a crise internacional elevou os gastos do Brasil 

com importação de petróleo de US$ 600 milhões em 1973 para US$ 2,5 bilhões em 

1974. O impacto provocou um déficit na balança comercial de US$ 4,7 bilhões, que 

provocou surtos inflacionários de uma ordem de 15,5% em 1973 para 34,5% em 1974, 

resultado que influiu fortemente na dívida externa brasileira daquela época como 

também se estendeu por anos seguintes na escalada da inflação, que saltou de 15,5% em 

1973 para 34,5% em 1974. 

A redução da oferta de petróleo provocada pelo I choque do petroleo provocou a 

elevação dos preços do produto no mercado internacional, e a tendência de alta nos 

preços perdurou por toda a década de 1970, afetando todos os países importadores do 

produto. Como resposta aos choques, os países importadores de petróleo adotaram 

medidas com o objetivo principal de reduzir a dependência em relação ao óleo 

produzido no Oriente Médio. Dentre essas medidas, de acordo com MARTIN (1992), 

podem ser destacadas: 

 

a) Disseminação de programas de conservação de energia e/ou eficiência 

energética, visando utilizar a energia com mais racionalidade; 

 

b) Pesquisa e implementação de novas fontes energéticas que pudessem substituir o 

petróleo, reduzindo a dependência por um energético vindo, na sua maior parte, 

de uma região tão instável; 

 

c) Valorização dos recursos energéticos nacionais; 

 

d) Diversificação das fontes de importação de petróleo, com o auxílio de inovações 

tecnológicas, sem as quais tal medida não seria possível. 
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Mediante o risco de desabastecimento energético em decorrência do I choque do 

petróleo, reacendendo o interesse mundial por fontes alternativas de energia e levou 

vários países a buscarem soluções mais adequadas, considerando as peculiaridades 

nacionais.   

Com a queda do preço externo do açúcar e o aumento do preço do petróleo, criou 

as bases para o retorno do álcool combustível à matriz energética nacional, inclusive 

com a introdução do uso exclusivo do etanol como carburante (MENEZES, 1980). 

Desta forma, a necessidade de uma diversificação na matriz energética e a experiência 

acumulada no decorrer de anos no setor sucroalcooleiro, levou representantes da 

sociedade acadêmica e de setores empresariais, a sugestão de utilizar o etanol com 

combustível nos veículos de ciclo Otto. Após avaliações e desenvolvimento de 

protótipos de motores no Centro de Tecnologia da Aeronáutica (CTA), o governo 

federal publicou o Decreto nº 76.593, de 14/11/1975 instituindo o PROÁLCOOL em 14 

de novembro de 1975, com o objetivo de estimular a produção do álcool, visando o 

atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política de 

combustíveis automotivos. 

 

2.2 Evolução do Programa Nacional do Álcool 

De acordo com o decreto do Proálcool, a produção do álcool oriundo da cana-de-

açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada por meio da 

expansão da oferta de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção 

agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de 

novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de unidades 

armazenadoras. 

De acordo com Shikida (1998) a decisão de produção de etanol a partir de cana-

de-açúcar, além do preço do açúcar, é política e econômica, envolvendo investimentos 

adicionais. Tal decisão foi tomada em 1975, quando o governo federal decidiu encorajar 

a produção do álcool em substituição à gasolina pura, com o objetivo de reduzir as 

importações de petróleo, então com um grande peso na balança comercial externa. 
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Nessa época, o preço do açúcar no mercado internacional vinha decaindo rapidamente, 

o que tornou conveniente a mudança de produção de açúcar para álcool. 

A cana-de-açúcar tem o mais alto retorno para os agricultores por hectare 

plantado. O custo de produção do açúcar no país é baixo (inferior a US$ 200/toneladas), 

podendo, dessa maneira competir no mercado internacional. Tal mercado é, entretanto, 

volátil e apresenta grandes oscilações de preços. (SHIKIDA, 1998). 

As etapas na produção do açúcar e do álcool diferem apenas a partir da obtenção 

do suco, que poderá ser fermentado para a produção de álcool ou tratado para o açúcar. 

Caso a produção de açúcar se torne menos atrativa devido às reduções de preços 

internacionais, o que freqüentemente ocorre poderá ser mais vantajoso a mudança na 

produção para álcool. 

 

2.2.1 As fases que se destacam no Proálcool 

 

A primeira fase do Programa Nacional do Álcool ou Proálcool (1975 -1979) 

objetivava canalizar esforços na produção de álcool etílico combustível (AEAC), 

produzido a partir da cana-de-açúcar, visando ao atendimento das necessidades do 

mercado tanto interno como também do externo e da política de combustíveis 

automotivos, estes usados em motores do tipo ciclo Otto misturado a gasolina na 

proporção de 20%. De acordo com o decreto, a produção do álcool oriundo da cana-de-

açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada por meio da 

expansão da oferta de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção 

agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de 

novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de unidades 

armazenadoras. 

O esforço foi dirigido, sobretudo para a produção de álcool anidro para a mistura 

com gasolina. Nessa fase, o esforço principal coube às destilarias anexas. A produção 

alcooleira cresceu de 600 milhões em (1975-76) para 3,4 bilhões (1979-80). Vale 

ressaltar que os primeiros carros movidos exclusivamente a álcool surgiram em 1978. 

O álcool, que sempre fora considerado subproduto do açúcar, passou a 

desempenhar papel estratégico na economia brasileira e, diante do sucesso da iniciativa, 
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deixou de ser encarado apenas como resposta a uma crise temporária, mas como solução 

permanente, quando vozes autorizadas, ainda na esteira da crise, alertou o mundo para o 

risco das reservas petrolíferas, lembrando que não seriam eternas (BERTELLI, 2005). 

A segunda fase que vai de 1980 a 1986, também chamada de fase de afirmação. 

Ocorreu mediante a paralisação iraniana em 79, em decorrência da revolução islâmica 

liderada pelo então Aiatolá Kohemeini, aliado a queda do governo do Irâ, tiveram como 

conseqüência imediata a elevação do preço médio do barril. Tem-se início, o segundo 

choque do petróleo (1979-80), onde os preços alcançaram patamares nunca alçados 

anteriormente, triplicou o preço do barril de petróleo e as compras desse produto 

passaram a representar 46% da pauta de importações brasileiras em 1980. O governo, 

então, resolve adotar medidas para plena implementação do Proálcool. São criados 

organismos como o Conselho Nacional do Álcool - CNAL e a Comissão Executiva 

Nacional do Álcool - CENAL para agilizar o programa. A produção alcooleira atingiu 

um pico de 12,3 bilhões de litros em 1986-87, superando em 15% a meta inicial do 

governo de 10,7 bilhões de litros/ano para o fim do período. A proporção de carros a 

álcool no total de automóveis de ciclo Otto (passageiros e de uso misto) produzidos no 

país aumentou de 0,46% em 1979 para 26,8% em 1980, atingindo um teto de 76,1% em 

1986 (COPERSUCAR, 1991). 

Para Ometto (1995) os preços médios anuais elevaram-se ao equivalente a US$ 80 

dólares o barril. Os preços permaneceram altos até 1986, quando voltaram a cair. 

Durante a invasão iraquiana no Kuwait, o barril chegou novamente ao patamar dos US$ 

40, caindo após o fim do conflito. 

A resposta do mundo foi à racionalização dos gastos com o petróleo e a busca de 

novas fontes alternativas e sustentáveis. Proporcionando ao Brasil o amadurecimento e 

a concretização do PROÁLCOOL. A produção de veículos, com utilização de álcool 

como combustível, apresentou aumento considerável incentivando ainda mais a 

construção de novas usinas produtoras de álcool no Brasil. Observa-se um crescente 

aumento da venda de veículos movidos a álcool entre os períodos de 1979 e 1985 e uma 

conseqüente queda nos veículos à gasolina devido aos subsídios e incentivos 

governamentais (OMETTO, 1995). 

A terceira fase que vai de 1986 a 1995 é a fase da estagnação.  A partir de 1986, o 

cenário internacional do mercado petrolífero é alterado. Os preços do barril de óleo 
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bruto caíram de um patamar de US$ 30 a 40 para um nível de US$ 12 a 20. Esse novo 

período, denominado “contrachoque do petróleo”, colocou em xeque os programas de 

substituição de hidrocarbonetos fósseis e de uso eficiente da energia em todo o mundo. 

Na política energética brasileira, seus efeitos foram sentidos a partir de 1988, 

coincidindo com um período de escassez de recursos públicos para subsidiar os 

programas de estímulo aos energéticos alternativos, resultando num sensível decréscimo 

no volume de investimentos nos projetos de produção interna de energia. 

A oferta de álcool não pôde acompanhar o crescimento descompassado da 

demanda, com as vendas de carro a álcool atingindo níveis superiores a 95,8% das 

vendas totais de veículos de ciclo Otto para o mercado interno em 1985.  

Os baixos preços pagos aos produtores de álcool a partir da abrupta queda dos 

preços internacionais do petróleo (que se iniciou ao final de 1985) impediram a 

elevação da produção interna do produto. Por outro lado, a demanda pelo etanol, por 

parte dos consumidores, continuou sendo estimulada por meio da manutenção de preço 

relativamente atrativo ao da gasolina e da manutenção de menores impostos nos 

veículos a álcool comparados aos à gasolina. Essa combinação de desestímulo à 

produção de álcool e de estímulo à sua demanda, pelos fatores de mercado e intervenção 

governamental assinalados, gerou a crise de abastecimento da entressafra 1989-90. Vale 

ressaltar que, no período anterior à crise de abastecimento houve desestímulo tanto à 

produção de álcool, conforme citado, quanto à produção e exportação de açúcar, que 

àquela época tinham seus preços fixados pelo governo. (SHIKIDA, 1998). 

A produção de álcool manteve-se em níveis praticamente constantes, atingindo 

11,8 bilhões de litros na safra 1985-86; 10,5 bilhões em 1986-87; 11,5 bilhões em 1987-

88; 11,7 bilhões em 1988-89 e 11,9 bilhões em 1989-90. As produções brasileiras de 

açúcar no período foram de 7,8 milhões de toneladas na safra 1985-86; 8,2 milhões em 

1986-87; 7,9 milhões em 1987-88; 8,1 milhões em 1988-89 e 7,3 milhões de toneladas 

em 1989-90. As exportações de açúcar, por sua vez, reduziram-se nesse período, 

passando de 1,9 milhões de toneladas na safra 1985-86 para 1,1 milhões de toneladas na 

safra 1989-90 (COPERSUCAR, 1991). 

Apesar de seu caráter efêmero, a crise de abastecimento de álcool do fim dos anos 

1980 afetou a credibilidade do Proálcool, que, juntamente com a redução de estímulos 

ao seu uso, provocou, nos anos seguintes, um significativo decréscimo da demanda e, 
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conseqüentemente, das vendas de automóveis movidos por esse combustível 

(OMETTO, 1995). 

Devem-se acrescentar ainda outros motivos determinantes que, associados, 

também contribuíram para a redução da produção dos veículos a álcool. No final da 

década de 1980 e início da década de 1990, o cenário internacional dos preços do 

petróleo sofreu fortes alterações, tendo o preço do barril diminuído sensivelmente. Tal 

realidade, que se manteve praticamente como a tônica dos dez anos seguintes, somou-se 

à tendência, cada vez mais forte, da indústria automobilística de optar pela fabricação de 

modelos e motores padronizados mundialmente (na versão à gasolina). No início da 

década de 1990, houve também a liberação, no Brasil, das importações de veículos 

automotivos (produzidos, na sua origem exclusivamente na versão gasolina e diesel) e, 

ainda, a introdução da política de incentivos para o “carro popular” – de até 1000 

cilindradas – desenvolvido para ser movida a gasolina. 

A crise de abastecimento de álcool somente foi superada com a introdução no 

mercado do que se convencionou chamar de mistura MEG, que substituía, com igual 

desempenho, o álcool hidratado. Essa mistura (60% de etanol hidratado, 34% de 

metanol e 6% de gasolina) obrigaria o país a realizar importações de etanol e metanol 

(que no período entre 1989-95 superou a 1 bilhão de litros) para garantir o 

abastecimento do mercado ao longo da década de 1990. A mistura atendeu as 

necessidades do mercado e não foram constatados problemas sérios de contaminação e 

de saúde pública. 

A quarta fase, que vai de 1995 a 2000, é a fase de redefinição, em que os 

mercados de álcool combustível, tanto anidro quanto hidratado, encontram-se liberados 

em todas as suas etapas de produção, distribuição e revenda sendo os seus preços 

determinados pelas condições de oferta e procura. De cerca de 1,1 milhões de toneladas 

de açúcar que o país exportava em 1990 passou-se à exportação de até 10 milhões de 

toneladas por ano (dominando o mercado internacional e barateando o preço do 

produto). Questionou-se como o Brasil, sem a presença da gestão governamental no 

setor, encontrará mecanismos de regulação para os seus produtos (altamente 

competitivos): açúcar para o mercado interno, açúcar para o mercado externo, etanol 

para o mercado interno e etanol para o mercado externo. Dadas as externalidades 

positivas do álcool e com o intuito de direcionar políticas para o setor sucroalcooleiro, 



 

Capítulo 2  Evolução do Etanol 

 

18 

  

foi criado, por meio do decreto de 21 de agosto de 1997, o Conselho Interministerial do 

Açúcar e do Álcool - CIMA. 

Segundo os dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos 

Automotores – ANFAVEA, de 1998 a 2000, a produção de veículos a álcool manteve-

se em níveis de cerca de 1%. A constituição da chamada “frota verde”, ou seja, o 

estímulo e a determinação do uso do álcool hidratado em determinadas classes de 

veículos leves, como os carros oficiais e táxis, tem provocado um debate entre 

especialistas da área econômica, contrários aos incentivos, e os especialistas da área 

ambiental, favoráveis aos incentivos ao etanol. Em 28 de maio de 1998, a medida 

provisória nº 1.662 dispôs que o Poder Executivo elevará o percentual de adição de 

álcool etílico anidro combustível à gasolina obrigatório em 22% em todo o território 

nacional até o limite de 24%. Os produtores e centros de pesquisa testaram a mistura de 

álcool e óleo diesel. 

Para a implementação do Proálcool, foi estabelecido, em um primeiro instante, um 

processo de transferência de recursos arrecadados a partir de parcelas dos preços da 

gasolina, diesel e lubrificantes para compensar os custos de produção do álcool, de 

modo a viabilizá-lo como combustível. Assim, foi estabelecida uma relação de paridade 

de preços entre o álcool e o açúcar para o produtor e incentivos de financiamento para 

as fases agrícolas e industriais de produção do combustível. Com o advento do veículo a 

álcool hidratado, a partir de 1979, adotaram-se políticas de preços relativos entre o 

álcool hidratado combustível e a gasolina, nos postos de revenda, de forma a estimular o 

uso do combustível renovável (SHIKIDA, 1998). 

Na fase atual em que está o Proálcool, o Brasil vive agora uma nova expansão dos 

canaviais com o objetivo de oferecer, em grande escala, o combustível alternativo. O 

plantio avança além das áreas tradicionais, do interior paulista e do Nordeste, e espalha-

se pelos cerrados. A nova escalada não é um movimento comandado pelo governo, 

como a ocorrida no final da década de 70, quando o Brasil encontrou no álcool a 

solução para enfrentar o aumento abrupto dos preços do petróleo que importava. A 

corrida para ampliar unidades e construir novas usinas é movida por decisões da 

iniciativa privada, convicta de que o álcool terá, a partir de agora, um papel cada vez 

mais importante como combustível, no Brasil e no mundo. 
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A tecnologia dos motores Flex Fuel veio dar novo fôlego ao consumo interno de 

álcool. O carro que  pode ser movido à gasolina, álcool ou uma mistura dos dois 

combustíveis foi desenvolvida no País em março de 2003 e conquistou rapidamente o 

consumidor. Hoje a opção já é oferecida para quase todos os modelos das indústrias e, 

os automóveis bicombustíveis ultrapassaram pela primeira vez os movidos a gasolina na 

corrida do mercado interno. Diante do nível elevado das cotações de petróleo no 

mercado internacional, a expectativa da indústria é que essa participação se amplie 

ainda mais. A relação atual de preços faz com que o usuário dos modelos 

bicombustíveis dê preferência ao álcool. 

A velocidade de aceitação pelos consumidores dos carros bicombustíveis, ou Flex 

Fuel, foi muito mais rápida do que a indústria automobilística esperava. As vendas 

desses veículos já superaram as dos automóveis movidos a gasolina. Os bicombustíveis 

representaram 49,5% do total de automóveis e comerciais leves vendidos no mês, 

enquanto a participação dos movidos a gasolina ficou em 43,3%, (ANFAVEA, 2007). 

 

2.3 Demanda Interna do Álcool Combustível no Brasil 

 

O álcool etílico, ou etanol, é usado no Brasil, em larga escala, como 

combustível, por meio de dois programas distintos: como álcool hidratado, 

comercializado via bombas específicas nos postos de abastecimento, em veículos 

movidos exclusivamente a álcool e em veículos Flex Fuel, ou como álcool anidro em 

mistura obrigatória à gasolina em uma proporção de 20 a 25%, constituindo assim, a 

demanda de álcool combustível, a diferença entre os dois alcoóis está no seu tipo de 

utilização (SOUZA, 2006). As inovações tecnológicas e a incorporações de novas 

técnicas produtivas mais eficientes tem contribuído para as reduções significativas nos 

custos de produção do álcool hidratado tornando competitivo com a gasolina. 

A partir do final da década de 90, a comercialização de álcool passou por várias 

transformações, levando a sociedade a acompanhar atentamente o mercado desse 

produto. A exclusividade do combustível a álcool foi substituída pelo Flex-Fuel, 

propiciando alternativas de abastecimento para o consumidor, passando estes a deterem 

o poder de decisão acerca de qual combustível utilizar apenas com base na relação entre 

os preços do álcool etílico hidratado e gasolina C. 
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Para a UNICA (2008), o Brasil atualmente produz mais de 14 bilhões de litros de 

álcool por ano, dividindo esta produção por duas regiões, Norte-Nordeste e Centro-Sul. 

A maior região produtora é a Centro-Sul, com destaque para São Paulo, o maior 

produtor nacional de álcool e se destaca na produção tanto de álcool anidro como 

hidratado, com mais de 8 bilhões de litros, o que representa 59,6% da produção nacional 

(UNICA, 2008). 

Na Tabela 1 observa-se o aumento dos preços médios ao consumidor final, entre 

2001 a 2005, dos principais combustíveis no Brasil, e verifica-se que a relação dos 

preços do álcool hidratado e a gasolina C variaram em 65.0% em 2003 e 58.2 % em 

2004, provando-se ser um incentivo adicional para a aquisição de veículos capazes de 

utilizar álcool em qualquer proporção (Flex Fuel) ou exclusivamente a álcool, que 

recebem o benefício fiscal na forma de uma menor alíquota do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), (ANP, 2007). 

 

Tabela 1. Preço médio ao consumidor no Brasil - 2001-2005 

Combustível Preço médio ao consumidor no Brasil 

 2001a 2002 2003 2004 2005 

Gasolina C (R$/ L) 1,741 1,735 2,072 2,082 2,312 

GNV (R$/ m3) 0,756 0,822 1,061 1,083 1,133 

Álcool Hidratado (R$/ L) 1,025 1,038 1,347 1,212 1,377 

Álcool Hidratado/ Gasolina C 58,9% 59,8% 65,0% 58,2% 59,6% 

Fonte: SQP/ANP  
a= Preços médios de 2001 calculados com base nos preços entre julho e dezembro. 

 

 O Brasil tem trabalhado não só no sentido de aumentar sua produção de álcool 

etílico para fins carburantes, a partir da cana-de-açúcar, como também de transferir sua 

experiência e tecnologia para que outros países tropicais, que dispõem de terras, mão-

de-obra e radiação solar intensa, possam ser produtores e exportadores de álcool, 

ampliando e diversificando sua oferta no mercado mundial. A intenção é tornar o álcool 

uma commodity internacional (CESEX, 2008). 
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Segundo dados da ANFAVEA (2007), entre 1983 a 1988 as vendas de 

automóveis movidos a álcool representaram a maior parte das vendas, a partir de então 

tiveram uma redução bastante acentuada até 2003, tornando a ultrapassar as vendas de 

veículos a gasolina em 2006, registrando 59,7% da produção nacional. O aumento 

exacerbado nos preços do álcool ao consumidor, no início de 2006, acendeu um alerta 

sobre o mercado de álcool para o futuro, bem como sobre a importância e a prioridade 

dos mercados interno e externo do combustível renovável para os produtores. 

Segundo a CESEX (2008) atualmente nove montadoras (Peugeot-Citroen, Fiat, 

Ford, General Motors, Volkswagen, Renault, Mitsubishi, Toyota e Honda) estão 

fabricando e comercializando 64 modelos de veículos Flex Fuel no Brasil. Desde o 

lançamento já foram comercializados 6,2 milhões de veículos Flex Fuel que 

representam 26% da frota nacional estimada (24 milhões). No ano 2007 a participação 

destes veículos no mercado brasileiro de veículos leves foi de 86% como mostra a 

Figura 2, visto que em janeiro a agosto de 2008 foi de 87,5% (CESEX, 2008). 

 

 

Figura 2 – Evolução das vendas internas de mercado de veículos a álcool, flex e gasolina no 

Brasil de 1998 a 2007.  

(Fonte: ANFAVEA, 2008). 
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Marjotta-Maistro e Bragato (2008) explicam que a partir do lançamento do carro 

bicombustível, a sociedade volta-se para o abastecimento com álcool. A reconquista do 

mercado de álcool se justifica pela manutenção da aceitação do uso do álcool como 

combustível, pelo advento dos carros Flex Fuel.  

Conforme a Figura 3, o consumo de álcool etílico vem registrando elevações 

consideráveis da ordem de 28,5% de 2003 para 2004 e 17,0% de 2004 para 2005, por 

outro lado a gasolina automotiva apresentou no mesmo período respectivamente 

elevações de 3,4% e 0,3% e o álcool anidro 2,7% em 2004 e 2,5% em 2005. Devido a 

uma maior produtividade venda de automóveis movidos a álcool e Flex Fuel, e do 

diferencial favorável de preços do álcool hidratado (ANP, 2007). 

 

 

Figura 3- Evolução do consumo de combustíveis por veículos leves no Brasil entre 1980 e 2005 

Fonte: ANP, 2007 

 

  A frota brasileira de veículos leves e automóveis de passeio é estimada em 21,28 

milhões de unidades. Já a frota de veículos leves e automóveis movidos a álcool e 

bicombustíveis, no acumulado de 2000 a 2005, atingiram o volume de 2,91 milhões de 

unidades, o que representa 13,7% do total. 
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A produção de veículos bicombustíveis cresce a cada ano, permitindo estimar que 

em poucos anos a produção de automóveis e veículos leves atinja a meta de 100% com 

tecnologia flexível. Em 2006, 48,9% da produção total estão voltados para veículos 

bicombustíveis, enquanto 51,1% destinam-se aos demais usos (gasolina, álcool e 

diesel), (IEA, 2006), (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Evolução do mercado de etanol, valor parcial em 2008/média até julho  

Fonte: ANFAVEA, 2008 

 

A partir de 2005 a subsidiária da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), a 

indústria aeronáutica Neiva, comercializou aviões agrícola movidos a álcool hidratado 

usados para pulverização de lavouras, chamados modelo Ipanema. O modelo Ipanema 

foi a primeira aeronave de série no mundo a obter autorização para voar com álcool 

combustível. Para os proprietários de modelos Ipanema movidos a gasolina, existe a 

opção de realizar a conversão do motor para utilizar álcool por meio de Kits (SECEX, 

2008). 

O álcool é um combustível com grande potencial a ser explorado por outros 

países. Precisa apenas ser mais bem administrado nesta fase de transição do consumo de 

parcela dos combustíveis fósseis para o de renováveis, até que se consolidem novas 

tecnologias de uso de energia, como células a combustíveis, híbridos e solares, entre 
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outros. Assim, o álcool continua importante nesta fase de transição, por ser uma 

tecnologia amadurecida, com viabilidade econômica. A expectativa é de demanda 

crescente por álcool ou de uma vida útil relativamente longa, em torno de 25 a 30 anos, 

até que sejam introduzidas novas tecnologias em energias limpas e viáveis do ponto de 

vista econômico (IEA, 2006). 

O Brasil é exemplo de uso de combustíveis renováveis, que geram divisas e 

substituem importações com efeito positivo na balança comercial. Dessa forma, é 

necessário que este programa seja cada vez mais fortalecido a fim de que continue 

trazendo benefícios, inclusive ambientais, para os brasileiros, bem como possa difundir 

a sua experiência em energias limpas para o restante do mundo, sem comprometer o 

mercado interno. 

Portanto, um problema para se resolver no futuro próximo seria manter o 

equilíbrio entre o abastecimento interno e o atendimento da avidez externa por 

combustíveis renováveis, devido à percepção de que a utilização racional dos recursos 

naturais é fator primordial de minimização dos prejuízos à natureza. 

Encerrado este breve panorama atual da demanda interna pelo álcool combustível 

no Brasil, a próxima subseção trata da demanda externa pelo álcool combustível, bem 

como de seu potencial crescimento, ancorado em programas de álcool recém surgidos 

no resto do mundo como resposta ao recrudescimento da questão ambiental e das 

maiores preocupações com a garantia do suprimento energético 

 

2.4 Demanda Externa do Álcool Combustível no Brasil 

 

A indústria canavieira brasileira vive um dos seus melhores momentos, em 

decorrência de uma conjunção de fatores favoráveis. Ao mesmo tempo em que a 

economia nacional inicia processo de recuperação, que se reflete no aumento do 

consumo de açúcar e álcool combustíveis, o mercado externo também está cada vez 

mais atraente e promissor. 

As exportações de açúcar e álcool cresceram 65,9% em 2006, quando comparadas 

com 2005. O setor sucroalcooleiro respondeu por 5,7% do total registrado pela balança 

comercial brasileira, sendo a oitava maior receita das exportações, ao totalizar US$ 
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7,771 bilhões. A estimativa é que, as vendas externas do produto cresçam mais de 

150%, chegando a dois bilhões de litros nos próximos anos (UNICA, 2007). 

A maior parte da produção de álcool etílico combustível é destinada para o 

mercado interno, apesar disso, a demanda do mercado externo vem apresentando um 

aumento significativo (Tabela 2), aumento este que pode ser observado a partir das 

exportações de álcool etílico combustível, aumentaram 899,4% entre os anos de 2001 a 

2006, atingindo a marca de 3,43 bilhões de litros (ANP, 2007). 

 

Tabela 2- Volumes de importação e exportação de álcool etílico no Brasil e outros países.  

 

Pais Importação 
(106 x litros) 

Exportação  
(106 x litros) 

República Tcheca 8,29 9,43 
França 143,34 319,30 
Dinamarca - 14,49 
Suíça 44,26 - 
Sérvia 2,30 10,14 
Croácia 1,54 4,78 
Canadá 101,50 57,33 
Estados Unidos 2.740,25 200,27 
El Salvador 342,29 339,11 
México 92,14 14,88 
BRASIL - 3.428,98 
Equador - 17,66 
Venezuela 1,12 - 
Peru 11,37 3,04 
África do Sul 2,41 286,86 
Índia 20,93 34,85 
Indonésia - 32,44 
Malásia 5,85 2,21 
Sri Lanka 16,02 - 
Cingapura 68,85 - 
Austrália - 21,72 

Fonte: ANP (2007) apud Licht (2007) 

 

Segundo informações do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de 

Pernambuco (Sindaçúcar, 2008), no mercado externo, o que mais contribui para 
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aumentar o consumo é a adição do álcool à gasolina. Entre os países que já adicionam o 

etanol à gasolina está Japão, Índia, Suécia, Colômbia, Argélia, Argentina, Canadá e 

Estados Unidos. 

Para Oliveira (2007) os custos de produção de álcool atualmente no Brasil são os 

menores entre os países produtores de combustível a partir de biomassa (Figura 5). O 

custo brasileiro de produção do álcool é estimado em US$ 0,20/L, enquanto nos EUA 

com produção de etanol do milho, altamente subsidiada, os custos de produção são 

cerca de U$0,33/L. Já na Europa o custo pode ser de US$ 0,48/L com o trigo a US$ 

0,52/L com a beterraba. 

 

 

 

Figura 5 – Custo de produção, em US$, por litro de álcool 

Fonte: Oliveira, 2007 

 

Em relação ao mercado externo, o Brasil ocupa posição de destaque em função de 

sua capacidade de produzir elevados excedentes exportável, situação distinta do líder 

mundial na produção de álcool etílico em 2006, os Estados Unidos, que apesar desta 

posição, figura como um dos maiores importadores mundiais, constituindo-se como o 

maior importador de álcool etílico do Brasil em 2006 (1,8 bilhão de litros), (Figura 6). 
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Figura 6 – Comparação da produção de etanol em diferentes países  

Fonte: www.biodieselbr.com 

 

É possível avaliar a ordem de grandeza do volume exportado pelo Brasil em 

comparação aos demais países exportadores, além disso, o Brasil disputa a liderança do 

mercado de álcool combustível com os EUA, que faz o álcool do milho. 

Os estados brasileiros que mais realizaram exportações de 2003 a 2007 foram São 

Paulo, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Paraná, respondendo juntos por 95,3% do 

volume e 93,8% dos valores exportados (Figura 7). Uma possível explicação para a 

maior participação relativa dos estados nordestinos nas exportações, comparativamente 

às suas participações no total da produção nacional, pode ser encontrada na proximidade 

destes estados aos portos exportadores regionais e aos mercados externos, obtendo, 

assim, as melhores cotações de preços pelos produtores nordestinos em função dos seus 

menores custos de transporte. 
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Figura 7 – Exportação brasileira de álcool etílico por portos  

Fonte: SECEX/SDP, 2007 

 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, seguido por Índia e 

Austrália. Em média, 55% da cana produzida no Brasil viram álcool e 45% açúcar. Os 

preços baixos do açúcar, aliado a desvalorização do dólar frente ao real estão 

influenciando os usineiros a ampliar a produção de álcool em detrimento do açúcar na 

safra 2007/2008. Planta-se cana no Centro-Sul e no Norte- Nordeste, o que permite dois 

períodos de safra. Permitindo produzir durante todo o ano (UNICA, 2008). 

A expansão mundial da cultura da cana-de-açúcar fará crescer a indústria 

brasileira de máquinas e equipamentos agrícolas. Atualmente o Brasil se destaca na 

posição de maior fornecedor de álcool ao mercado internacional, vislumbra a liderança 

na exportação de maquinários para o setor. No entanto, a produção em escala industrial 

de etanol pelo Brasil levanta questões sobre os riscos que a ampliação das plantações de 

cana, pode trazer para outras culturas agrícolas e para a pecuária (OLIVEIRA, 2007). 

O crescimento do consumo doméstico, motivado pela frota de veículos flex-fluel e 

pela demanda externa, tem contribuído para a intensificação dos investimentos no setor. 

Acredita-se que seja possível alcançar um grande número de vantagens com o aumento 
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da produção de etanol sem, necessariamente, trazer prejuízos às demais culturas. Há 

uma grande disponibilidade de terras ociosas no país, que podem permitir o aumento da 

produção de cana, da produção de oleaginosas (para o biodiesel) e da produção de 

alimentos, sem a necessidade de realizar desmatamentos 

 

2.5 Questao Ambiental e o Protocolo de Quioto 

As atividades humanas, durante varios séculos, foram baseadas em energias 

renovaveis tais como: lenha, energias solar, ventos, carvão vergetal, força muscula, e 

cursos d`agua. Com o aumento populacional e economico e o advento da Revoluçao 

Industrial, houve grandes desmatamentos nos paises do hemisfério norte, na Ásia e na 

África, somados com o uso intensivo e crescento de uso de energias nao-renováveis, 

como o petroe e o carvão. Com isso a atmosfera passou a acumular bilhoes de toneladas 

de gases ligadas ao carbono (sobretudo dioxido de carbono e metano), além de oxido de 

nitrogenio e hidroclorofluorcabono ou HFCs). Tal carbono fora imobilizado ao longo do 

tempo, sob a forma de carvão mineral (floresta de carbonifera) pétroleo (atividade do 

Plancton marinho). Sua emissão acelerada e o consequente enriquecimenento 

progressivo da atmosfera terrestre com gases de carbonos tem efeito sobre o clime e os 

econssistemas. 

O efeito estufa (GHG – Green House Gases) é um fenômeno natural através do 

qual os gases da atmosfera terrestre mantêm uma temperatura média na superfície da 

Terra. Sem o efeito estufa seria impossível a vida na Terra. O aumento exagerado dos 

gases responsáveis pelo efeito estufa provoca o aquecimento do global, o que tem 

conseqüências catastróficas como por exemplo o derretimento das calotas polares e de 

geleiras que eleva o nível das águas dos oceanos e dos lagos, submergindo ilhas e 

amplas áreas litorâneas densamente povoadas, o superaquecimento das regiões tropicais 

e subtropicais contribui para intensificar o processo de desertificação e de proliferação 

de insetos nocivos à saúde humana e animal, a destruição de habitats naturais provoca o 

desaparecimento de espécies vegetais e animais, multiplicam-se as secas, inundações e 

furacões, com sua seqüela de destruição e morte, e isso inviabilizaria as formas de vida 

existentes. Os principais gases do efeito estufa são: CO2, CH4, N2O, O3, HFCs, PFCs e 

SF6, (Figura 8). 
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Figura 8- Mostra os principais gases do efeito estufa em ordem de contribuição  

Fonte: IPCC, 2007 

 

O que se pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento do efeito 

estufa que desestabilize o equilíbrio energético no planeta e origine um fenômeno 

conhecido como aquecimento global e este seria aumento da temperatura média 

superficial global. O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC – 

Intergovernamental Panel on Climate Change), estabelecido pelas Nações Unidas e 

pela Organização Meteorológica Mundial  no seu relatório mais recente diz que a 

maioria do aquecimento observado durante os últimos 50 anos se deve muito 

provavelmente a um aumento dos gases do efeito estufa. O dióxido de carbono (CO2), é 

o principal gás causador do efeito estufa. Outra pesquisa realizada pelo Banco Mundial 

afirma que atualmente existem 30% mais CO2 na atmosfera do que havia quando se 

iniciou todo o desenvolvimento da Revolução Industrial (IPCC, 2007), (Figura 9). 
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Figura 9 -  Aumento de dióxido de carbono na atmosfera para os próximos anos  

Fonte: IPCC, 2007. 

 

O desmatamento e a queimada de florestas e matas também colaboram para este 

processo. Os raios do Sol atingem o solo e irradiam calor na atmosfera. Como esta 

camada de poluentes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o aumento da 

temperatura global. Embora este fenômeno ocorra de forma mais evidente nas grandes 

cidades, já se verifica suas conseqüências em nível global (IPCC, 2007). 

Cerca de 80% das emissões de gases com GHG são gerados pelos países 

desenvolvidos. A considerar o volume de gases produzidos nos últimos dois séculos 

essa contribuição ultrapassa os 90%. Isso não significa dizer que os países 

subdesenvolvidos não contribuam para o fenômeno. O crescimento das nações de 

grande porte – como Brasil, China, México e Indonésia – é acompanhado pelo uso 

crescente de carvão mineral de petróleo e ainda por desmatamento seguidos de 

queimadas que lança na atmosfera o carbono imobilizado nas arvores (IPCC, 2007). 

A partir da década de 70 a questão ambiental passou de escala global para escala 

nacional e até mesmo local. O aquecimento global é hoje uma das maiores ameaças à 

vida, um fenômeno climático de grande proporção, que está causando o aumento da 

temperatura. Estima-se que a temperatura média já tenha aumentado 1ºC nos últimos 

cem anos. Atualmente existe um debate em relação às causas deste aumento na 

temperatura. Boa parte dos cientistas afirma que o aquecimento observado se deve ao 
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aumento da concentração de poluentes antropogênicos (provocados pelo homem) na 

atmosfera que causa o agravamento do efeito estufa (GABETTA, 2006).  

O aquecimento global é percebido por diversos líderes políticos como uma 

ameaça potencial. Diante deste cenário, tem-se o Protocolo de Quioto. Esse Protocolo 

tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente 

estabelecer metas de redução na emissão de gases-estufa na atmosfera, principalmente 

por parte dos países industrializados, além de criar formas de desenvolvimento de 

maneira menos impactante àqueles países em pleno desenvolvimento 

O Protocolo de Quioto foi implantado de forma efetiva em 1997, na cidade 

japonesa de Quioto, nome que deu origem ao protocolo. Na reunião, oitenta e quatro 

países se dispuseram a aderir ao protocolo e o assinaram dessa forma se 

comprometeram a implantar medidas com intuito de diminuir a emissão de gases. As 

metas de redução de gases não são homogêneas a todos os países, colocando níveis 

diferenciados de redução para os 38 países que mais emitem gases, o protocolo prevê 

ainda a diminuição da emissão de gases dos países que compõe a União Européia em 

8%, já os Estados Unidos em 7% e Japão em 6%. Países em franco desenvolvimento 

(como Brasil, México, Argentina e Índia) não receberam metas de redução, pelo menos 

momentaneamente (GABETTA, 2006), (Figura 10). 
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    Países que ratificaram o protocolo 
    Países que ratificaram mas ainda não cumpriram o protocolo 
    Países que não ratificaram o protocolo 
    Países que não assumiram nenhuma posição no protocolo 
 
Figura 10 – Mapa dos países que ratificaram, que não ratificaram e aqueles que não assumiram 

o Protocolo de Quioto em 2005  

Fonte: wikipedia, 2008. 

 

O Protocolo de Quioto não apenas discute medidas de redução de gases, mas 

também incentiva e estabelece alternativas com intuito de substituir produtos oriundos 

do petróleo por outros que provocam menos impacto. Por ele se propõe um calendário 

pelo qual os países-membros (principalmente os desenvolvidos) têm a obrigação de 

reduzir a emissão de gases do efeito estufa em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis 

de 1990 no período entre 2008 e 2012, também chamado de primeiro período de 

compromisso (para muitos países, como os membros da UE, isso corresponde a 15% 

abaixo das emissões esperadas para 2008). 

O protocolo dividiu os paises em dois grupos, o primeiro sao constituido pelos 

paises mais industrializados, grande emissores de CO2 ANEXO 1 do protocolo de 

Quioto, o segundo são os paises em desenvolvimento que para atenderem suas 

necessidades basicas precisam aumentar sua oferta energética aumentanso ainda mais  

emissoes de CO2 (GABETTA, 2006). 
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Se o Protocolo de Quioto for implementado com sucesso, estima-se que a 

temperatura global reduza entre 1,4ºC e 5,8ºC até 2100, entretanto, isto dependerá muito 

das negociações pós período 2008/2012, pois há comunidades científicas que afirmam 

categoricamente que a meta de redução de 5% em relação aos níveis de 1990 é 

insuficiente para a mitigação do aquecimento global(IPCC, 2007). 

De acordo com os céticos O Protocolo de Quioto somente faz sentido para aqueles 

que acreditam que as emissões de gases poluentes, principalmente aqueles provenientes 

da queima de combustíveis fósseis, são os principais responsáveis pelo aquecimento 

global. Como conseqüência do Protocolo, os países desenvolvidos teriam que diminuir 

drasticamente suas emissões, inviabilizando, a médio prazo, o seu crescimento 

econômico continuado que, acreditam os céticos, é a única forma de se atingir o 

cresciemento economico de bens e serviços de que tanto necessita a humanidade, 

(GABETTA, 2006). 

Assim, o segundo maior emissor de gases estufa do planeta, os Estados Unidos, 

não ratificaram e, provavelmente não o ratificarão num prazo previsível. Tal atitude é 

considerada prudente por parte dos céticos. Todas as nações européias e o Japão 

ratificaram o Protocolo, e algumas delas, embora tenham concordado em diminuir suas 

emissões em 2010 em 8% abaixo dos níveis de 1990, já admitem que não conseguirão 

atingir esta meta e somente poderão conseguir reduzir as emissões em 1% em 2010. 

A União Européia esperava atingir as metas compromissadas, aproveitando as 

possibilidades da Inglaterra, França e Alemanha de reduzir suas emissões aos níveis de 

1990, utilizando a política de abandonar o uso do carvão, aumentar o uso da energia 

nuclear e fechar as portas das indústrias poluidoras do leste alemão. Considerando estas 

vantagens, as outras nações não precisariam ser tão severas na redução das suas 

emissões sob a política original do Protocolo de Quioto. Como conseqüência, estes 

países aumentaram maciçamente suas emissões, apagando assim os ganhos dos países 

grandes. Pelo menos 12 dos 15 países europeus estão preocupados em poder cumprir as 

suas metas; nove deles romperam-nas, com emissões aumentando entre 20% e 77%. 

A realidade, então, crêem os céticos, é que o Protocolo de Quioto nao alcançará 

seus objetivos e que a Comunidade Europeia, sua grande defensora, está destinada a 

revelar isto ao mundo. No entanto, o quadro mudou consideravelmente em 2007 com a 

publicação dos relatórios do IPCC sobre mudança climática. A opinião pública, assim 
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como de políticos de todo o mundo, tem cada vez mais entendido que a mudança 

climática já começou e que medidas são necessárias. 

 

2.6 Perspectivas do Álcool combustível no Brasil 

 

O interesse no uso do álcool como combustível tem-se revigorado nos últimos 

tempos devido ao aumento dos preços do petróleo e à necessidade cada vez maior de 

redução de emissões de gases do efeito estufa. 

Estima-se que, em 2010, o Brasil produza cerca de 26 bilhões de litros de álcool e 

exporte um volume em torno de 5 bilhões de litros. De acordo com uma pesquisa 

realizada pela IEA (2005) o Brasil teria capacidade de produzir cerca de 27,3 bilhões de 

litros/ano, apesar do protecionismo em alguns países ao programa de bio-etanol. Em 

2015, sob a mesma lógica, a projeção é que a produção brasileira atinja 36 bilhões de 

litros, dos quais 28 bilhões de litros para o mercado interno e cerca de 8 bilhões de litros 

para exportação (IEA, 2005).  

Para alcançar esse patamar, será necessário aumentar em mais de 4 milhões de 

hectares a área de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, o que será possível ocorrer, 

lembrando que nos novos projetos que estão se instalando principalmente no Oeste 

paulista, parte de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, há uma projeção de expansão de 

cerca de 1,2 milhões hectares para os próximos 5 anos. Estima-se que há espaço para 

expansão da área da cana-de-açúcar em 2,3 milhões de hectares, o que somados aos 5,4 

milhões de hectares já ocupados (o que representa 0,6% do território brasileiro) chegará 

em 2010 a um total de 7,7 milhões de hectares (Figura 11). 
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Figura 11 – Projeção de Produção de Álcool no Período da Safra de 2005/06 a 2015/16  

Fonte: IEA, 2005. 

 

A projeção para exportação de álcool pelo Brasil no período das safras de 2005/06 

a 20015/16 é factível devido à demanda crescente observada nos últimos dois anos. Pela 

estimativa constata-se uma exportação à taxa média anual de 11,5% até 2009/10 (Figura 

12). 

 

 

Figura 12 – Projeção de Exportação de Álcool Brasileiro entre a Safra 2005/06 e 2015/16 Fonte: 

IEA, 2005. 
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As possibilidades de ganhos nos mercados internacionais são bem promissoras. O 

mercado mundial tem potencial para chegar a 46 bilhões de litros, mas a maior 

possibilidade para o Brasil talvez seja mesmo o Japão, que no futuro poderá demandar 

uma quantidade grande de álcool para misturar na gasolina, algo como 6 bilhões de 

litros, metade da atual produção nacional. Há também a perspectiva de exportação de 

bens de capital para produção de álcool para países interessados na produção local de 

etanol. Não é de se esperar que o atual caminho utilizado para obter maior market share, 

se baseia principalmente na estratégia de explorar as vantagens internas de custos de 

produção de álcool, muito abaixo da média internacional, com o agravante de ser muito 

dependente das transações das grandes tradings internacionais e que segundo Walter et 

al (2008).  

 

“Brazil is the only country in the world with conditions to hugely expand 

ethanol production capacity rapidly in the short- to mid-term due to the 

availability of land, technology, capital, know-how and relatively cheap 

labour force” 

 

Outro ponto positivo é um possível mercado interno em fase de estruturação, onde 

existe possibilidade de crescimento, representada pelos veículos automotivos flex fuel. 

Esse mercado se apresenta como alternativa promissora para o médio e longo prazo, e 

seu êxito prolongado depende da articulação entre a aposta que as montadoras fizerem e 

o apoio de políticas públicas e das estratégias comerciais do próprio setor de produção 

de álcool (Figura 13). 
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Figura 13 - Estimativa da frota brasileira de automóveis e veículos leves – Ciclo Otto  

Fonte: Copersucar e Unica, 2006. 

 
 

Portanto, para que o combustível verde passe a compor efetivamente a matriz 

energética mundial é necessário que se forme um mercado desconcentrado na produção 

e também sejam utilizadas outras fontes alternativas. É preciso ressaltar que as 

exportações não podem ser residuais, ou seja, deve haver um planejamento para que 

haja suprimentos interno e externo suficientes para dar sustentabilidade às vendas 

externas. Vale salientar que existem dificuldades reais para expansão do etanol no 

mundo e que os fatores, como demanda e preço, determinarão sua dinâmica futura. 

Outra questão relevante é que a atual supremacia brasileira na produção e exportação de 

álcool poderá se romper se não houver mais investimentos em pesquisa e inovação 

tecnológica. 

 

2.7 Conclusão do capítulo 2 

 

O aquecimento global associado aos recentes desastres naturais tem levado 

diversos atores da sociedade a discutir a necessidade do desenvolvimento de novas 

tecnologias e fontes de energia eficientes do ponto de vista ambiental. Por esta razão, 
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em alguns países já existem movimentos em favor da substituição das fontes 

convencionais e poluentes pelas denominadas fontes alternativas e renováveis. 

É importante notar que, aliado ao desafio de atendimento às novas demandas 

ambientais, nos últimos anos aumentou a preocupação com o problema da segurança do 

suprimento de energia. Com as incertezas geradas acerca do preço do petróleo, cujas 

reservas se concentram em áreas de instabilidade política, se torna cada vez maior a 

preocupação dos países industrializados em reduzir a sua dependência externa ao óleo.  

Desta forma, as fontes de energia renováveis constituem uma alternativa a 

questão ambiental e a segurança do abastecimento energético, na medida em que 

reduzem a dependência externa de combustíveis fósseis e contribuem para a diminuição 

das emissões de gases de efeito estufa.  

     Com o aumento da demanda interna e externa de álcool, além do crescimento da 

produção de veículos bicombustíveis, mostra que a questão etanol veio pra ficar e as 

perspectivas do álcool no Brasil são as melhores possíveis visto que o setor é bastante 

promissor e. Com base nessa perspectiva favorável para este setor, o item seguinte nos 

mostrar esta previsão baseados em cálculos estatísticos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

    Neste capítulo, materiais e métodos são apresentados os conceitos dos métodos de 

previsão das séries temporais bem como as fórmulas aplicadas para suas determinações. 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Para os alcance dos objetivos propostos neste trabalho foi utilizado uma pesquisa  

de análise estatística descritiva, segundo Murteira (1993); Murteira e Black (1983) tem 

como objetivo descrever aspectos relevantes num conjunto de dados, usando, tabelas, 

gráficos para tornar mais fácil a análise desses dados e ainda obter indicadores 

numéricos que os caraterizem globalmente, como no caso deste estudo as medidas de 

tendência, e também de forma quantitativa, ou seja, informações susceptíveis de serem 

medidas utilizando um estudo de caso, uma pesquisa representativa dos dados. O estudo 

de caso foi a pesquisa realizada pela equipe de pesquisadore do Cepea/Esalq/USP, onde os 

calculos de preços de álcool para o estado de Pernambuco constitui-se no resultado de um 

trabalho de levantamento sistemático diário de preços negociados, divulgado em base 

mensal desde janeiro de 2001 à setembro de 2008, como resultado de um convênio 

firmado entre o Cepea e Sindicato da Indústria de Açúcar e do Álcool no Estado de 

Pernambuco, Sindicato dos Cultivadores de cana-de-açúcar do Estado de Pernambuco e 

Associação dos fornecedores de cana de Pernambuco. 

A apuração dos dados, referente a evolução dos preços do álcool anidro, no estado 

de Pernambuco. Os valores dos preços obtidos, objeto da pesquisa, seguem as 

especificações da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Os valores dos preços 

praticados no mercado do álcool são expressos a vista e em reais (Posto Veiculo Usina 

(PVU) ou Posto Veículo Destilaria (PVD), negociados em contratos entre usinas e 

clientes com preços fixados para o ano-safra. 
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3.2 A Previsão como Instrumento do Planejamento 

 

A previsão e o planejamento são processos seqüenciais. O planejamento é uma 

ferramenta administrativa, que possibilita avaliar caminhos, perceber a realidade, 

construir um referencial futuro e reavaliar todo o processo a que o planejamento se 

destina, sendo, portanto . A previsão pode ser vista como o processo de desenvolver a 

visão mais provável de qual será o nível da demanda futura, assumido um conjunto de 

premissas sobre a tecnologia, o ambiente, a competição, a evolução dos preços, o 

marketing e os esforços de vendas (SLACK, 1997). 

Para Makridakis, Wheel Wright, Mcgee (1983) O uso de métodos e modelos 

analíticos para a previsão podem ser utilizados para analisar a evolução de fatores 

externos que afetam o desempenho das organizações tias como a inflação, a variação 

dos preços, o produto interno, a variação dos volumes importados em comparação aos 

exportados ao longo do tempo impactando na determinação do tamanho dos mercados 

em determinado período de tempo, acompanha a evolução das condições econômicas de 

determinadas regiões ou países que afetam o tamanho dos mercados e a quantidade de 

produtos vendidos, como também, possibilita antever a receita esperada das vendas.  

Segundo Slack (1997) sem uma previsão do mercado total, os profissionais estão 

operando no escuro. O planejamento da expansão e o crescimento dos negócios devem 

se apoiar em estimativas das demandas futuras por serviços, produtos ou grupos de 

produtos. É importante antecipar informações onde a capacidade instalada não atende à 

demanda de forma a planejar a utilização do capital para expansões ou retrações das 

organizações, pois ao antecipar as empresas garantem fatias de mercado. 

No médio e curto prazo, negligenciar as previsões pode resultar em não 

atendimento de pedidos de clientes, serviços mal dimensionados e subutilização de 

recursos produtivos. No longo prazo, a ausência de efetiva gerência para monitorar e 

controlar os processos de previsão e planejamento dos negócios pode afetar até mesmo 

a sobrevivência da organização (SLACK, 1997). 

A previsão de demanda é importante para a redução dos custos de uma empresa, 

pois quanto melhor a qualidade das estimativas, maior será a capacidade de 

maximização da produção e menores os níveis de estoque, disponibilizando uma 

quantidade maior de recursos para investimentos e capital de giro. A previsão de 
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demanda está relacionada a satisfação do cliente, visto que a  medida que esse processo 

esta cada vez mais integrado a todo processo logístico de uma empresa se orienta a 

produção, os níveis de estoque e garante (ou não) o atendimento ao mercado, na hora 

certa no lugar certo, dentro das expectativas de prazos e condições estabelecidas 

(MOREIRA, 1996). 

Quando a demanda é prevista com precisão, ela pode ser atendida no tempo e de 

maneira adequada, satisfazendo os clientes finais. Com a previsão as matérias primas e 

as partes componentes da organização podem ser adquiridas de forma programada, 

aumentando o serviços com contratos de longo prazo, dando maior precisão e segurança 

as partes interessadas. 

A demanda por produtos deve ser prevista de forma a orientar esforços 

promocionais. Na programação dos níveis de estoque e da produção. Os estoques de 

segurança podem ser melhor dimensionados, com previsões apuradas do nível de 

consumo por local e por tipo de produto ou serviço. Em departamentos de marketing, 

previsões da demanda devem estar disponíveis para que as estratégias de vendas sejam 

planejadas. Além disso, a previsão da demanda de produtos finais pode ser traduzida em 

previsões de necessidades de itens como produtos básicos, equipamentos, componentes 

ou partes, e serviços.  

Moreira (1996) destaca dois pressupostos em relação aos métodos de previsão. O 

primeiro deles é a de que quanto maior for o horizonte temporal previsto, maior será a 

probabilidade do erro. E a segunda é a de que, as causas que estiveram influenciando a 

demanda no passado,  terão a mesma influência no futuro.  

Uma das conseqüências das previsões, é que a aquisição de produtos básicos pode 

ser programada, o que implica também na previsão da disponibilidade de recursos 

financeiros e no acompanhamento de previsão da variação dos preços dos itens e 

produtos analisados (MAKRIDAKIS et al ,1983). 

Alguns aspectos, como a rápida mudança tecnológica, podem limitar o uso da 

previsão, assim como uma base de clientes estável com exigências bem estabelecidas 

dos produtos facilita a tarefa de previsão. Por outro lado, a participação de diferentes 

níveis hierárquicos da organização nas etapas de obtenção de dados, preparação e 

aprovação da previsão pode estar associada ao seu melhor desempenho. Além disso, 

melhores resultados de previsão são associados a melhores informações a respeito da 
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indústria, clientes, competidores e da economia, além do projeto das interligações 

eficientes e troca de informações entre departamentos da organização. 

 

 

3.3 Métodos de previsão  

 

As previsões de demanda são realizadas de duas formas: qualitativamente e 

quantitativamente (Figura 14). As previsões por métodos qualitativos baseiam-se   em 

opiniões pessoais, consideram a opinião de pessoas com experiência em cada ramo de 

atividade como vendedores, gerentes, clientes e fornecedores. Já os métodos 

quantitativos utilizam modelos matemáticos para a determinação de valores futuros. 

(MOREIRA, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Classificação dos métodos de previsão: qualitativos e quantitativos (Fonte: 

MAKRIDAKIS, et al 1983) 

 

Segundo Moreira (1996), as previsões podem ser de curto, médio e longo prazo. 

as previsões de curto prazo vai de um período de até um ano, para o médio prazo até 

dois anos e para o longo prazo, acima de dois anos. 

Quantitativa Qualitativa 

Cont. dos 
padrões ou das 

relações 

Prevenção de 
mudanças nos 

padrões e 
relacionamentos 

existentes 

Séries Temporais Métodos Causais Métodos Exploratórios Métodos Normativos 

-Prever a 
continuação do 
crescimento das 
vendas ou do PIB 
 
 
- Prever a próxima 
recessão ou quão 
séria ela será 
 

- Compreender 
como os preços e a 
publicidade afetam 
as vendas 
 
 
- Entender como 
mudanças na 
publicidade e nos 
preços poderão 
afetar as vendas 

- Predizer a 
velocidade dos 
transportes no ano 
2000 
 
 
- Prever com um 
aumento no preço 
dos combustíveis 
poderá afetar o seu 
consumo 

- Predizer como os 
automóveis serão no 
ano 2000 
 
 
 
- Ter previsto o 
embargo de 
combustíveis que 
seguiu a guerra 
Árabe-Israelense 
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Para o curto prazo o autor sugere a utilização de métodos estatísticos baseados em 

médias ou no ajustamento de retas. Já para os períodos de médio e longo prazo 

recomenda a utilização de modelos explicativos e econométricos. 

Do mesmo modo Karmel e Polasek (1922) afirmam que as análises das séries 

temporais, normalmente, devem ser utilizadas para o curto prazo, e as previsões causais 

utilizadas para problemas de longo prazo. 

Os métodos quantitativos podem ser divididos em dois grupos: métodos  causais – 

avaliam uma relação de causalidade entre eventos observados e os métodos de séries 

temporais - que permitem previsões com base no reconhecimento do padrão observado 

da série (Figura 14). 

 

3.3.1 Análise de séries temporais  

 
Uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo. 

Supondo-se que Zt representa o valor da variável aleatória Z no instante t, a série 

temporal será a seqüência Z1, Z2,..., Zn, onde n é o tamanho da amostra e Zn é a última 

observação. Há basicamente, dois enfoques usados na análise de series temporal, em 

ambos, o objetivo é construir modelos para as séries, com propósitos determinados. O 

primeiro enfoque, a análise é feita no domínio temporal e os modelos propostos são 

modelos paramétricos (com um numero finito de parâmetros). No segundo, a análise 

conduzida no domínio de freqüências e os modelos propostos são modelos não 

paramétricos, (MORETTIN & TOLOI, 2006). 

O principal objetivo da Análise de Séries Temporais é prever valores futuros da 

série, que podem ser: em curto prazo, como no caso de vendas e produção ou estoque; 

ou em longo prazo, como para séries populacionais de produtividade e outros. A tomada 

de decisões baseada em previsões abrange várias áreas de Gestão, tais como: Marketing, 

Produção, Área Financeira, Gestão Empresarial e Recursos Humanos (MAKRIDAKIS, 

et al 1983). As empresas devem tomar o cuidado de utilizar as previsões como base de 

suas decisões, considerando que as mesmas estão sujeitas à erros de previsão inerentes à 

qualquer experiência aleatória. Qualquer que seja a metodologia utilizada o objetivo é 

minimizar estes erros de previsão (KARMEL & POLASEK, 1922). 
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O objeto de interesse é a determinação das relações de dependência temporal da 

série através de uma análise estatística de sua série histórica Y1/t, este estudo é chamado 

de análise de séries temporais e suas etapas são: 

 

• Investigação do mecanismo gerador da série temporal; 

• Descrição do comportamento da série; 

• Procura de periodicidades relevantes nos dados; 

• Formulação de previsões sobre valores futuros da série 

 

As três primeiras etapas consistem na determinação das relações de dependência 

de Y1/t e na elaboração de um modelo que represente a série ajustada. A partir disso, 

podem-se realizar previsões, por exemplo, a determinação dos futuros valores que 

assumirão as variáveis aleatórias y1+1, yt+2,..., yt+k, sendo k o horizonte de previsão 

máximo do modelo. 

Existem procedimentos variados para estimar um valor futuro, a partir da 

combinação de valores passados. Conforme descrito por Morettin e Toloi (2006), os 

modelos de previsão podem ser agrupados em três categorias baseadas no número de 

séries temporais envolvidas na modelagem: 

 

I. Modelos Univariados: baseiam-se somente em uma série temporal; 

 

II. Modelos Multivariados: a série de interesse é explicada pelo seu passado e por 

outras séries temporais não correlacionadas entre si; 

 

Nesta dissertação, serão estudados os modelos univariados 
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3.3.2 Métodos de previsão das séries temporais 

 

As previsões dos comportamentos das demandas nas séries temporais podem ser 

efetuadas através de modelos quantitativos, havendo métodos que procuram decompor 

as variações, considerando, isolando e analisando os efeitos acima (tendência, 

sazonalidade, ciclo de negócios e a irregularidade) e outros métodos que se atém a 

análise dos comportamentos médios das demandas. Esses métodos apresentam as 

seguintes características: 

- a previsão é sempre obtida através de uma média das demandas reais verificadas em 

períodos anteriores; 

- as previsões sempre se dão para períodos imediatamente posteriores. Para previsões 

mais longas há a necessidade de adaptá-los. 

- as médias são móveis, abandonando-se dados mais antigos e acrescentando-se novos 

dados a cada novo período de previsão. 

Alguns métodos baseados em séries temporais, utilizados na estratégia, são os 

seguintes: média móvel, tendência linear, tendência exponencial. Os métodos são 

descritos a seguir. 

 

3.3.2.1 Tendência linear 

 

A previsão por tendência linear parte da premissia que existe uma reta que ajusta a 

tendência evolutiva dos dados no tempo. A equação da tendência pode ser obtida 

através do método dos Mínimos Quadrados, que é um método de regressão simples, 

aplicado à análise das séries temporais. Neste método a variável independente é o tempo 

(dias, semanas, meses ou anos), e os resultados (variável dependente) estão em função 

do tempo (MERRIL & FOX, 1977). 

O método dos mínimos quadrados é o método mais freqüentemente usado para o 

ajustamento de tendências, que é dada pela equação da reta. 
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Cálculos matemáticos definem as denominadas equações normais, necessárias à 

determinação das variáveis a e b da equação de uma reta a partir do sistema de 

equações. O método dos mínimos quadrados é o método mais freqüentemente usado 

para o ajustamento de tendências. As equações normais para a linha de tendência são: 

 

 

 

                                      

onde:  

 

Y = valor dos preços na reta de tendência 

a = valor inicial da reta de tendência; 

b = coeficiente angular da reta de tendência 

n = número de pontos observados; 

X = período de tempo 

 

Os valores necessários à resolução das equações normais, ou seja, , , 

 e  , são obtidos por aproximação tabular, dos valores X e Y. 

 

Se escolher a escala de tempo de forma que , as equações normais se reduzem 

a  

                                     e       

Que se resolvem facilmente, dando 
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            e               

3.3.2.2 Tendência parabólica 

 

Se uma determinada tendência não pode ser adequadamente descrita por uma 

linha reta, o pesquisador pode decidir ajustar uma parábola aos dados (MERRIL & 

FOX, 1977). Em tais casos, usa-se, freqüentemente, a equação polinômio do segundo 

grau 

6 

 

 

 

Os coeficientes a, b e c podem ser obtidos pelo método dos mínimos quadrados. 

O problema consiste em achar os valores numéricos de a, b: c que tornem mínima a 

soma de quadrados 

 

 

 

Utilizando. Os recursos do calculo, diferenciamos parcialmente em relação a a, 

b, c, obtendo um conjunto de três equações normais 

 

 

 

 

 

Se escolhermos a escala dos tempos de X, de forma que ∑X= 0, então ∑X3 

será também iguala zero.    Às equações normais se reduzem, então, a 
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Resolvendo em relação a a, b e c, obtemos 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.3.2.3 Tendência exponencial 

 

A tendência exponencial ocorre quando a evolução dos dados é melhor 

representada por uma curva do que por uma reta, em geral, efetua-se uma regressão 

simples não linear, em que Y cresce, não por valores anuais constantes, mas em uma 

percentagem constate em cada mês (MAKRIDAKIS, et al 1983). 

 A função exponencial é definida por:  

                                     

                                        

 

Onde: 

 



 

Capítulo 3  Materiais e Métodos  

 

50 

  

Onde a e b são constantes e a variável tempo, X, aparece como expoente. Se b é 

maior do que 1, o valor Ŷ da tendência aumentará de quantidades cada vez maiores em 

cada período de tempo: Se, por outro lado, b está entre zero e 1, o valor da tendência, 

Y*, tenderá a zero. Para determinação dos coeficientes a e b, pode-se utilizar o método 

dos mínimos quadrados. As equações normais são: 

 

 

 

Escolhendo a origem de módulo que  , às equações normais reduzem-se 

a 

 

             e           

 

Que se resolvem facilmente em relação a log a e log b. Conhecidos log a e log b, 

os valores de a e b podem ser obtidos por antilogaritmos.  

 

 

 

 

3.3.2.4 Média móvel 

 

Funções matemáticas como as que acabamos de descrever nem sempre 

proporcionam uma descrição adequada da tendência de uma série temporal 

(MAKRIDAKIS, et al 1983). Um processo alternativo é a utilização do método das 

médias móveis para isolar a tendência. O método da média móvel estabelece uma média 
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dos valores, normalmente os mais recentes, e com o passar do tempo novos valores são 

introduzidos, descartando-se os mais antigos. A obtenção da média pode ser feita pela 

seguinte equação. 

 

Dado um conjunto de números P1, P2,....., Pn, definimos uma média aritmética 

móvel de k períodos por uma seqüência de médias aritméticas: 

 

 

 

Ou seja,  

                            

Onde: 

 

Mmk = média móvel de k períodos;  

Pi = Preços no período i; 

k = número de períodos; 

i = índice do período (i=1, 2, 3,...) 

 

Os cálculos necessários para obtenção de uma média móvel são muito fáceis, e, 

ainda assim, o método é extremamente flexível, no sentido de que a tendência não é 

forçada a se adaptar a qualquer função matemática em particular. 

 

3.3.2.5 Estatística de Theil-U 

 

Dadas algumas observações passadas do comportamento de alguns sistemas, 

surge a questão de como fazer previsões sobre o comportamento futuro e quão precisas 

essas previsões podem ser.  Nesse sentido, objetivou-se avaliar a capacidade preditiva 

dos modelos propostos acima para os índices criados na primeira sessão. A previsão 

permite maior avaliação sobre o risco a ser incorrido, bem como auxilia as decisões de 

curto e médio prazo. Assim, a previsão constitui um centro da análise financeira não 
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apenas dos exercícios acadêmicos, mas de grandes instituições (MAKRIDAKIS, et al 

1983).  

Uma métrica interessante para avaliar a acurácidade preditiva do modelo é o 

coeficiente U de Theil, que é definido pela fórmula: 

 

 

 

       

Onde: 

  =   é a previsão relativa mudança  

  =  é a mudança relativa atual 

Esta métrica mede o quanto os resultados estão melhores que uma previsão 

ingênua ou trivial. Através desse coeficiente pode-se analisar a qualidade de uma 

previsão da seguinte maneira: 

Se U = 0 então o modelo consegue prever com exatidão os valores dos preços. 

Isso significa que nosso modelo de previsão teria erro zero. 

Se 0< U <1 então nosso modelo é satisfatório para se prever os preços, pois ele é 

mais eficiente do que se utilizar uma forma de previsão "ingênua" para os preços 

futuros. 

Se U = 1 então da na mesma tanto usar nosso modelo como utilizar uma forma de 

previsão ingênua. 

Se U > 1 então nosso modelo é insatisfatório, pois utilizar uma previsão ingênua é 

melhor que utilizar nosso modelo, visto que aquela gera um erro menor, produzindo 

assim melhores resultados. 

      

3.3.2.6 Autocovariância e autocorrelação 
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O coeficiente de correlação e covariância são estatísticas (medidas de sumários) 

que medem o grau da relação linear entre duas Variáveis, podendo ser usados para 

identificar relações causais ou explicativas. Autocovariância e autocorrelação são 

medidas comparáveis que servem para algum propósito de uma única série temporal. A 

questão de interesse de uma única série temporal refere-se a qualquer padrão temporal 

relacionado com a série (MAKRIDAKIS, et al 1983). 

Em estatística, autocorrelação uma medida que informa o quanto o valor de uma 

realização de uma variável aleatória é capaz de influenciar seus vizinhos. A 

autocovariância mede o grau de similitude ou correlaçao entre duas componentes 

residuais do mesmo tipo, separados por uma distância  

Existem várias interpretações físicas da autocorrelação, e mesmo várias 

definições. Segundo a definição da estatística, o valor da autocorrelação está entre 1 

(correlação perfeita) e -1, o que significa anti-correlação perfeita. O valor 0 significa 

total ausência de correlação. 

A autocorrelação de uma dada variável se define pela distância, ou atraso com 

que se deseja medi-la. Quando essa distância é zero, tem-se o valor máximo 1, pois 

trata-se da variável correlacionada com ela mesma. Outros valores devem ser calculados 

caso a caso. 

As formulas da autocovariância e autocorrelação (com defasagem de um 

período) podem ser expressas como: 

 

                       Auto-Cov  
                         (lag k) 
 

Onde  
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A função de autocovariância pode ser definida como: 

                        Auto-r  

 

3.3.2.7 Teste de Durbin-Watson 

 

A estatística Durbin- Watson é uma teste estatístico usado para detectar a presença 

da auto-correlação nos resíduos de uma analise de regressão, mostrando a auto-

correlação serial entre os resíduos do modelo estimado (HILL, et al 2003).  

Se  é o resíduo, associado à observação no momento t, então o teste estatístico é 

 

 

Onde , 

 

d = estatística Durbin – Watson; 

ê = resíduos de mínimos quadrados ; 

t = tempo. 

 

Pode ser mostrado que: 

 0 ≤ d ≤ 4, distribuído simetricamente em torno de 2. 

 Se os sucessivos resíduos tem correlação serial positiva → d ≈ 0. 

 Se os sucessivos resíduos tem correlação serial negativa → d  ≈ 4 ⇒ 4 - d  ≈ 0. 



 

Capítulo 3  Materiais e Métodos  

 

55 

  

 

3.3.2.8 Previsão com erros que seguem um processo AR(1) 

Consideramos o problema de prever uma observação futura Y0 que supusemos 

ser gerada pelo modelo  de regressão linear 

 

Em que X0  é um valor futuro dado de uma variável explanatória e e0   é um termo 

de erro futuro. Quando os erros são na correlacionados, o melhor predito linear não 

tendencioso para   y0  é o preditor de mínimos quadrados. 

                                                              

Há duas diferenças importantes entre esse problema de previsão e aquele que 

envolve um modelo linear com erros que seguem modelo alto- regressivo de primeira 

ordem (AR (1)) . A primeira diferença é quanto a melhor maneira de estimar β1e β2. 

Quanto os erros são autocorrelacionados, os estimadores de mínimos quadrados 

generalizados, denotados por β 1 e β2 , são mais precisos que seus correspondentes de 

mínimos quadrados b1 e b2 por β 1 e β2 (HILL, et al 2003).  

 A segunda diferença entre o problema de predição dos modelos linear, 

parabólico e exponencial e o problema relativo ao modelo AR(1) se refere a melhor 

previsão para o erro futuro e0 . Quando e0 não é correlacionado com erros passados, a 

melhor previsão de e0 é seu valor médio zero. Quando e0  está correlacionado com erros 

passados, como no modelo que contem erros segundo um AR(1) , podemos recorrer a 

informação contida nos passados para melhorar o valor zero como previsão para e0 , se o 

último erro eT for positivo, então é provável que o próximo erro et+1 também seja. 

então , o período para  é dado por: 

 

Onde : 

p=correlação entre erros do períodos atual e passado; 

β= parâmetros; 

h =período a frente; 
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T=tempo; 

e=erro; 

 

 Para a previsão de mais de um período no futuro, para h períodos adiante, pode 

ser calculado por: 

 

 

3.4 Conclusão do capítulo 3 

 

A fim de alcançar os objetivos proposto deste trabalho, o qual seja analisar as 

séries de preços de álcool anidro no Estado de Pernambuco, através de estabelecimento 

de um padrão e realização de previsões, o presente capítulo apresentou os métodos de 

previsão de séries temporais a serem utilizados, procurando encontrar o método que 

melhor consiga ajustar a linha de tendência na previsão dos preços do álcool. Esses 

métodos utilizados foram: tendência linear, tendência parabólica, tendência 

exponencial, média móvel, modelo AR(1), estatística de Theil-U, autocovariância e 

autocorrelação e Teste Durbin- Watson. 

A tendência linear, parte do pressuposto que existe uma reta que ajuste a 

tendência evolutiva dos dados no tempo, sendo método dos mínimos quadrados, é o 

método, mas freqüentemente usado para ajustamento de tendências. A tendência 

parabólica é utilizada quando não se consegue ajustar a tendência em uma linha reta, 

utiliza-se a equação polinomial do segundo grau dentro do método dos mínimos 

quadrados. A tendência exponencial ocorrerá quando, a evolução dos dados é mais bem 

representada por uma curva do que por uma reta, efetua-se uma regressão não linear 

onde a variável dependente cresce, não por valores constantes, mas por uma 

porcentagem em cada mês. 

Nem sempre funções matemática proporcionam uma descrição adequada da 

tendência de uma série temporal. Um processo alternativo é a utilização do método das 

médias móveis para isolar a tendência. O método da média móvel estabelece uma média 

dos valores, normalmente os mais recentes, e com o passar do tempo novos valores são 

introduzidos, descartando-se os mais antigos.  
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Uma métrica interessante para avaliar a acurácidade preditiva do modelo é o 

coeficiente U de Theil, permitindo fazer melhor avaliação sobre modelos usados. O 

coeficiente de correlação e covariância são estatísticas que medem o grau da relação 

linear entre duas Variáveis, podendo ser usados para identificar relações causais ou 

explicativas e a estatística Durbin- Watson é uma teste estatístico usado para detectar a 

presença da auto-correlação nos resíduos de uma análise de regressão, mostrando a 

auto-correlação serial entre os resíduos do modelo estimado. 

Em fim, muitos modelos não são capazes de captar a elevada autocorrelação entre 

as observações, o processo de ajustamento perde sua confiabilidade, e as estimativas 

futuras estarão fadadas à imprecisão.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, são apresentados os estudos para cada método de previsão, a 

tendência linear, parabólica e exponencial dos preços do álcool anidro em Pernambuco. 

Também é feito um teste para verificar a precisão dos métodos e um estudo comparativo 

e finalizando o capitulo é feito um estudo de previsão com Erros que seguem um 

processo AR(1). 

 

4.1 Curva de tendência linear pelo métodos dos  mínimos quadrados 

 

O ajuste da tendência linear aos dados mensais dos preços do álcool anidro no 

estado de Pernambuco nos meses de janeiro/2001 a setembro/ 2008 (ANEXO 1).  

Através dos métodos de ajustamento de tendências pelos mínimos quadrados. 

Temos os valores de a e b: 

 

  0,8680      e    0,0026 

A reta de tendência é : 

     Ŷ = 0,8680 + 0,0026X,  

Na qual Ŷ é o valor do álcool anidro, fornecido pela tendência, do álcool em reais, 

e X é o tempo, em meses, decorrido durante a estimativa (31 de janeiro de 2001 a 26 de 

setembro de 2008) e da previsão (até fevereiro de 2009) com origem em 25 e 26/06/04 

(ponto médio das observações) apresentada na Figura 15.  

Isto pode ser interpretado dizendo-se que, nos anos considerados, a tendência dos 

preços do álcool anidro mostrou-se um acréscimo de 0,0026 (coeficiente angular da reta 

de tendência). 
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A Figura 15 mostra os valores de preços do álcool anidro e a linha de tendência 

linear crescente ao longo dos meses 
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Figura 15- Curva de tendência linear do preço de álcool de 2001 a 2009 para o estado de 

Pernambuco, valores reais e previstos. 

 

Esta tendência apresenta uma variação dos resíduos bastantes significantes 

(ANEXO 2) e com valores de preços reais comparáveis com valores de tendência. 

Os valores da tendência, para os meses considerados podem ser calculados 

facilmente substituindo os meses na equação da tendência onde os resultados estão em 

Anexo 1. Portanto, a previsão para 12 meses dos preços do álcool anidro pode ser 

calculada substituindo a variável tempo (X) na equação de tendência encontrando os 

valores previstos, apresentados na Tabela 3. 

 

 

Ŷ = 0,8680 + 0,0026 X 
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Tabela 3- Previsão pela tendência linear da série de preços de álcool anidro para doze 

meses, até setembro de 2009. 

Observação Y previsto 
87 1,0970 
88 1,0996 
89 1,1022 
90 1,1049 
91 1,1075 
92 1,1101 
93 1,1128 
94 1,1154 
95 1,1180 
96 1,1207 
97 1,1233 
98 1,1259 

 

 

4.2 Curva de tendência parabólica 

 

Os dados do Anexo 1 relativos aos preços de álcool anidro no estado de 

Pernambuco nos meses de janeiro/2001 a setembro/ 2008 foram utilizados para 

determinação da curva de tendência parabólica de segundo grau.   

 

Utilizando as fórmulas para a, b e c, obtemos 

  

 

 

= 0,0026 

 

 

          

 

A curva de tendência é, portanto, igual a  
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Ŷ = 0,8514 + 0,0026X - 5,348 10-6 X2 
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Figura 16- Curva de tendência parabólica do preço de álcool de 2001 a 2009 para o estado de 

Pernambuco, valores reais e previstos. 

 

Os valores da tendência, para os meses considerados podem ser calculados 

facilmente substituindo os meses na equação da tendência parabólica onde os resultados 

estão em Anexo 3. Portanto, a previsão para 12 meses dos preços do álcool anidro pode 

ser calculada substituindo a variável tempo (X) na equação de tendência encontrando os 

valores previstos, apresentados na Tabela 4. 

 

 

 

Ŷ = 0,85146619 + 0,00263212X - 5,348 x 10-6 X2
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Tabela 4- Previsão pela tendência parabólica da série de preços de álcool anidro para 

doze meses, até setembro de 2009. 

Observação Y previsto 
87 1,0400 
88 1,0417 
89 1,0434 
90 1,0450 
91 1,0467 
92 1,0484 
93 1,0500 
94 1,0516 
95 1,0532 
96 1,0549 
97 1,0565 
98 1,0580 

 

 

4.3 Curva de tendência exponencial 

 

O ajuste da tendência linear aos dados mensais dos preços do álcool anidro no 

estado de Pernambuco nos meses de janeiro/2001 a setembro/ 2008 (ANEXO 1).  

A partir dos anexos 4 e 5, obtêm-se os log a e log b, e os valores de a e b podem 

ser obtidos por antilogaritmos.  

 

 -0,0724 

 

 0,0014 

Tomando os antilogaritmos de log A e log de B, tem-se determinamos A e B. 

Como no caso anterior, quando o número de anos for par, será expresso em meio mês e 

a convenção da equação para anos completos, e para uma origem mais apropriada, pode 

ser realizada ajustando a sua forma logarítmica (ANEXO 6). 

onde  a tendência exponencial é: 
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                               log  Y =  -0,0724 + 0,0014 X 

e os valores de a e de b são: 

        Y=(0,8465)(1,0032)x 

Sendo X o tempo expresso em meses e a origem em 25 de junho /2004 a 26 de 

novembro/2004. Isto pode ser interpretado dizendo-se que, nos meses considerados, a 

tendência dos preços mostra crescimento mensal de 0,32%. 
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Figura 17- Curva de tendência exponencial do preço de álcool de 2001 a 2009 para o estado de 

Pernambuco, valores reais e previstos. 

 

 Para obter o valor da tendência em um mês dado (X) utiliza-se a forma logarítmica da 

equação: log Y = -0,0724 + 0,0014 X. Desta forma, pode-se calcular uma previsão de 

preços (Y) com um prazo maior de meses, como 12 meses, conforme pode ser 

observado na Tabela 5. 

 

log Ŷ = -0,0724 + 0,0014 X 
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Tabela 5- Previsão pela tendência exponencial da série de preços de álcool anidro para 

doze meses, até setembro de 2009. 

Observação Y previsto 
87 1,1179 
88 1,1215 
89 1,1251 
90 1,1287 
91 1,1323 
92 1,1359 
93 1,1179 
94 1,1215 
95 1,1251 
96 1,1287 
97 1,1323 
98 1,1359 

 

 

4.4 O método das médias móveis 

 

          O número de observações a serem incluídas em uma media móvel destinada a 

isolar a tendência dependerá da amplitude dos movimentos cíclicos na série temporal. 

Ciclos periódicos, regulares, podem ser eliminados fazendo-se os períodos da media 

móvel igual ao período dos ciclos ou um múltiplo dele. Assim, se uma serie temporal 

acusa um ciclo regular de 3 meses, deve-se usar uma media móvel de 3 meses para 

isolar a tendência. Se um ciclo tem uma duração de 5 meses, deve-se utilizar uma média 

móvel de 5 meses. Dessa forma, os valores do pico do ciclo tendem a ser compensados, 

ou “cancelados”, pelos valores da base, desde que, é claro, exista um ciclo periódico. O 

ciclo é, assim, “eliminado”, deixando uma serie temporal “suave” de valores de 

tendência. 

De acordo com os dados do Anexo 7, calculam-se, inicialmente, as médias móveis 

de três meses e, em seguida, a média móvel para cinco meses.  

Para obter a média móvel para 3 meses, somou os preços de 01, 02 e 03 de 2001, 

onde se obtêm os totais móveis para 3 meses (0,6842 + 0,6744 + 0,6674 = 2,026); 

coloca-se esse total na posição correspondente ao mês médio de 02 de 2001. O próximo 
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total móvel obtém-se eliminando o valor do mês 01 e incluindo o valor do mês 04, 

obtendo-se 0,6744 + 0,6674 + 0,6661= 2,0079. A média para três meses obtém 

dividindo por 3 os totais móveis.         

A média móvel para 5 meses foi obtida somando os preços de 01, 02, 03, 04 e 05 

de 2001, onde obtêm-se os totais móveis para 5 meses (0,6842 + 0,6744 + 0,6674 + 

0,6661 +  0,6622 = 3,3543). A média para cinco meses obtém dividindo por 5 os totais 

móveis. 

Os ciclos nas series temporais econômicas nem sempre são regulares. Construindo 

o gráfico dos dados originais, freqüentemente, pode verificar se existe regularidade 

suficiente para justificar o uso das médias móveis e, ao mesmo tempo, determinar o 

período apropriado para essas médias. 

Se a amplitude do ciclo variar no decorrer do período para o qual se dispõe de 

dados pode decidir utilizar várias médias móveis, de diferentes períodos, para 

representar a tendência em diferentes partes da série temporal.  

Se o interesse em predizer futuros valores da tendência, possivelmente as curvas 

matemática de tendência já analisadas, serão mais adequadas do que o método das 

médias móveis. Visto que o cálculo de valores futuros de uma média móvel exige o 

conhecimento de valores futuros da série temporal. Admitindo-se que a linha de 

tendência tenha uma certa forma matemática, é possível predizer valores futuros da 

tendência sem o conhecimento de dados futuros. 

As médias móveis dão, em geral, uma descrição realística de tendências passadas 

de uma série temporal, podendo, assim, ser especialmente úteis no estudo de desvios da 

tendência. 
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Figura 18- Médias móveis do preço de álcool de 2001 a 2009 para o estado de Pernambuco, 

valores reais  

 

4.5 Teste da Precisão do Modelo 

 

Através da formula da autocovariância visto no capitulo anterior, chega-se ao 

valor da autocovariância igual a 0,0356. A série histórica apresenta altíssimo nível de 

auto-correlação positiva (com defasagem de 1 período), com auto-correlação = 0,93 

(quase correlação positiva perfeita). Isso significa que o preço de  t-1 influência de 

forma positivamente linear o preço de t. Ou seja, quando t-1 sobe, t terá uma alta 

tendência de também subir e quando t-1 cai t terá uma alta tendência de cair (ANEXO 

8). 
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Com relação à análise do U de Theil, chega-se a conclusão que os modelos que 

usamos para fazer a previsão são extremamente insatisfatórios do ponto de vista da 

eficiência em se prever preços próximos aos verdadeiramente observados. Isso porque 

os U de Theil para cada modelo apresentou-se bem acima de 1, então nosso modelo é 

insatisfatório, pois utilizar uma previsão ingênua é melhor que utilizar nosso modelo, 

visto que aquela gera um erro menor, produzindo assim melhores resultados. 

 

Tabela 6. Teste da precisão do modelo 

 Teste da Precisão do Modelo 
 Linear  Parabólica Exponencial 

MSE 0,0204 0,0204 0,0216 
Theil's U 2,1106 1,9936 2,1019 

D-W 0,2295 0,2300 0,2175 
 
 

A conclusão final, então, é que vale mais a pena utilizar uma forma de previsão 

ingênua. Por previsão ingênua entende-se considerar com o preço de t+1 será igual ao 

preço de t. Ou seja, o preço futuro será igual ao preço atual. Isso, na nossa série de 

dados, produz um menor erro do  que usar quaisquer daqueles modelos que utilizamos 

 

4.6 Estudo comparativo 

 

Ao escolher uma tendência a ser ajustada a uma dada serie, a eleição da curva 

é, em grande parte, matéria que envolve a opinião subjetiva do encarregado do 

ajuste. Porém, a idéia é usar uma tendência que descreverá o movimento geral 

subjacente aos dados. Além disso, o movimento na tendência deveria ser tal que 

satisfizesse fundamentos a priori. Assim, uma correlação linear implica em uma 

variação constante em cada período, uma exponencial em variações por percentagens 

constantes, e uma parabólica que implica em que a variação por período varia, ela 

mesma, de forma constante em cada período.  

Se os dados, quando postos em um gráfico, em escala aritmética aproximam-se de 

uma reta, então a tendência linear  deve ser usada. Se, quando postos em 

um gráfico, em papel semilogarítmico, eles têm a aparência geral de uma reta, então 
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deve ser usada a tendência exponencial . Para o uso de curvas mais 

complicadas é necessária boa prática em trabalhos de ajustamentos. Entretanto, 

polinômios de grau mais alto devem ser usados com cautela, pela razão de que, quanto 

mais constantes existirem na equação, mais aderente será o ajustamento. Pela seleção de 

uma função de grau suficientemente alto será possível, sempre, passar a curva por todos 

os n pontos, pois uma função que contenha n constantes pode passar pelos n pontos. 

Além disso, seria muito difícil justificar o uso de curvas de grau mais alto, sobre 

fundamentos teóricos, uma vez que as razões de variação não podem ser interpretadas 

da mesma maneira simples, como não da função linear e da exponencial (KARMEL & 

POLASEK, 1922). 
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Figura 19- Curva de tendência parabólica, linear e exponencial do preço de álcool de 2001 a 

2009 para o estado de Pernambuco, valores reais e previstos. 
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Entre as tendências a que mais se ajustou como melhor reta e aos valores dos 

preços observados, apresentada na Figura 19, foi a tendência parabólica, o qual a 

somatória dos resíduos ao quadrado (Resíduos2) apresentou o menor valor 1,7542, 

comparado com a tendência linear (1,7576) e a tendência exponencial (1,8549). 

Ao se utilizar destes instrumentais para testar a precisão dos modelos linear, 

parabólico e exponencial, infere-se, de forma clara, a expressiva ineficiência dos 

mesmos em se ajustar à série de dados. Como tais modelos não são capazes de captar a 

elevada autocorrelação entre as observações, o processo de ajustamento perde sua 

confiabilidade, e as estimativas futuras estarão fadadas à imprecisão.  

 Este fato é um problema freqüente na análise de séries temporais, principalmente 

nas referentes à tomada de preços, pois, devido a circunstâncias diversas de conjuntura  

econômica e estratégia concorrencial, os produtores, na formação do seu preço futuro, 

podem utilizar dos preços passados como referencial decisório. Essa “memória” é 

justamente o que dificulta a aplicabilidade dos modelos univariados acima utilizados, 

que não são capazes de captar essa tendência dos dados. 

 Diversos métodos pode ser utilizados para solucionar este empecilho, dentre eles 

o auto-regressivo de primeira ordem, AR(1), que visa identificar a autocorrelação dos 

resíduos para, assim, proceder à previsão da série.   

 

4.7 Previsão com Erros que Seguem um Processo AR(1) 

 

Admitindo  <1, a influencia do termo  diminui á medida que avançamos  

no futuro (quanto maior h se torna). Calculando os parâmetros e o erro do AR(1) temos 

  

                  

  

 Para estimar os valores dos preços, basta substituir as series de preços no lugar 

de X0. Podemos observar que a linda e capaz de explicar melhor os ajustes na linha de 

tendências entre os preços reais e previstos, obtendo um erro muito insignificante, o que 

prova que o consegue explicar o comportamento dos preços do álcool anidro em 

Pernambuco. 
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Figura 20 - Previsão com Erros que Seguem um Processo AR(1) 

 

Para estimar os valores futuros , através da equação dada por:  

 

 

Substituindo as observações  em  Xt+1 e Xt+2, onde as previsões futuras podem 

ser vista na tabela 7. 
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Tabela 7- Previsão com erros que seguem um processo AR(1) da série de preços de 

álcool anidro para doze meses, até setembro de 2009. 

 

Observação Y previsto 
87 1,0696 
88 1,0777 
89 1,0855 
90 1,0930 
91 1,1002 
92 1,1073 
93 1,1141 
94 1,1208 
95 1,1273 
96 1,1337 
97 1,1400 
98 1,1461 

 

4.8 Conclusão do capítulo 4 

 

Dentre os modelos analisados o método do AR (1) foi capaz de explicar melhor os 

ajustes na linha de tendências entre os preços reais e previstos, superando os demais 

métodos estudados, os quais não foram capazes de captar a tendência dos dados. 

Os resultados mostram que entre as tendências a que mais se ajustou como melhor 

reta e aos valores dos preços observados, foi a tendência parabólica, o qual a somatória 

dos resíduos ao quadrado (Resíduos2) apresentou o menor valor 1,7542, comparado com 

a tendência linear (1,7576) e a tendência exponencial (1,8549). 

Ao se utilizar destes instrumentais para testar a precisão dos modelos linear, 

parabólico e exponencial, infere-se, de forma clara, a expressiva ineficiência dos 

mesmos em se ajustar à série de dados. Já que a estatística de Theil U apresentou os 

seguintes valores respectivamente: 2,1106; 1, 9936 e 2,1019 para cada tendência 

respectivamente onde U >1 significa que o nosso modelo é insatisfatório, pois 

utilizar uma previsão ingênua é melhor que utilizar nosso modelo, visto que aquela gera 

um erro menor, produzindo assim melhores resultados e o teste Durbin- Watson 0,2295, 

0,2300, 02175 respectivamente , onde quanto mais próximo de zero os resíduos 

possuem correlação serial positiva. 
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5   CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

No século XX, após séculos de trabalho com a agroindústria canavieira, o Brasil 

descobre o álcool como uma opção energética atraente. Neste sentido, durante meados 

de 1905 à 1920, ocorreram diversas tentativas de promover o  álcool como combustível, 

mas nenhuma dessas tentativas  tiveram sucesso expressivos. 

O Brasil é marcado por dois choques do petróleo, o primeiro situado entre 1942 a 

1946, oriundo da dificuldade de abastecimento do produto provocado pela segunda 

guerra mundial, que levou o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, já 

o segundo choque, foi causado pela revolução iraniana que derrubou o então Xá Reza 

Pahlevi (1919-1980), instalando a república islâmica no país, o que afetou diretamente a 

oferta do petróleo, fazendo com que os preços do barril de petróleo alcançasse níveis 

elevados provocando recessão na década de 80. 

Com o objetivo de vencer a crise do petróleo, o Brasil desenvolveu um programa 

buscando uma nova fonte alternativa, visando diminuir a dependência do petróleo, 

chamado PROALCOOL (1975)-Programa Nacional do Álcool, o qual tem alcançado 

saldos positivos, pois as metas foram atingidas e superadas. 

Aliado a crise do petróleo sofrido pelo Brasil na oferta do mesmo, bem como uma 

dependência externa do produto, surge a crescente preocupação com o impacto 

ambiental causado pelas fontes de energias tradicionais, o que tem levado o governo, a 

sociedade e o mundo a pensar em novas alternativas para geração de energia, buscando 

substituir o petróleo, o qual é um recurso esgotável no futuro próximo. Os custos na 

substituição do petróleo por outras fontes são economicamente viáveis. 

Dessa forma, o presente trabalho buscou analisar as series de preços do álcool 

anidro no estado de Pernambuco no período de janeiro de 2001 a setembro de 2008, 

bem como a previsão do comportamento dos preços dessa fonte alternativa para os 

próximos doze meses, através do estabelecimento de um padrão, utilizando-se dos 

seguintes instrumentos de análises, quais sejam: Tendência linear, Tendência 

parabólica, Tendência exponencial, media móvel, modelo AR (1), estatística de Theil U, 

autocovariância e autocorrelação e teste Durbin-Watson. 
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Porém, dentre os modelos analisados o método do AR (1) foi capaz de explicar 

melhor os ajustes na linha de tendências entre os preços reais e previstos, superando os 

demais métodos estudados, os quais não foram capazes de captar a tendência dos dados. 

A relevância deste trabalho reside na necessidade da previsão como instrumento 

do planejamento, enquanto ferramenta que permite perceber a realidade e analisar os 

caminhos mais prováveis de cenários futuros, e neste particular, destinou-se a prever o 

comportamento da evolução dos preços do álcool anidro, substituto direto do petróleo, 

para os próximos doze meses. 

Os resultados mostram que entre as tendências a que mais se ajustou como melhor 

reta e aos valores dos preços observados, foi a tendência parabólica, o qual a somatória 

dos resíduos ao quadrado (Resíduos2) apresentou o menor valor 1,7542, comparado com 

a tendência linear (1,7576) e a tendência exponencial (1,8549). 

Ao se utilizar destes instrumentais para testar a precisão dos modelos linear, 

parabólico e exponencial, infere-se, de forma clara, a expressiva ineficiência dos 

mesmos em se ajustar à série de dados. Já que a estatística de Theil U apresentou os 

seguintes valores respectivamente: 2,1106; 1, 9936 e 2,1019 para cada tendência 

respectivamente onde U >1 significa que o nosso modelo é insatisfatório, pois 

utilizar uma previsão ingênua é melhor que utilizar nosso modelo, visto que aquela gera 

um erro menor, produzindo assim melhores resultados e o teste Durbin- Watson 0,2295, 

0,2300, 02175 respectivamente , onde quanto mais próximo de zero os resíduos 

possuem correlação serial positiva 

 Este fato é um problema freqüente na análise de séries temporais, principalmente 

nas referentes à tomada de preços, pois, devido a circunstâncias diversas de conjuntura  

econômica e estratégia concorrencial, os produtores, na formação do seu preço futuro, 

podem utilizar dos preços passados como referencial decisório. Essa “memória” é 

justamente o que dificulta a aplicabilidade dos modelos univariados acima utilizados, 

que não são capazes de captar essa tendência dos dados. 

 Diversos métodos pode ser utilizados para solucionar este empecilho, dentre eles 

o auto-regressivo de primeira ordem, AR(1), que aposentou sua somatória dos resíduos  

um valor de 0,0518, bastante insignificante se comparados com a tendências linear, 

parabólica e exponencial. Mostrando que na situação estudada o método AR(1) foi 
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capaz de explicar melhor os ajustes na linha de tendências entre os preços reais e 

previstos 

 

5.1 Limitações do Trabalho 

 

No decorrer do trabalho apareceram algumas limitações que serão apresentadas 

nessa seção para uma melhor compreensão do desenvolvimento desse trabalho. Foram 

observadas as seguintes limitações: 

 

• Validade dos métodos utilizados, ou seja, uso de métodos  univariados de series 

temporais  para descrever o comportamento das series de preços do álcool anidro 

para o estado de Pernambuco; 

• A análise foi feita para um único produto, no caso o álcool anidro, podendo ser 

feito o mesmo procedimento para o álcool hidratado;  

• Séries históricas representativas,  

• caso queira fazer previsões para maiores períodos incorre na impresibilidade dos 

resultados, pois quanto maior for o horizonte temporal previsto, maior será a 

probabilidade do erro. 

 

 5.2 Recomendações de trabalho futuros 

 

Visando a realização de futuras pesquisas mais aprimoradas do trabalho exposto 

têm-se as seguintes recomendações: 

• Para melhor comparação dos dados é importante aplicar os modelos 

matemáticos também para o álcool hidratado, desta forma poderá se verificar a 

tendência que mas se ajuste ao valor real também para esse álcool; 

•  Outra sugestão seria rodar as estatísticas para o Estado de São Paulo a fim de ter 

uma referência para o estado de Pernambuco podendo assim tornar a análise 

mais completa considerando correlações entre os estados; 

• Outra forma de análise seria trabalhar, realizando questionários de pesquisa nas 

empresas sucroalcooleiras no estado de Pernambuco; 
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• Além da pesquisa do álcool seria interessante um estudo para o açúcar, visto que 

os dois produtos andam, ainda, atrelados um ao outro; 

• Mostrar, através de modelos econométricos, até que ponto o etanol é ou não 

responsável pela alta de preços de alimentos, baseado na inflação dos alimentos 

e na produção de biocombustível, no caso o álcool etílico. 
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ANEXO 1 

 tempo preço     
meses X Y XY X2 X2Y X4 

31-jan-01 -85 0,6842 -58,1570 7225 4943,345 52200625 
28-fev-01 -83 0,6744 -55,9752 6889 4645,9416 47458321 
30-mar-01 -81 0,6674 -54,0594 6561 4378,8114 43046721 
30-abr-01 -79 0,6661 -52,6219 6241 4157,1301 38950081 
31-mai-01 -77 0,6622 -50,9894 5929 3926,1838 35153041 
29-jun-01 -75 0,662 -49,6500 5625 3723,75 31640625 
31-jul-01 -73 0,6609 -48,2457 5329 3521,9361 28398241 
31-ago-01 -71 0,6714 -47,6694 5041 3384,5274 25411681 
28-set-01 -69 0,6522 -45,0018 4761 3105,1242 22667121 
31-out-01 -67 0,6282 -42,0894 4489 2819,9898 20151121 
30-nov-01 -65 0,6053 -39,3445 4225 2557,3925 17850625 
28-dez-01 -63 0,5854 -36,8802 3969 2323,4526 15752961 
31-jan-02 -61 0,5693 -34,7273 3721 2118,3653 13845841 
28-fev-02 -59 0,592 -34,9280 3481 2060,752 12117361 
28-mar-02 -57 0,6087 -34,6959 3249 1977,6663 10556001 
30-abr-02 -55 0,5818 -31,9990 3025 1759,945 9150625 
29-mai-02 -53 0,579 -30,6870 2809 1626,411 7890481 
28-jun-02 -51 0,6117 -31,1967 2601 1591,0317 6765201 
31-jul-02 -49 0,5983 -29,3167 2401 1436,5183 5764801 
30-set-02 -47 0,6226 -29,2622 2209 1375,3234 4879681 
31-out-02 -45 0,677 -30,4650 2025 1370,925 4100625 
29-nov-02 -43 0,8225 -35,3675 1849 1520,8025 3418801 
30-dez-02 -41 0,8065 -33,0665 1681 1355,7265 2825761 
31-jan-03 -39 0,819 -31,9410 1521 1245,699 2313441 
28-fev-03 -37 1,06 -39,2200 1369 1451,14 1874161 
31-mar-03 -35 1,0411 -36,4385 1225 1275,3475 1500625 
30-abr-03 -33 1,0532 -34,7556 1089 1146,9348 1185921 
30-mai-03 -31 1,0637 -32,9747 961 1022,2157 923521 
30-jun-03 -29 0,9443 -27,3847 841 794,1563 707281 
31-jul-03 -27 0,8152 -22,0104 729 594,2808 531441 
29-ago-03 -25 0,8451 -21,1275 625 528,1875 390625 
30-set-03 -23 0,8126 -18,6898 529 429,8654 279841 
27-out-03 -21 0,7411 -15,5631 441 326,8251 194481 
27-nov-03 -19 0,6259 -11,8921 361 225,9499 130321 
26-dez-03 -17 0,6821 -11,5957 289 197,1269 83521 
27-jan-04 -15 0,6873 -10,3095 225 154,6425 50625 
27-fev-04 -13 0,7034 -9,1442 169 118,8746 28561 
26-mar-04 -11 0,6596 -7,2556 121 79,8116 14641 
27-abr-04 -9 0,6591 -5,9319 81 53,3871 6561 
27-mai-04 -7 0,6952 -4,8664 49 34,0648 2401 
25-jun-04 -5 0,7722 -3,8610 25 19,305 625 
27-jul-04 -3 0,8267 -2,4801 9 7,4403 81 
27-ago-04 -1 0,92 -0,9200 1 0,92 1 
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continuação 
 tempo preço     

meses X Y XY X2 X2Y X4 
27-set-04 1 0,9128 0,9128 1 0,9128 1 
27-out-04 3 0,9133 2,7399 9 8,2197 81 
26-nov-04 5 1,0680 5,3400 25 26,7 625 
27-dez-04 7 1,0213 7,1491 49 50,0437 2401 
27-jan-05 9 0,9848 8,8632 81 79,7688 6561 
25-fev-05 11 0,9700 10,6700 121 117,37 14641 
28-mar-05 13 0,9918 12,8934 169 167,6142 28561 
27-abr-05 15 1,0016 15,0240 225 225,36 50625 
27-mai-05 17 0,9663 16,4271 289 279,2607 83521 
27-jun-05 19 0,9037 17,1703 361 326,2357 130321 
27-jul-05 21 1,0158 21,3318 441 447,9678 194481 
26-ago-05 23 1,0191 23,4393 529 539,1039 279841 
27-set-05 25 0,9624 24,0600 625 601,5 390625 
27-out-05 27 0,9813 26,4951 729 715,3677 531441 
25-nov-05 29 0,9927 28,7883 841 834,8607 707281 
27-dez-05 31 0,9833 30,4823 961 944,9513 923521 
27-jan-06 33 1,1604 38,2932 1089 1263,6756 1185921 
24-fev-06 35 1,1769 41,1915 1225 1441,7025 1500625 
27-mar-06 37 1,3123 48,5551 1369 1796,5387 1874161 
27-abr-06 39 1,4469 56,4291 1521 2200,7349 2313441 
26-mai-06 41 1,3432 55,0712 1681 2257,9192 2825761 
27-jun-06 43 1,1865 51,0195 1849 2193,8385 3418801 
27-set-06 45 1,0538 47,4210 2025 2133,945 4100625 
27-out-06 47 0,9730 45,7310 2209 2149,357 4879681 
27-nov-06 49 0,9636 47,2164 2401 2313,6036 5764801 
27-dez-06 51 0,9600 48,9600 2601 2496,96 6765201 
26-jan-07 53 0,9733 51,5849 2809 2733,9997 7890481 
27-fev-07 55 0,9781 53,7955 3025 2958,7525 9150625 
27-mar-07 57 0,9615 54,8055 3249 3123,9135 10556001 
27-abr-07 59 1,039 61,3010 3481 3616,759 12117361 
25-mai-07 61 1,0277 62,6897 3721 3824,0717 13845841 
27-jun-07 63 0,9062 57,0906 3969 3596,7078 15752961 
27-set-07 65 0,8201 53,3065 4225 3464,9225 17850625 
26-out-07 67 0,7818 52,3806 4489 3509,5002 20151121 
27-nov-07 69 0,8185 56,4765 4761 3896,8785 22667121 
27-dez-07 71 0,9299 66,0229 5041 4687,6259 25411681 
25-jan-08 73 0,8888 64,8824 5329 4736,4152 28398241 
27-fev-08 75 0,8686 65,1450 5625 4885,875 31640625 
27-mar-08 77 0,9414 72,4878 5929 5581,5606 35153041 
25-abr-08 79 0,9766 77,1514 6241 6094,9606 38950081 
27-mai-08 81 0,9999 80,9919 6561 6560,3439 43046721 
27-jun-08 83 1,0935 90,7605 6889 7533,1215 47458321 
26-set-08 85 1,0611 90,1935 7225 7666,4475 52200625 

Total - 74,6467 557,9833 211990 175472,59 940430038 
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ANEXO 2 

Observação Y previsto Resíduos Resíduos2 
1 0,6443 0,0399 0,0016 
2 0,6495 0,0249 0,0006 
3 0,6548 0,0126 0,0002 
4 0,6600 0,0061 0,0000 
5 0,6653 -0,0031 0,0000 
6 0,6706 -0,0086 0,0001 
7 0,6758 -0,0149 0,0002 
8 0,6811 -0,0097 0,0001 
9 0,6864 -0,0342 0,0012 

10 0,6916 -0,0634 0,0040 
11 0,6969 -0,0916 0,0084 
12 0,7022 -0,1168 0,0136 
13 0,7074 -0,1381 0,0191 
14 0,7127 -0,1207 0,0146 
15 0,7180 -0,1093 0,0119 
16 0,7232 -0,1414 0,0200 
17 0,7285 -0,1495 0,0223 
18 0,7337 -0,1220 0,0149 
19 0,7390 -0,1407 0,0198 
20 0,7443 -0,1217 0,0148 
21 0,7495 -0,0725 0,0053 
22 0,7548 0,0677 0,0046 
23 0,7601 0,0464 0,0022 
24 0,7653 0,0537 0,0029 
25 0,7706 0,2894 0,0838 
26 0,7759 0,2652 0,0704 
27 0,7811 0,2721 0,0740 
28 0,7864 0,2773 0,0769 
29 0,7917 0,1526 0,0233 
30 0,7969 0,0183 0,0003 
31 0,8022 0,0429 0,0018 
32 0,8074 0,0052 0,0000 
33 0,8127 -0,0716 0,0051 
34 0,8180 -0,1921 0,0369 
35 0,8232 -0,1411 0,0199 
36 0,8285 -0,1412 0,0199 
37 0,8338 -0,1304 0,0170 
38 0,8390 -0,1794 0,0322 
39 0,8443 -0,1852 0,0343 
40 0,8496 -0,1544 0,0238 
41 0,8548 -0,0826 0,0068 
42 0,8601 -0,0334 0,0011 
43 0,8654 0,0546 0,0030 
44 0,8706 0,0422 0,0018 
45 0,8759 0,0374 0,0014 
46 0,8811 0,1869 0,0349 
47 0,8864 0,1349 0,0182 
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continuação 
Observação Y previsto Resíduos Resíduos2 

48 0,8917 0,0931 0,0087 
49 0,8969 0,0731 0,0053 
50 0,9022 0,0896 0,0080 
51 0,9075 0,0941 0,0089 
52 0,9127 0,0536 0,0029 
53 0,9180 -0,0143 0,0002 
54 0,9233 0,0925 0,0086 
55 0,9285 0,0906 0,0082 
56 0,9338 0,0286 0,0008 
57 0,9391 0,0422 0,0018 
58 0,9443 0,0484 0,0023 
59 0,9496 0,0337 0,0011 
60 0,9548 0,2056 0,0423 
61 0,9601 0,2168 0,0470 
62 0,9654 0,3469 0,1204 
63 0,9706 0,4763 0,2268 
64 0,9759 0,3673 0,1349 
65 0,9812 0,2053 0,0422 
66 0,9864 0,0674 0,0045 
67 0,9917 -0,0187 0,0003 
68 0,9970 -0,0334 0,0011 
69 1,0022 -0,0422 0,0018 
70 1,0075 -0,0342 0,0012 
71 1,0128 -0,0347 0,0012 
72 1,0180 -0,0565 0,0032 
73 1,0233 0,0157 0,0002 
74 1,0285 -0,0008 0,0000 
75 1,0338 -0,1276 0,0163 
76 1,0391 -0,2190 0,0479 
77 1,0443 -0,2625 0,0689 
78 1,0496 -0,2311 0,0534 
79 1,0549 -0,1250 0,0156 
80 1,0601 -0,1713 0,0294 
81 1,0654 -0,1968 0,0387 
82 1,0707 -0,1293 0,0167 
83 1,0759 -0,0993 0,0099 
84 1,0812 -0,0813 0,0066 
85 1,0865 0,0070 0,0000 
86 1,0917 -0,0306 0,0009 
87 1,0970 ∑ 1,7576 
88 1,0996   
89 1,1022   
90 1,1049   
91 1,1075   
92 1,1101     
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Y Y previsto Resíduos Resíduos2 
0,6842 0,5891 0,0951 0,0090 
0,6744 0,5962 0,0782 0,0061 
0,6674 0,6032 0,0642 0,0041 
0,6661 0,6101 0,0560 0,0031 
0,6622 0,6171 0,0451 0,0020 
0,6620 0,6240 0,0380 0,0014 
0,6609 0,6308 0,0301 0,0009 
0,6714 0,6376 0,0338 0,0011 
0,6522 0,6444 0,0078 0,0001 
0,6282 0,6511 -0,0229 0,0005 
0,6053 0,6578 -0,0525 0,0028 
0,5854 0,6644 -0,0790 0,0062 
0,5693 0,6710 -0,1017 0,0103 
0,5920 0,6776 -0,0856 0,0073 
0,6087 0,6841 -0,0754 0,0057 
0,5818 0,6905 -0,1087 0,0118 
0,5790 0,6969 -0,1179 0,0139 
0,6117 0,7033 -0,0916 0,0084 
0,5983 0,7097 -0,1114 0,0124 
0,6226 0,7159 -0,0933 0,0087 
0,6770 0,7222 -0,0452 0,0020 
0,8225 0,7284 0,0941 0,0089 
0,8065 0,7346 0,0719 0,0052 
0,8190 0,7407 0,0783 0,0061 
1,0600 0,7468 0,3132 0,0981 
1,0411 0,7528 0,2883 0,0831 
1,0532 0,7588 0,2944 0,0867 
1,0637 0,7647 0,2990 0,0894 
0,9443 0,7706 0,1737 0,0302 
0,8152 0,7765 0,0387 0,0015 
0,8451 0,7823 0,0628 0,0039 
0,8126 0,7881 0,0245 0,0006 
0,7411 0,7938 -0,0527 0,0028 
0,6259 0,7995 -0,1736 0,0301 
0,6821 0,8052 -0,1231 0,0151 
0,6873 0,8108 -0,1235 0,0152 
0,7034 0,8163 -0,1129 0,0128 
0,6596 0,8219 -0,1623 0,0263 
0,6591 0,8273 -0,1682 0,0283 
0,6952 0,8328 -0,1376 0,0189 
0,7722 0,8382 -0,0660 0,0044 
0,8267 0,8435 -0,0168 0,0003 
0,9200 0,8488 0,0712 0,0051 
0,9128 0,8541 0,0587 0,0034 
0,9133 0,8593 0,0540 0,0029 
1,0680 0,8645 0,2035 0,0414 
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Y Y previsto Resíduos Resíduos2 

1,0213 0,8696 0,1517 0,0230 
0,9848 0,8747 0,1101 0,0121 
0,9700 0,8798 0,0902 0,0081 
0,9918 0,8848 0,1070 0,0115 
1,0016 0,8897 0,1119 0,0125 
0,9663 0,8947 0,0716 0,0051 
0,9037 0,8995 0,0042 0,0000 
1,0158 0,9044 0,1114 0,0124 
1,0191 0,9092 0,1099 0,0121 
0,9624 0,9139 0,0485 0,0023 
0,9813 0,9186 0,0627 0,0039 
0,9927 0,9233 0,0694 0,0048 
0,9833 0,9279 0,0554 0,0031 
1,1604 0,9325 0,2279 0,0519 
1,1769 0,9370 0,2399 0,0575 
1,3123 0,9415 0,3708 0,1375 
1,4469 0,9460 0,5009 0,2509 
1,3432 0,9504 0,3928 0,1543 
1,1865 0,9548 0,2317 0,0537 
1,0538 0,9591 0,0947 0,0090 
0,9730 0,9634 0,0096 0,0001 
0,9636 0,9676 -0,0040 0,0000 
0,9600 0,9718 -0,0118 0,0001 
0,9733 0,9759 -0,0026 0,0000 
0,9781 0,9801 -0,0020 0,0000 
0,9615 0,9841 -0,0226 0,0005 
1,0390 0,9881 0,0509 0,0026 
1,0277 0,9921 0,0356 0,0013 
0,9062 0,9961 -0,0899 0,0081 
0,8201 1,0000 -0,1799 0,0323 
0,7818 1,0038 -0,2220 0,0493 
0,8185 1,0076 -0,1891 0,0358 
0,9299 1,0114 -0,0815 0,0066 
0,8888 1,0151 -0,1263 0,0160 
0,8686 1,0188 -0,1502 0,0226 
0,9414 1,0224 -0,0810 0,0066 
0,9766 1,0260 -0,0494 0,0024 
0,9999 1,0296 -0,0297 0,0009 
1,0935 1,0331 0,0604 0,0036 
1,0611 1,0366 0,0245 0,0006 

87 1,0400   
88 1,0417   
89 1,0434   
90 1,0450   
91 1,0467   
92 1,0484     
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Y X log Y X2 X logY 
0,6842 -85 -0,1648 7225 14,0094 
0,6744 -83 -0,1711 6889 14,1998 
0,6674 -81 -0,1756 6561 14,2247 
0,6661 -79 -0,1765 6241 13,9404 
0,6622 -77 -0,1790 5929 13,7838 
0,6620 -75 -0,1791 5625 13,4357 
0,6609 -73 -0,1799 5329 13,1301 
0,6714 -71 -0,1730 5041 12,2843 
0,6522 -69 -0,1856 4761 12,8077 
0,6282 -67 -0,2019 4489 13,5274 
0,6053 -65 -0,2180 4225 14,1719 
0,5854 -63 -0,2326 3969 14,6505 
0,5693 -61 -0,2447 3721 14,9242 
0,5920 -59 -0,2277 3481 13,4330 
0,6087 -57 -0,2156 3249 12,2890 
0,5818 -55 -0,2352 3025 12,9375 
0,5790 -53 -0,2373 2809 12,5780 
0,6117 -51 -0,2135 2601 10,8865 
0,5983 -49 -0,2231 2401 10,9310 
0,6226 -47 -0,2058 2209 9,6722 
0,6770 -45 -0,1694 2025 7,6235 
0,8225 -43 -0,0849 1849 3,6492 
0,8065 -41 -0,0934 1681 3,8292 
0,8190 -39 -0,0867 1521 3,3819 
1,0600 -37 0,0253 1369 -0,9363 
1,0411 -35 0,0175 1225 -0,6122 
1,0532 -33 0,0225 1089 -0,7429 
1,0637 -31 0,0268 961 -0,8314 
0,9443 -29 -0,0249 841 0,7218 
0,8152 -27 -0,0887 729 2,3959 
0,8451 -25 -0,0731 625 1,8273 
0,8126 -23 -0,0901 529 2,0728 
0,7411 -21 -0,1301 441 2,7326 
0,6259 -19 -0,2035 361 3,8664 
0,6821 -17 -0,1662 289 2,8246 
0,6873 -15 -0,1629 225 2,4428 
0,7034 -13 -0,1528 169 1,9864 
0,6596 -11 -0,1807 121 1,9879 
0,6591 -9 -0,1811 81 1,6294 
0,6952 -7 -0,1579 49 1,1052 
0,7722 -5 -0,1123 25 0,5614 
0,8267 -3 -0,0827 9 0,2480 
0,9200 -1 -0,0362 1 0,0362 
0,9128 1 -0,0396 1 -0,0396 
0,9133 3 -0,0394 9 -0,1182 
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Y X log Y X2 X logY 
1,0680 5 0,0286 25 0,1429 
1,0213 7 0,0092 49 0,0641 
0,9848 9 -0,0067 81 -0,0599 
0,9700 11 -0,0132 121 -0,1455 
0,9918 13 -0,0036 169 -0,0465 
1,0016 15 0,0007 225 0,0104 
0,9663 17 -0,0149 289 -0,2531 
0,9037 19 -0,0440 361 -0,8355 
1,0158 21 0,0068 441 0,1430 
1,0191 23 0,0082 529 0,1890 
0,9624 25 -0,0166 625 -0,4161 
0,9813 27 -0,0082 729 -0,2214 
0,9927 29 -0,0032 841 -0,0923 
0,9833 31 -0,0073 961 -0,2267 
1,1604 33 0,0646 1089 2,1321 
1,1769 35 0,0707 1225 2,4759 
1,3123 37 0,1180 1369 4,3672 
1,4469 39 0,1604 1521 6,2571 
1,3432 41 0,1281 1681 5,2538 
1,1865 43 0,0743 1849 3,1935 
1,0538 45 0,0228 2025 1,0241 
0,9730 47 -0,0119 2209 -0,5587 
0,9636 49 -0,0161 2401 -0,7891 
0,9600 51 -0,0177 2601 -0,9042 
0,9733 53 -0,0118 2809 -0,6229 
0,9781 55 -0,0096 3025 -0,5289 
0,9615 57 -0,0171 3249 -0,9719 
1,0390 59 0,0166 3481 0,9803 
1,0277 61 0,0119 3721 0,7238 
0,9062 63 -0,0428 3969 -2,6949 
0,8201 65 -0,0861 4225 -5,5987 
0,7818 67 -0,1069 4489 -7,1626 
0,8185 69 -0,0870 4761 -6,0017 
0,9299 71 -0,0316 5041 -2,2410 
0,8888 73 -0,0512 5329 -3,7373 
0,8686 75 -0,0612 5625 -4,5885 
0,9414 77 -0,0262 5929 -2,0194 
0,9766 79 -0,0103 6241 -0,8124 
0,9999 81 0,0000 6561 -0,0035 
1,0935 83 0,0388 6889 3,2220 
1,0611 85 0,0258 7225 2,1893 

 ∑ -6,2239 211990 294,2949 
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-0,1648 -0,1904 0,0256 0,0007 
-0,1711 -0,1876 0,0165 0,0003 
-0,1756 -0,1848 0,0092 0,0001 
-0,1765 -0,1820 0,0056 0,0000 
-0,1790 -0,1793 0,0003 0,0000 
-0,1791 -0,1765 -0,0027 0,0000 
-0,1799 -0,1737 -0,0062 0,0000 
-0,1730 -0,1709 -0,0021 0,0000 
-0,1856 -0,1682 -0,0175 0,0003 
-0,2019 -0,1654 -0,0365 0,0013 
-0,2180 -0,1626 -0,0554 0,0031 
-0,2326 -0,1598 -0,0727 0,0053 
-0,2447 -0,1571 -0,0876 0,0077 
-0,2277 -0,1543 -0,0734 0,0054 
-0,2156 -0,1515 -0,0641 0,0041 
-0,2352 -0,1487 -0,0865 0,0075 
-0,2373 -0,1459 -0,0914 0,0083 
-0,2135 -0,1432 -0,0703 0,0049 
-0,2231 -0,1404 -0,0827 0,0068 
-0,2058 -0,1376 -0,0682 0,0046 
-0,1694 -0,1348 -0,0346 0,0012 
-0,0849 -0,1321 0,0472 0,0022 
-0,0934 -0,1293 0,0359 0,0013 
-0,0867 -0,1265 0,0398 0,0016 
0,0253 -0,1237 0,1490 0,0222 
0,0175 -0,1210 0,1385 0,0192 
0,0225 -0,1182 0,1407 0,0198 
0,0268 -0,1154 0,1422 0,0202 
-0,0249 -0,1126 0,0877 0,0077 
-0,0887 -0,1099 0,0211 0,0004 
-0,0731 -0,1071 0,0340 0,0012 
-0,0901 -0,1043 0,0142 0,0002 
-0,1301 -0,1015 -0,0286 0,0008 
-0,2035 -0,0987 -0,1048 0,0110 
-0,1662 -0,0960 -0,0702 0,0049 
-0,1629 -0,0932 -0,0697 0,0049 
-0,1528 -0,0904 -0,0624 0,0039 
-0,1807 -0,0876 -0,0931 0,0087 
-0,1811 -0,0849 -0,0962 0,0093 
-0,1579 -0,0821 -0,0758 0,0057 
-0,1123 -0,0793 -0,0330 0,0011 
-0,0827 -0,0765 -0,0061 0,0000 
-0,0362 -0,0738 0,0375 0,0014 
-0,0396 -0,0710 0,0314 0,0010 
-0,0394 -0,0682 0,0288 0,0008 
0,0286 -0,0654 0,0940 0,0088 
0,0092 -0,0627 0,0718 0,0052 
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logY logY previsto Resíduos Resíduos2 
-0,0067 -0,0599 0,0532 0,0028 
-0,0132 -0,0571 0,0439 0,0019 
-0,0036 -0,0543 0,0507 0,0026 
0,0007 -0,0515 0,0522 0,0027 
-0,0149 -0,0488 0,0339 0,0011 
-0,0440 -0,0460 0,0020 0,0000 
0,0068 -0,0432 0,0500 0,0025 
0,0082 -0,0404 0,0487 0,0024 
-0,0166 -0,0377 0,0210 0,0004 
-0,0082 -0,0349 0,0267 0,0007 
-0,0032 -0,0321 0,0289 0,0008 
-0,0073 -0,0293 0,0220 0,0005 
0,0646 -0,0266 0,0912 0,0083 
0,0707 -0,0238 0,0945 0,0089 
0,1180 -0,0210 0,1390 0,0193 
0,1604 -0,0182 0,1787 0,0319 
0,1281 -0,0155 0,1436 0,0206 
0,0743 -0,0127 0,0869 0,0076 
0,0228 -0,0099 0,0327 0,0011 
-0,0119 -0,0071 -0,0048 0,0000 
-0,0161 -0,0043 -0,0118 0,0001 
-0,0177 -0,0016 -0,0162 0,0003 
-0,0118 0,0012 -0,0130 0,0002 
-0,0096 0,0040 -0,0136 0,0002 
-0,0171 0,0068 -0,0238 0,0006 
0,0166 0,0095 0,0071 0,0001 
0,0119 0,0123 -0,0005 0,0000 
-0,0428 0,0151 -0,0579 0,0033 
-0,0861 0,0179 -0,1040 0,0108 
-0,1069 0,0206 -0,1276 0,0163 
-0,0870 0,0234 -0,1104 0,0122 
-0,0316 0,0262 -0,0578 0,0033 
-0,0512 0,0290 -0,0802 0,0064 
-0,0612 0,0317 -0,0929 0,0086 
-0,0262 0,0345 -0,0608 0,0037 
-0,0103 0,0373 -0,0476 0,0023 
0,0000 0,0401 -0,0401 0,0016 
0,0388 0,0429 -0,0040 0,0000 
0,0258 0,0456 -0,0199 0,0004 

    ∑e^2 = 0,4119 
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0,6842 0,6451 0,0391 0,0015 
0,6744 0,6492 0,0252 0,0006 
0,6674 0,6534 0,0140 0,0002 
0,6661 0,6576 0,0085 0,0001 
0,6622 0,6618 0,0004 0,0000 
0,6620 0,6661 -0,0041 0,0000 
0,6609 0,6703 -0,0094 0,0001 
0,6714 0,6746 -0,0032 0,0000 
0,6522 0,6790 -0,0268 0,0007 
0,6282 0,6833 -0,0551 0,0030 
0,6053 0,6877 -0,0824 0,0068 
0,5854 0,6921 -0,1067 0,0114 
0,5693 0,6965 -0,1272 0,0162 
0,5920 0,7010 -0,1090 0,0119 
0,6087 0,7055 -0,0968 0,0094 
0,5818 0,7100 -0,1282 0,0164 
0,5790 0,7146 -0,1356 0,0184 
0,6117 0,7192 -0,1075 0,0115 
0,5983 0,7238 -0,1255 0,0157 
0,6226 0,7284 -0,1058 0,0112 
0,6770 0,7331 -0,0561 0,0031 
0,8225 0,7378 0,0847 0,0072 
0,8065 0,7425 0,0640 0,0041 
0,8190 0,7473 0,0717 0,0051 
1,0600 0,7521 0,3079 0,0948 
1,0411 0,7569 0,2842 0,0808 
1,0532 0,7618 0,2914 0,0849 
1,0637 0,7666 0,2971 0,0882 
0,9443 0,7716 0,1727 0,0298 
0,8152 0,7765 0,0387 0,0015 
0,8451 0,7815 0,0636 0,0040 
0,8126 0,7865 0,0261 0,0007 
0,7411 0,7915 -0,0505 0,0025 
0,6259 0,7966 -0,1707 0,0291 
0,6821 0,8017 -0,1196 0,0143 
0,6873 0,8069 -0,1196 0,0143 
0,7034 0,8120 -0,1087 0,0118 
0,6596 0,8173 -0,1577 0,0249 
0,6591 0,8225 -0,1634 0,0267 
0,6952 0,8278 -0,1326 0,0176 
0,7722 0,8331 -0,0609 0,0037 
0,8267 0,8384 -0,0117 0,0001 
0,9200 0,8438 0,0762 0,0058 
0,9128 0,8492 0,0636 0,0040 
0,9133 0,8547 0,0586 0,0034 
1,0680 0,8601 0,2079 0,0432 
1,0213 0,8657 0,1556 0,0242 
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Y Y previsto Resíduos Resíduos2 
0,9848 0,8712 0,1136 0,0129 
0,9700 0,8768 0,0932 0,0087 
0,9918 0,8824 0,1094 0,0120 
1,0016 0,8881 0,1135 0,0129 
0,9663 0,8938 0,0725 0,0053 
0,9037 0,8995 0,0042 0,0000 
1,0158 0,9053 0,1105 0,0122 
1,0191 0,9111 0,1080 0,0117 
0,9624 0,9169 0,0455 0,0021 
0,9813 0,9228 0,0585 0,0034 
0,9927 0,9287 0,0640 0,0041 
0,9833 0,9347 0,0486 0,0024 
1,1604 0,9407 0,2197 0,0483 
1,1769 0,9467 0,2302 0,0530 
1,3123 0,9528 0,3595 0,1293 
1,4469 0,9589 0,4880 0,2381 
1,3432 0,9650 0,3782 0,1430 
1,1865 0,9712 0,2153 0,0463 
1,0538 0,9775 0,0763 0,0058 
0,9730 0,9837 -0,0107 0,0001 
0,9636 0,9900 -0,0264 0,0007 
0,9600 0,9964 -0,0364 0,0013 
0,9733 1,0028 -0,0295 0,0009 
0,9781 1,0092 -0,0311 0,0010 
0,9615 1,0157 -0,0542 0,0029 
1,0390 1,0222 0,0168 0,0003 
1,0277 1,0288 -0,0011 0,0000 
0,9062 1,0354 -0,1292 0,0167 
0,8201 1,0420 -0,2219 0,0492 
0,7818 1,0487 -0,2669 0,0712 
0,8185 1,0554 -0,2369 0,0561 
0,9299 1,0622 -0,1323 0,0175 
0,8888 1,0690 -0,1802 0,0325 
0,8686 1,0758 -0,2072 0,0429 
0,9414 1,0827 -0,1413 0,0200 
0,9766 1,0897 -0,1131 0,0128 
0,9999 1,0967 -0,0968 0,0094 
1,0935 1,1037 -0,0102 0,0001 
1,0611 1,1108 -0,0497 0,0025 

87 1,1179 ∑e^2 = 1,8549 
88 1,1215   
89 1,1251   
90 1,1287   
91 1,1323   
92 1,1359     
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Meses 
Valor dos 

preços 
média móvel 

3 meses erro padrão 
média móvel 

5 meses erro padrão 
-85 0,6842     
-83 0,6744     
-81 0,6674 0,6753    
-79 0,6661 0,6693    
-77 0,6622 0,6652 0,0052 0,6709  
-75 0,662 0,6634 0,0027 0,6664  
-73 0,6609 0,6617 0,0020 0,6637  
-71 0,6714 0,6648 0,0039 0,6645  
-69 0,6522 0,6615 0,0066 0,6617 0,0069 
-67 0,6282 0,6506 0,0145 0,6549 0,0133 
-65 0,6053 0,6286 0,0194 0,6436 0,0216 
-63 0,5854 0,6063 0,0222 0,6285 0,0289 
-61 0,5693 0,5867 0,0207 0,6081 0,0336 
-59 0,592 0,5822 0,0167 0,5960 0,0333 
-57 0,6087 0,5900 0,0158 0,5921 0,0320 
-55 0,5818 0,5942 0,0141 0,5874 0,0271 
-53 0,579 0,5898 0,0144 0,5862 0,0194 
-51 0,6117 0,5908 0,0153 0,5946 0,0115 
-49 0,5983 0,5963 0,0136 0,5959 0,0114 
-47 0,6226 0,6109 0,0139 0,5987 0,0138 
-45 0,677 0,6326 0,0265 0,6177 0,0298 
-43 0,8225 0,7074 0,0716 0,6664 0,0758 
-41 0,8065 0,7687 0,0745 0,7054 0,0880 
-39 0,819 0,8160 0,0700 0,7495 0,0933 
-37 1,06 0,8952 0,0977 0,8370 0,1361 
-35 1,0411 0,9734 0,1029 0,9098 0,1459 
-33 1,0532 1,0514 0,1029 0,9560 0,1353 
-31 1,0637 1,0527 0,0396 1,0074 0,1299 
-29 0,9443 1,0204 0,0444 1,0325 0,1322 
-27 0,8152 0,9411 0,0852 0,9835 0,1149 
-25 0,8451 0,8682 0,0860 0,9443 0,1082 
-23 0,8126 0,8243 0,0742 0,8962 0,1059 
-21 0,7411 0,7996 0,0369 0,8317 0,1106 
-19 0,6259 0,7265 0,0675 0,7680 0,1213 
-17 0,6821 0,6830 0,0672 0,7414 0,0987 
-15 0,6873 0,6651 0,0595 0,7098 0,0888 
-13 0,7034 0,6909 0,0147 0,6880 0,0808 
-11 0,6596 0,6834 0,0201 0,6717 0,0701 
-9 0,6591 0,6740 0,0178 0,6783 0,0309 
-7 0,6952 0,6713 0,0213 0,6809 0,0171 
-5 0,7722 0,7088 0,0400 0,6979 0,0360 
-3 0,8267 0,7647 0,0530 0,7226 0,0585 
-1 0,92 0,8396 0,0691 0,7746 0,0873 
1 0,9128 0,8865 0,0605 0,8254 0,0952 
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Meses 
Valor dos 

preços 
média móvel 

3 meses erro padrão 
média móvel 

5 meses erro padrão 
3 0,9133 0,9154 0,0488 0,8690 0,0971 
5 1,068 0,9647 0,0616 0,9282 0,1106 
7 1,0213 1,0009 0,0608 0,9671 0,1032 
9 0,9848 1,0247 0,0650 0,9800 0,0802 

11 0,97 0,9920 0,0288 0,9915 0,0706 
13 0,9918 0,9822 0,0269 1,0072 0,0681 
15 1,0016 0,9878 0,0160 0,9939 0,0273 
17 0,9663 0,9866 0,0152 0,9829 0,0145 
19 0,9037 0,9572 0,0340 0,9667 0,0316 
21 1,0158 0,9619 0,0454 0,9758 0,0350 
23 1,0191 0,9795 0,0494 0,9813 0,0383 
25 0,9624 0,9991 0,0440 0,9735 0,0384 
27 0,9813 0,9876 0,0314 0,9765 0,0378 
29 0,9927 0,9788 0,0229 0,9943 0,0252 
31 0,9833 0,9858 0,0089 0,9878 0,0179 
33 1,1604 1,0455 0,0669 1,0160 0,0648 
35 1,1769 1,1069 0,0777 1,0589 0,0834 
37 1,3123 1,2165 0,0954 1,1251 0,1182 
39 1,4469 1,3120 0,1037 1,2160 0,1569 
41 1,3432 1,3675 0,0965 1,2879 0,1589 
43 1,1865 1,3255 0,1127 1,2932 0,1528 
45 1,0538 1,1945 0,1151 1,2685 0,1726 
47 0,973 1,0711 0,1275 1,2007 0,1821 
49 0,9636 0,9968 0,1009 1,1040 0,1625 
51 0,96 0,9655 0,0599 1,0274 0,1635 
53 0,9733 0,9656 0,0199 0,9847 0,1564 
55 0,9781 0,9705 0,0070 0,9696 0,1235 
57 0,9615 0,9710 0,0083 0,9673 0,0700 
59 1,039 0,9929 0,0275 0,9824 0,0400 
61 1,0277 1,0094 0,0292 0,9959 0,0298 
63 0,9062 0,9910 0,0567 0,9825 0,0450 
65 0,8201 0,9180 0,0755 0,9509 0,0737 
67 0,7818 0,8360 0,0811 0,9150 0,0947 
69 0,8185 0,8068 0,0650 0,8709 0,0942 
71 0,9299 0,8434 0,0593 0,8513 0,0996 
73 0,8888 0,8791 0,0507 0,8478 0,0953 
75 0,8686 0,8958 0,0526 0,8575 0,0754 
77 0,9414 0,8996 0,0293 0,8894 0,0518 
79 0,9766 0,9289 0,0398 0,9211 0,0525 
81 0,9999 0,9726 0,0399 0,9351 0,0486 
83 1,0935 1,0233 0,0515 0,9760 0,0692 
85 1,0611 1,0515 0,0438 1,0145 0,0721 
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t Xt Previsão (Ft) [(Ft+1 - Xt+1)/Xt]
2 [(Xt+1 - Xt)/Xt]

2 
1 0,6842 0,6451 0,0014 0,0002 
2 0,6744 0,6492 0,0004 0,0001 
3 0,6674 0,6534 0,0002 0,0000 
4 0,6661 0,6576 0,0000 0,0000 
5 0,6622 0,6618 0,0000 0,0000 
6 0,6620 0,6661 0,0002 0,0000 
7 0,6609 0,6703 0,0000 0,0003 
8 0,6714 0,6746 0,0016 0,0008 
9 0,6522 0,6790 0,0071 0,0014 

10 0,6282 0,6833 0,0172 0,0013 
11 0,6053 0,6877 0,0311 0,0011 
12 0,5854 0,6921 0,0472 0,0008 
13 0,5693 0,6965 0,0367 0,0016 
14 0,5920 0,7010 0,0267 0,0008 
15 0,6087 0,7055 0,0444 0,0020 
16 0,5818 0,7100 0,0543 0,0000 
17 0,5790 0,7146 0,0344 0,0032 
18 0,6117 0,7192 0,0421 0,0005 
19 0,5983 0,7238 0,0313 0,0016 
20 0,6226 0,7284 0,0081 0,0076 
21 0,6770 0,7331 0,0157 0,0462 
22 0,8225 0,7378 0,0060 0,0004 
23 0,8065 0,7425 0,0079 0,0002 
24 0,8190 0,7473 0,1414 0,0866 
25 1,0600 0,7521 0,0719 0,0003 
26 1,0411 0,7569 0,0784 0,0001 
27 1,0532 0,7618 0,0796 0,0001 
28 1,0637 0,7666 0,0264 0,0126 
29 0,9443 0,7716 0,0017 0,0187 
30 0,8152 0,7765 0,0061 0,0013 
31 0,8451 0,7815 0,0010 0,0015 
32 0,8126 0,7865 0,0039 0,0077 
33 0,7411 0,7915 0,0531 0,0242 
34 0,6259 0,7966 0,0365 0,0081 
35 0,6821 0,8017 0,0307 0,0001 
36 0,6873 0,8069 0,0250 0,0005 
37 0,7034 0,8120 0,0502 0,0039 
38 0,6596 0,8173 0,0614 0,0000 
39 0,6591 0,8225 0,0405 0,0030 
40 0,6952 0,8278 0,0077 0,0123 
41 0,7722 0,8331 0,0002 0,0050 
42 0,8267 0,8384 0,0085 0,0127 
43 0,9200 0,8438 0,0048 0,0001 
44 0,9128 0,8492 0,0041 0,0000 
45 0,9133 0,8547 0,0518 0,0287 
46 1,0680 0,8601 0,0212 0,0019 
47 1,0213 0,8657 0,0124 0,0013 
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t Xt Previsão (Ft) [(Ft+1 - Xt+1)/Xt]
2 [(Xt+1 - Xt)/Xt]

2 
48 0,9848 0,8712 0,0090 0,0002 
49 0,9700 0,8768 0,0127 0,0005 
50 0,9918 0,8824 0,0131 0,0001 
51 1,0016 0,8881 0,0052 0,0012 
52 0,9663 0,8938 0,0000 0,0042 
53 0,9037 0,8995 0,0150 0,0154 
54 1,0158 0,9053 0,0113 0,0000 
55 1,0191 0,9111 0,0020 0,0031 
56 0,9624 0,9169 0,0037 0,0004 
57 0,9813 0,9228 0,0042 0,0001 
58 0,9927 0,9287 0,0024 0,0001 
59 0,9833 0,9347 0,0499 0,0324 
60 1,1604 0,9407 0,0394 0,0002 
61 1,1769 0,9467 0,0933 0,0132 
62 1,3123 0,9528 0,1383 0,0105 
63 1,4469 0,9589 0,0683 0,0051 
64 1,3432 0,9650 0,0257 0,0136 
65 1,1865 0,9712 0,0041 0,0125 
66 1,0538 0,9775 0,0001 0,0059 
67 0,9730 0,9837 0,0007 0,0001 
68 0,9636 0,9900 0,0014 0,0000 
69 0,9600 0,9964 0,0009 0,0002 
70 0,9733 1,0028 0,0010 0,0000 
71 0,9781 1,0092 0,0031 0,0003 
72 0,9615 1,0157 0,0003 0,0065 
73 1,0390 1,0222 0,0000 0,0001 
74 1,0277 1,0288 0,0158 0,0140 
75 0,9062 1,0354 0,0600 0,0090 
76 0,8201 1,0420 0,1059 0,0022 
77 0,7818 1,0487 0,0918 0,0022 
78 0,8185 1,0554 0,0261 0,0185 
79 0,9299 1,0622 0,0375 0,0020 
80 0,8888 1,0690 0,0544 0,0005 
81 0,8686 1,0758 0,0265 0,0070 
82 0,9414 1,0827 0,0144 0,0014 
83 0,9766 1,0897 0,0098 0,0006 
84 0,9999 1,0967 0,0001 0,0088 
85 1,0935 1,1037 0,0021 0,0009 
86 1,0611 1,1108   

Σ   2,1819 0,4939 
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Xt t 
Xt Previsto 

AR(1) 
Resíduos 

AR(1) 
Xt Previsto 

Generalizado 
Resíduos 

Generalizados 
0,6842 1 0,6326 0,0516 0,6326 0,0516 
0,6744 2 0,6836 -0,0092 0,6380 0,0364 
0,6674 3 0,6756 -0,0082 0,6434 0,0240 
0,6661 4 0,6700 -0,0039 0,6487 0,0174 
0,6622 5 0,6695 -0,0073 0,6541 0,0081 
0,6620 6 0,6666 -0,0046 0,6594 0,0026 
0,6609 7 0,6671 -0,0062 0,6648 -0,0039 
0,6714 8 0,6667 0,0047 0,6701 0,0013 
0,6522 9 0,6766 -0,0244 0,6755 -0,0233 
0,6282 10 0,6602 -0,0320 0,6809 -0,0527 
0,6053 11 0,6396 -0,0343 0,6862 -0,0809 
0,5854 12 0,6200 -0,0346 0,6916 -0,1062 
0,5693 13 0,6030 -0,0337 0,6969 -0,1276 
0,5920 14 0,5893 0,0027 0,7023 -0,1103 
0,6087 15 0,6100 -0,0013 0,7076 -0,0989 
0,5818 16 0,6254 -0,0436 0,7130 -0,1312 
0,5790 17 0,6022 -0,0232 0,7184 -0,1394 
0,6117 18 0,6004 0,0113 0,7237 -0,1120 
0,5983 19 0,6299 -0,0316 0,7291 -0,1308 
0,6226 20 0,6187 0,0039 0,7344 -0,1118 
0,6770 21 0,6408 0,0362 0,7398 -0,0628 
0,8225 22 0,6896 0,1329 0,7452 0,0773 
0,8065 23 0,8190 -0,0125 0,7505 0,0560 
0,8190 24 0,8054 0,0136 0,7559 0,0631 
1,0600 25 0,8171 0,2429 0,7612 0,2988 
1,0411 26 1,0310 0,0101 0,7666 0,2745 
1,0532 27 1,0149 0,0383 0,7719 0,2813 
1,0637 28 1,0262 0,0375 0,7773 0,2864 
0,9443 29 1,0361 -0,0918 0,7827 0,1616 
0,8152 30 0,9311 -0,1159 0,7880 0,0272 
0,8451 31 0,8174 0,0277 0,7934 0,0517 
0,8126 32 0,8445 -0,0319 0,7987 0,0139 
0,7411 33 0,8164 -0,0753 0,8041 -0,0630 
0,6259 34 0,7537 -0,1278 0,8095 -0,1836 
0,6821 35 0,6524 0,0297 0,8148 -0,1327 
0,6873 36 0,7027 -0,0154 0,8202 -0,1329 
0,7034 37 0,7079 -0,0045 0,8255 -0,1221 
0,6596 38 0,7228 -0,0632 0,8309 -0,1713 
0,6591 39 0,6847 -0,0256 0,8362 -0,1771 
0,6952 40 0,6848 0,0104 0,8416 -0,1464 
0,7722 41 0,7174 0,0548 0,8470 -0,0748 
0,8267 42 0,7862 0,0405 0,8523 -0,0256 
0,9200 43 0,8350 0,0850 0,8577 0,0623 
0,9128 44 0,9182 -0,0054 0,8630 0,0498 
0,9133 45 0,9124 0,0009 0,8684 0,0449 
1,0680 46 0,9135 0,1545 0,8738 0,1942 
1,0213 47 1,0510 -0,0297 0,8791 0,1422 
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Xt t 
Xt Previsto 

AR(1) 
Resíduos 

AR(1) 
Xt Previsto 

Generalizado 
Resíduos 

Generalizados 
0,9848 48 1,0103 -0,0255 0,8845 0,1003 
0,9700 49 0,9786 -0,0086 0,8898 0,0802 
0,9918 50 0,9661 0,0257 0,8952 0,0966 
1,0016 51 0,9860 0,0156 0,9005 0,1011 
0,9663 52 0,9953 -0,0290 0,9059 0,0604 
0,9037 53 0,9647 -0,0610 0,9113 -0,0076 
1,0158 54 0,9099 0,1059 0,9166 0,0992 
1,0191 55 1,0098 0,0093 0,9220 0,0971 
0,9624 56 1,0133 -0,0509 0,9273 0,0351 
0,9813 57 0,9637 0,0176 0,9327 0,0486 
0,9927 58 0,9811 0,0116 0,9380 0,0547 
0,9833 59 0,9918 -0,0085 0,9434 0,0399 
1,1604 60 0,9841 0,1763 0,9488 0,2116 
1,1769 61 1,1414 0,0355 0,9541 0,2228 
1,3123 62 1,1566 0,1557 0,9595 0,3528 
1,4469 63 1,2771 0,1698 0,9648 0,4821 
1,3432 64 1,3968 -0,0536 0,9702 0,3730 
1,1865 65 1,3057 -0,1192 0,9756 0,2109 
1,0538 66 1,1676 -0,1138 0,9809 0,0729 
0,9730 67 1,0508 -0,0778 0,9863 -0,0133 
0,9636 68 0,9799 -0,0163 0,9916 -0,0280 
0,9600 69 0,9722 -0,0122 0,9970 -0,0370 
0,9733 70 0,9696 0,0037 1,0023 -0,0290 
0,9781 71 0,9820 -0,0039 1,0077 -0,0296 
0,9615 72 0,9869 -0,0254 1,0131 -0,0516 
1,0390 73 0,9728 0,0662 1,0184 0,0206 
1,0277 74 1,0420 -0,0143 1,0238 0,0039 
0,9062 75 1,0326 -0,1264 1,0291 -0,1229 
0,8201 76 0,9257 -0,1056 1,0345 -0,2144 
0,7818 77 0,8501 -0,0683 1,0399 -0,2581 
0,8185 78 0,8168 0,0017 1,0452 -0,2267 
0,9299 79 0,8499 0,0800 1,0506 -0,1207 
0,8888 80 0,9491 -0,0603 1,0559 -0,1671 
0,8686 81 0,9134 -0,0448 1,0613 -0,1927 
0,9414 82 0,8961 0,0453 1,0666 -0,1252 
0,9766 83 0,9612 0,0154 1,0720 -0,0954 
0,9999 84 0,9929 0,0070 1,0774 -0,0775 
1,0935 85 1,0142 0,0793 1,0827 0,0108 
1,0611 86 1,0976 -0,0365 1,0881 -0,0270 

 87 1,0696  1,0934  
 88 1,0777  1,0988  
 89 1,0855  1,1042  
 90 1,0930  1,1095  
 91 1,1002  1,1149  
 92 1,1073  1,1202  
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Xt t 
Xt Previsto 

AR(1) 
Resíduos 

AR(1) 
Xt Previsto 

Generalizado 
Resíduos 

Generalizados 
 93 1,1141  1,1256  
 94 1,1208  1,1309  
 95 1,1273  1,1363  
 96 1,1337  1,1417  
 97 1,1400  1,1470  
 98 1,1461  1,1524  

 




