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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de verificar se o 

modelo logístico (Verhulst) consegue descrever a 

produção e importação de gasolina, no Brasil, nos 

próximos anos. Todos os cálculos da aplicação do 

modelo logístico foram feitos em linguagem C++ e os 

gráficos em EXCEL. Os resultados mostram erros 
normalizados menores do que 10% na aplicação do 

modelo nos dados do Balanço Energético Nacional 

entre os anos de 1970 até 2012.  

1. Introdução 
Modelos matemáticos já são aplicados na previsão 

da produção e depleção de reservas de petróleo, como o 
modelo logístico de Hubbert, o modelo Gaussiano, os 

modelos exponenciais e o modelo de ciclo-múltiplos. 

Este trabalho procura desenvolver uma análise das 

perspectivas de produção e importação de gasolina no 

Brasil, pois devido à crise da indústria de cana-de-

açúcar, iniciada em 2008, muitas usinas fecharam por 

causa do elevado endividamento, Com isso a 

produtividade do etanol caiu e o volume produzido 

desabou.  

Com menos etanol no mercado, o preço subiu, 

tornando-o menos competitivo. Isso fez com que os 

motoristas migrassem para a gasolina. Observando estes 
acontecimentos, é necessário que o governo federal 

planeje e defina uma política energética do país para os 

próximos anos, para que não aconteça um 

desabastecimento de gasolina no mercado nacional. 

2. Metodologia 
Neste trabalho foram utilizados dados do Balanço 

Energético Nacional [1] para modelar a importação e 
produção de gasolina. Todos os cálculos da aplicação do 

modelo logístico foram feitos em linguagem C++ e para 

as simulações gráficas dos resultados obtidos o EXCEL. 

Na determinação dos parâmetros do modelo 

logístico e os erros estatísticos, foram utilizados o 

Método dos Mínimos Quadrados e Regressão Linear. 

Nos gráficos foram colocados os dados do Plano 

Decenal de Expansão de Energia (PDE)[2] que 

representam a estimativa feita pelo governo com a 

intenção de obter uma melhor comparação destes dados. 

3. Resultados 
Utilizando os dados da produção e importação de 

gasolina, foram obtidos, respectivamente, os gráficos de 

volume (106 m3) por tempo (ano) das figuras 1 e 2. Para 

a produção de gasolina, foi utilizada uma única curva 

com um erro normalizado de 9,72 %. Para a importação 

de gasolina, devido à grande variação nos dados, foram 

utilizadas quatro curvas que formam uma curva 
resultante com um erro normalizado de 2,42 %. 

 
Figura 1 – Projeção da Produção de Gasolina  

 

 
Figura 2 – Importação de Gasolina 

4. Conclusões 
Observa-se que o modelo de Verhulst conseguiu 

descrever de forma satisfatória tanto a importação 

quanto a produção de gasolina no Brasil. Nota-se que a 

produção de gasolina, pelo modelo logístico, tende a ter 

um grande crescimento nos próximos anos, porém a 
projeção feita pelo governo demonstra que a produção 

tende a diminuir o crescimento, permanecendo 

praticamente constante entre 2017 e 2020, devido à falta 

de investimentos em novas refinarias para o 

processamento de petróleo em gasolina. 
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