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RESUMO

A demanda de energia aumenta cada vez mais junto ao crescimento populacional e a 

criação  de  novas  tecnologias.  Contudo,  o  uso  de  combustíveis  fósseis  é  cada  vez  menos 

apropriado por questões de segurança energética e impactos ambientais. Por conta disso, o uso e 

desenvolvimento de biocombustíveis que atendam a esses quesitos ganham papel importante na 

sociedade e o etanol é o biocombustível mais utilizado atualmente no mundo. Esse trabalho tem 

como objetivo analisar os métodos existentes para a produção do etanol no Brasil, levando em 

consideração  suas  vantagens  e  desvantagens  ambientais  e  econômicas.  Visto  a  grande 

importância da produção desse combustível para o país, foram mapeados os diferentes processos 

de produção, as principais regiões produtoras e consumidoras, além dos investimentos existentes 

e  necessários.  Ao  comparar  as  gerações  de  etanol,  percebe-se  que  o  momento  ainda  não  é 

propício  para  as  gerações  três  e  quatro  e,  portanto,  foi  dado  maior  detalhamento  às  duas 

primeiras. O etanol celulósico de segunda geração tem grandes vantagens por utilizar parte da 

estrutura já existente na primeira geração. Das análises econômicas e ambientais, percebe-se que 

o melhor desempenho é atingido ao integrar a produção de segunda geração à usina convencional 

de primeira  geração.  Das análises  das regiões  produtoras  e consumidoras,  concluiu-se que a 

região Centro-Sul é a mais adequada para a implementação da usina integrada, também por conta 

das alternativas logísticas disponíveis para a distribuição do biocombustível. Assim, com os dois 

processos caminhando juntos, será possível ultrapassar os entraves existentes e superar os limites 

de produção, nos colocando em ótima posição em relação aos outros países.

Palavras-Chave: Etanol de primeira geração. Etanol de segunda geração. Processo de produção 

de etanol. Processo de produção integrado.    



ABSTRACT

An  increase  in  energy  demand  follows  population  growth  and  the  creation  of  new 

technologies.  However,  the  use  of  fossil  fuels  becomes  less  appropriate  because  of  energy 

security and environmental impacts. On this behalf, the use and development of biofuels that 

meet these requirements gain an important role in society and ethanol is the most widely used 

biofuel  in  the  world  nowadays.  This  paper  aims  the  analysis  of  existing  methods  for  the 

production  of  ethanol  in  Brazil,  taking  into  consideration  their  environmental  and economic 

advantages and disadvantages. Given the great importance of this biofuel production in Brazil, 

the different production processes and the main producer and consumer regions were mapped, 

besides of the existing and necessary investments. By comparing the ethanol generations, it is 

noticed that the moment is not propitious for third and fourth generations, thus a greater detailing 

were given for first and second generations.  The cellulosic  ethanol of second generation has 

great advantages for utilizing part of the existing structure of first generation. From economic 

and environmental analysis, it was noticed that a better performance is achieved by integrating 

second  generation  production  to  conventional  first  generation  plant.  From  analysing  all 

producers and consumers regions, it was concluded that Center-South region is more appropriate 

for implementation of integrated plant, also because of the available logistics alternatives for the 

biofuel  distribution.  Therefore,  with both processes moving along it  is  possible  to overcome 

existing barriers and vanquish production limitations, in order to place Brazil in an excellent 

position regarding the rest of the word.
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1. INTRODUÇÃO

O crescimento da população mundial combinado ao avanço tecnológico e modo de vida 

da sociedade são fatores que favorecem o aumento da demanda de energia. Sabe-se, porém, que 

a utilização de combustíveis fósseis para este fim é considerada cada vez menos vantajosa. Isso 

se dá pelo fato de serem produzidos a partir de recursos não renováveis, cujas reservas tendem à 

exaustão,  além de  sua  queima  contribuir  com altas  emissões  de  gases  estufa  na  atmosfera, 

intensificando os efeitos do aquecimento global o que acarreta em mudanças climáticas, aumento 

dos níveis do mar, perda de biodiversidade e acentuação da poluição urbana. Esses fatores, que 

estão relacionados à segurança energética e proteção ambiental, são indicadores da necessidade 

de fontes alternativas e sustentáveis para fins energéticos (ZABED et al., 2017).

Nas  últimas  décadas,  muitos  estudos  foram  direcionados  aos  biocombustíveis  e  aos 

recursos  que  melhor  atendessem  às  questões  ambientais  sem  deixar  de  ser  uma  atividade 

economicamente favorável. Dentre os biocombustíveis que vieram como fontes alternativas, o 

etanol surgiu como uma opção promissora ao combustível  fóssil,  podendo ser produzido por 

processos químicos ou biológicos a partir de diversas plantas e vegetais ricos em carboidratos. 

Os recursos renováveis para a sua produção, assim como dos outros biocombustíveis, vão desde 

açúcares, amidos e biomassa lignocelulósica até algas e sua engenharia metabólica. A evolução 

tecnológica desses recursos são classificados em quatro gerações (DUTTA et al., 2014).

A produção de bioetanol a partir de açúcares e amidos é dita como primeira geração; 

assim como a produção por biomassa lignocelulósica e por algas se referem à segunda e terceira 

gerações, respectivamente. A produção por aplicação de estudos em engenharia metabólica das 

algas é considerada a quarta geração de bioetanol, tendo essa um grande potencial para entregar 

energia limpa e sustentável (DUTTA et al., 2014).

Sendo o biocombustível  dominante  pelo mundo,  o  etanol  é  utilizado como mistura à 

gasolina  ou  como combustível  puro.  O Brasil  é  o  segundo maior  produtor  de  bioetanol  no 

mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Do total da produção brasileira, 56% é etanol 

hidratado e 44% é etanol anidro (BELICANTA et al., 2016).



Em vista disso, foram expostas as características do etanol, bem como um detalhamento 

nos seus métodos de produção. As vantagens e desvantagens de suas gerações foram analisadas 

em  um  intuito  comparativo,  levando  em  consideração  custos  e  impactos  ambientais. 

Posteriormente, foi dado um foco maior na produção de etanol no Brasil por regiões, dada a sua 

grande  importância  no  cenário  econômico  do  país.  Por  fim,  da  comparação  dos  diferentes 

processos versus a região de produção, foi proposta a implementação do processo de produção 

integrada  de  primeira  e  segunda geração,  a  qual  apresentou a  melhor  relação  custo-impacto 

ambiental do biocombustível no país.

1.1. Objetivos

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo mapear as regiões produtoras de 

etanol, assim como apresentar os principais métodos de produção no Brasil. Além de promover 

um estudo comparativo entre os diferentes processos utilizados para a produção.

1.2. Justificativa

A utilização de combustíveis de origem não-renovável ainda predomina em relação aos 

renováveis, porém, a inversão deste quadro é bastante interessante a partir de diferentes pontos 

de vista. 

Ao analisarmos a emissão de poluentes e suas consequências, o etanol proveniente da 

cana-de-açúcar tem ótimo desempenho e, segundo dados da Agência Internacional de Energia, é 

capaz  de  reduzir  em  média  89%  a  emissão  dos  gases  responsáveis  pelo  efeito  estufa  se 

comparado com a gasolina. Além disso, as plantas fazem fotossíntese, o que acarreta em menor 

fluxo líquido do gás carbônico na atmosfera durante todo o ciclo.

Outro fator relevante é o fato de que as fontes não-renováveis tem data para se esgotar, 

enquanto o etanol apenas necessita que a cultura do vegetal seja replantada.

Pensando  no  Brasil,  nossas  características  agrícolas  e  climáticas  são  fatores  que 

aumentam  a  viabilidade  da  produção  de  etanol  proveniente  da  cana.  Desde  o  programa 

Proálcool, já temos expertise nesse tipo de cultura e produção e, desde então, nossa tecnologia se 

tornou a  melhor  do  mundo.  Do ponto  de  vista  econômico,  investir  em etanol  faz  com que 



sejamos independentes de outros países e aumentemos nossos lucros com exportação (LEITE, 

2007).

Investir em etanol não é apenas continuar a produzir da forma que fazemos hoje, mas sim 

investir  em  pesquisas  que  podem  fazer  com  que  as  outras  gerações  ganhem  maior 

representatividade, barateando o produto, aumentando eficiência e tornando as áreas de plantio 

de  cana-de-açúcar  duplamente  importante  para  produção  tanto  de  alimento  quanto  de 

combustível.

1.3. Etapas Desenvolvidas Neste Trabalho

O trabalho foi desenvolvido segundo uma série de etapas listadas em um cronograma 

para que, desta forma, apresentasse análises mais completas e organizadas. As etapas que foram 

realizadas nesse Trabalho de Conclusão de Curso são mostradas na Tabela 1.

Tabela 1. Etapas das atividades para realizadas no Trabalho de Conclusão de Curso.

Revisão Bibliográfica

Estudo das características do etanol e seus processos de produção

Levantamento dos aspectos ambientais e legislação

Estudo da importância do etanol na economia brasileira

Análises e discussões sobre a produção do etanol no Brasil por 
regiões

Mapeamento das regiões produtoras e dos principais processos de produção 
do etanol no Brasil

Estudo comparativo das etapas dos processos em relação ao custo de 
produção

Estudo comparativo dos processos em relação aos aspectos ambientais

Análise dos estudos para definir melhor região e processo de produção no 
Brasil

Conclusão do trabalho com as principais informações levantadas

Ressaltar principais informações levantadas no trabalho

Propor melhor relação entre custo e aspecto ambiental

Apontar sugestão para trabalhos futuros



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Etanol e suas gerações

O etanol é um composto orgânico, usualmente chamado de álcool etílico, que passou a 

ser  utilizado  como  combustível  renovável  alternativo  aos  combustíveis  fósseis  no  setor  de 

transportes há quase 40 anos. O etanol hidratado, o qual é aplicado como combustível, também 

tem seu uso direcionado à produção de bebidas e alimentos, cosméticos, medicamentos, entre 

outros. Enquanto em sua forma anidra, é utilizado na indústria como matéria-prima de tintas, 

solventes,  aerossóis, além de ser aplicado como aditivo à gasolina para diminuir  seu custo e 

melhorar o desempenho ambiental e energético.

Uma  vez  que  este  composto  não  se  encontra  na  natureza,  pode  ser  produzido  por 

processos químicos ou microbiológicos (fermentativos). Os métodos de produção químicos são 

pouco empregados na produção mundial desse álcool,  sendo mais usual a produção por vias 

fermentativas seguida de uma destilação. A mais comum é a fermentação de açúcares e amidos 

presentes nos vegetais ricos nestes compostos, como cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata, 

trigo e mandioca. Sabe-se também que só é possível separar a água do etanol até um certo ponto 

por destilação comum, e isso faz com que a produção de etanol anidro demande uma quantidade 

maior  de  energia  em  comparação  à  produção  do  etanol  hidratado  (LOPES  et  al.,  2011; 

BELICANTA et al., 2016).

A  seguir,  são  apresentados  os  diferentes  processos  de  obtenção  do  etanol  por  vias 

fermentativas. Esses processos são classificados em gerações, e a principal diferença entre elas é 

o tipo de biomassa empregada como matéria-prima.

2.1.1. Evolução da primeira à quarta geração

A primeira  geração  de  produção  do  etanol  é  justamente  baseada  na  fermentação  de 

açúcares e amidos dos vegetais, onde a mais simples e produtiva é a fermentação do melaço da 



cana-de-açúcar,  rico  em sacarose.  As  operações  unitárias  que  normalmente  são  empregadas 

nesse  caso  são:  recepção,  limpeza  e  preparo  da  cana;  extração  dos  açúcares;  tratamento  e 

concentração do caldo; destilação e desidratação (no caso do etanol  anidro). Nesse processo, 

também há produção de energia elétrica e térmica a partir do bagaço produzido. Muitas vezes 

emprega-se a queima da palha para facilitar a colheita da cana, ocasionando desprendimento de 

poluentes. Quanto ao melaço extraído para a produção do etanol, este é a mesma base que sofre 

tratamento de evaporação e cristalização recuperando a sacarose na forma de açúcar comercial. 

A maioria  das  produtoras  brasileiras  produzem ambos,  etanol  e  açúcar,  em suas  plantas  em 

proporções diversas, as quais variam de acordo com as condições de mercado local e tecnologias 

disponíveis (DIAS, 2011; LOPES et al., 2011). O fluxograma simplificado deste processo está 

ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma do processo de produção de álcool a partir do melaço da cana-de-açúcar

Fonte: Adaptado de LOPES et al., 2011

A  etapa  inicial  de  recepção  e  limpeza  da  cana  tem  o  objetivo  de  retirar  parte  das 

impurezas minerais, cinzas e terra que vem da colheita, o qual pode ser feito pela utilização de 

água ou ventiladores.  Antes  da extração dos açúcares,  a cana requer um preparo no qual  se 



diminui o tamanho de suas partículas de modo a aumentar a eficiência de extração. Para tanto,  

são  empregadas  facas  giratórias  e  oscilantes,  bem como desfibradores,  os  quais  quebram e 

uniformizam o material. Após esse preparo, o caldo é extraído em moendas ou difusores com 

utilização de água, separando-se do bagaço da cana.  Esse caldo deve, então, passar por uma 

série de tratamentos para retirar impurezas que possam interferir negativamente na fermentação e 

em outros processos posteriores.  Deve também ser evaporada parte da água do caldo. Nesse 

estágio, parte da sacarose se cristaliza e pode ser isolada por centrífugas para seguir outras etapas 

para a  obtenção do açúcar  refinado comercial.  A parte  do caldo  que  é  encaminhada  para  a 

fermentação, passa por um tratamento de filtração antes de ser misturada às leveduras. O álcool 

resultante da fermentação é recuperado por destilação, em que se obtém o etanol hidratado. O 

etanol anidro é submetido a uma etapa a mais de desidratação para a remoção de água da mistura 

azeotrópica que é o álcool hidratado (DIAS, 2011). Segundo o site SUGARCANE (2017), cada 

tonelada de cana-de-açúcar rende aproximadamente 85 litros de etanol.

Dos açúcares  presentes  no caldo,  predomina a  sacarose  (C12H24O12),  a  qual  sofre  um 

desdobramento em hexoses glicoses por hidrólise  representado pela  (1.  A glicose (C6H12O6), 

então, vai sofrer o processo aeróbico de fermentação pela ação de leveduras para formar o álcool 

etílico (C2H5OH) e gás carbônico (CO2), conforme a (2 (LOPES et al., 2011).

C12 H 24O12+H 2O → 2C6 H12 O6 (1)

C6 H 12O6 → 2CO2+2C2 H5 OH+25 cal /mol (2)

O etanol de primeira geração produzido a partir do milho também é bastante empregado 

mundialmente,  e seu maior  produtor são os Estados Unidos.  A partir  dessa matéria-prima,  o 

processo pode ser realizado por via úmida ou via seca, sendo o último mais aplicado atualmente.  

Segundo a  RFA (Renewable  Fuels  Association,  2017),  aproximadamente  90% do etanol  de 

milho produzido é obtido pela via seca, restando os 10% provenientes da via úmida. A principal 

diferença entre esses dois processos se dá no tratamento inicial dos grãos. O processo de via seca 

tem como coproduto o DDGS (destillers dried grains with solubles) que é utilizado como ração 

animal (LOPES et al., 2011). Este é ilustrado no fluxograma da Figura 2.



Figura 2 . Fluxograma do processo de produção de álcool a partir do milho pela via seca

Fonte: Adaptado de LOPES et al., 2011

Nesse processo,  diferentemente  da produção a  partir  da cana,  é extraído  dos grãos o 

amido (C6H10O5). Portanto, se faz necessária a transformação deste em açúcar para que possa 

ocorrer a fermentação alcoólica. Da forma semelhante ao que ocorre com a cana, o milho passa 

por um processo de moagem para aumentar a eficiência de extração do amido. O material moído 

é misturado com água e levado ao cozimento para extrair o amido presente. Nas etapas onde são 

adicionadas enzimas amilases ao processo, conforme a  (3, o amido é quebrado resultando em 



glicose, a qual passará por fermentação e destilação para produzir o etanol. Os resíduos gerados 

passam  por  processo  de  secagem  para  resultar  no  DDGS  (LOPES  et  al.,  2011).

Segundo a RFA (2017), cada 25 kg de milho processado por via seca produz, em média, 11 litros 

de etanol e 7,5 kg de DDGS.

C6 H10 O5+H 2O→ C6 H12O6 (3)

No estado do Mato Grosso, cresceu muito a produção de milho, ultrapassando o consumo 

local. Como alternativa para continuar o consumo no local, introduziu-se o milho como matéria-

prima para produção de etanol nas próprias usinas de cana-de-açúcar, uma vez que a cana possui 

colheita sazonal e a usina fica ociosa no período entressafra. O sorgo é um grão de ciclo curto, 

que usualmente é plantado como substituição ao milho quando ocorrem atrasos no plantio, e este 

também foi introduzido como matéria-prima na usina, denominada Usina "Flex" (DONKE et al., 

2016).

Comparando as produções a partir do milho e cana-de-açúcar, a cana supera o milho em 

produtividade em termos de produção de álcool por unidade de área cultivada, chegando perto do 

dobro de litros produzidos por hectare. Por esse motivo a cana-de-açúcar, apesar de impactar a 

produção com sua colheita sazonal, ainda apresenta menor custo quando comparada ao milho. A 

vantagem do milho  é  a  possibilidade  de  ser  estocado ao  longo do ano,  não  tendo períodos 

intermitentes de produção. Ambas matérias-primas apresentam coprodutos comercializáveis. O 

milho origina óleos e proteínas para ração animal (DDGS), podendo retornar até um terço de 

cada  unidade  de  milho  processado  para  o  mercado  de  nutrição  animal,  segundo  a  RFA 

(Renewable Fuels Association, 2013). Em relação à cana-de-açúcar, além do açúcar que vem do 

melaço, também é produzida energia elétrica e térmica a partir de queimas de bagaço o que faz 

com  que  diminua  a  demanda  de  energia  fóssil  empregada  no  processo.  Nesse  contexto, 

considera-se uma vantagem o funcionamento  da Usina "Flex",  onde é  capaz  de se produzir 

etanol de milho e cana usando o bagaço como fonte de energia. Com essa integração de duas 

culturas de produção, a sustentabilidade do etanol brasileiro poderia ser amplificada (MILANEZ 

et al., 2014).



Contudo,  quando  algumas  questões  sobre  segurança  alimentar  são  levadas  em 

consideração, a produção de primeira geração passa a não ser tão atraente. O fato da produção do 

etanol competir com a produção para a indústria alimentícia, tanto no plantio da própria matéria-

prima quanto na utilização de grandes áreas agrícolas, pode impactar no preço e na oferta dos 

alimentos. Além disso, as queimas de grandes quantidades de bagaço e palha durante a produção 

chamam a atenção para questões de sustentabilidade pois acarreta em desprendimento de gases 

estufa (DIAS, 2011; DUTTA et al., 2014).

O  bagaço  e  a  palha  gerados  na  produção  de  primeira  geração  são  compostos  que 

apresentam lignocelulose em sua composição. Portanto, esses materiais, assim como o amido, ao 

passarem por processo de hidrólise ((4), resultam em açúcares capazes de sofrer fermentação 

alcoólica. Em vista disso, foi desenvolvida uma tecnologia para a produção de etanol envolvendo 

processos de quebra de celulose (C6H10O5)n e lignina extraída de plantas ou de resíduos agrícolas. 

Esta foi denominada como segunda geração de produção do etanol (LOPES et al.,  2011). O 

fluxograma do processo de segunda geração está representado na Figura 3.

(C6 H 10 O5)n+H 2 O→ n C6 H 12O6 (4)



Figura 3. Fluxograma do processo de produção do etanol a partir de biomassa lignocelulósica

Fonte: Adaptado de RFA, 2017

O processo de produção de etanol de segunda geração possui quatro etapas principais que 

são: produção de enzimas e pré-tratamento, hidrólise enzimática e fermentação. Do fluxograma 

ilustrado na  Figura 3, observa-se mais de uma rota de processo, o que dá a possibilidade de 

diferentes combinações das etapas. O pré-tratamento é a etapa mais cara do processo, onde a 

biomassa deve passar por tratamento químico, físico e/ou biológico para quebrar as ligações de 

hemicelulose que ligam a celulose à lignina,  pois dessa forma é reduzida a cristalinidade da 

celulose  e  a  porosidade  do  material  é  aumentada.  Além disso,  o  pré-tratamento  tem  como 

objetivo o aumento de área superficial da biomassa e mitigação da formação de inibidores aos 

processos de hidrólises e fermentação (RABELO, 2010; SAINI et al., 2014). Alguns tipos do 

pré-tratamento estão resumidos na Tabela 2.

Tabela 2. Métodos de pré-tratamento de materiais lignocelulósicos para hidrólise enzimática

Métodos Operações Tipos de mudança



Físico Moagem e trituração; radiação; 
altas temperaturas.

Aumento da área superficial e 
tamanho dos poros da partícula, 

diminuição do grau de 
polimerização.

Físico-
Químico

Bases, ácidos, gases, agentes 
oxidantes e redutores, solventes 

orgânicos.

Deslignificação, diminuição do 
grau de polimerização e 

cristalinidade, aumento da 
porosidade.

Biológico Bolor branco. Deslignificação e redução do 
grau de polimerização da 
celulose e hemicelulose.

Combinado Tratamento alcalino associado com 
explosão à vapor, moagem 

acompanhada com tratamento 
alcalino ou tratamento ácido.

Degradação da hemicelulose, 
deslignificação, aumento da área 
superficial e tamanho dos poros.

Fonte: Adaptado de RABELO, 2010

No pré-tratamento físico, os processos de moagem e trituração reduzem o tamanho das 

partículas, trazendo melhores resultados nas operações seguintes, como a hidrólise, por exemplo. 

Contudo, um material muito fino pode trazer efeitos negativos nas próximas etapas, pois facilita 

a formação de aglomerados em processos que envolvem líquidos, os quais obstruem a tubulação. 

Já os processos de alta temperatura, incluindo a radiação por microonda, decompõem a celulose 

produzindo gases, como H2 e CO, e ácido acético, o qual deixa o meio ácido para auto-hidrólises 

do material lignocelulósico. Os processos de radiação podem ser feitos também por métodos não 

termais, em que a radiação emitida no material faz com que as ligações polares do composto 

vibrem e se quebrem à medida que o campo magnético é alterado (SARKAR et al., 2011).

Os métodos físico-químicos são considerados mais efetivos do que os métodos físicos. O 

pré-tratamento por explosão de vapor é um método promissor que não utiliza catalisadores e 

fraciona  a  biomassa  em ácido  e  alcoóis.  Neste  processo,  a  biomassa  é  aquecida  por  vapor 

saturado entre 160ºC e 290ºC em alta pressão por alguns minutos e, então, é submetida a uma 

descompressão repentina até a pressão atmosférica. Com a descompressão, o vapor presente na 

matriz  lignocelulósica  se  expande  causando  a  separação  das  fibras.  O método  suporta  altas 

cargas  de  sólidos,  com aproveitamento  de  80-100% de hemicelulose  hidrolisada.  Este  é  um 



processo economicamente atrativo por apresentar uma alta recuperação de xilose (45-65%) da 

quebra da hemicelulose (SAINI et al., 2014; SARKAR et al., 2011).

Dentre os métodos químicos,  o pré-tratamento ácido é um dos mais importantes para 

altas recuperações de açúcares. Emprega-se preferencialmente o ácido sulfúrico nesse processo, 

em soluções  tanto  concentradas  como diluídas,  e  realiza-se o  processo  a  temperaturas  entre 

130ºC e 210ºC. As altas temperaturas garantem uma maior rapidez na degradação das ligações 

de hemicelulose. Entretanto, esse método também produz uma alta quantidade de inibidores ao 

processo de hidrólise, como o furfural. O pré-tratamento alcalino utiliza temperaturas e pressões 

menores comparado aos outros métodos, e o reator tem custos menores comparado ao tratamento 

ácido. Nesse processo, a matriz lignocelulósica é digerida, tornando a celulose e hemicelulose 

disponíveis ao processo de hidrólise enzimática. Um estudo de efetividade de soluções alcalinas 

apresentou  uma condição  ótima  do  processo  utilizando  solução  1,5% m/m de  hidróxido  de 

potássio por 144h a 20ºC, em que foram desprendidos 60% da lignina e 80% da hemicelulose. 

Ainda  dentro  dos  métodos  químicos,  tem-se  a  oxidação  que  utiliza  água,  ar  ou  oxigênio, 

ocorrendo a mudança de fase sólida para líquida da hemicelulose acima de 120ºC durante o 

processo. Os produtos da hidrólise da hemicelulose durante a oxidação são açúcares oligômeros. 

Quanto aos solventes orgânicos,  quase uma hidrólise total  da hemicelulose é alcançada,  com 

altos rendimentos de formação de xilose e solubilização total da lignina com quebra das ligações 

com hemicelulose.  Porém, é necessária  uma etapa  de recuperação do solvente.  Esse método 

ocorre entre 185-98ºC e tem um tempo de duração de 30 a 60 minutos (SAINI et al.,  2014; 

SARKAR et al., 2011).

O pré-tratamento biológico de degradação da matriz lignocelulósica emprega o uso de 

micro-organismos como bolor branco, o qual apresenta boa eficiência na separação da celulose. 

Este método apresenta redução de custo energético por não demandar trabalho mecânico, e não 

utiliza químicos.  Porém, em comparação a outros métodos, o rendimento e as taxas de hidrólise 

são baixas, tornando o tratamento desvantajoso (SARKAR et al., 2011).

A eficiência  do pré-tratamento  é  verificada  pelo  rendimento  obtido  pelo  processo  de 

hidrólise posterior. Dentre os métodos apresentados, os que apresentam o melhor desempenho 



são os químicos que utilizam ácidos ou bases para a quebra das ligações de hemicelulose, e a 

explosão de vapor.

A etapa posterior de produção das enzimas é realizada por micro-organismos variados, 

como  fungos  e  bactérias.  A  otimização  desse  processo  é  proposta  através  de  estudos  de 

engenharia  genética  que  discutem  a  utilização  da  própria  biomassa  lignocelulósica  como 

matéria-prima para produção das enzimas (RABELO, 2010). 

O  rendimento  energético  de  produção  dessa  geração  é  mais  alto  comparado  ao  da 

produção com matéria-prima de primeira geração, uma vez que o bagaço já vem processado da 

moenda  e  está  disponível  em  grandes  quantidades.  Além disso,  uma  grande  vantagem  é  a 

possibilidade de integração com o processo de primeira geração, onde parte do bagaço da cana 

entraria  como matéria-prima para o processo de segunda geração.  Entretanto,  ainda assim,  a 

produção  de  segunda  geração  necessita  de  áreas  que  seriam competitivas  a  áreas  agrícolas, 

continuando a influenciar de forma direta ou indireta o preço de alimentos (RABELO, 2010; 

DUTTA et al., 2014).

Na busca  de  uma fonte  que  não competisse  com o setor  alimentício,  foi  estudado e 

desenvolvido  um  método  de  produção  através  de  algas,  microalgas  ou  cianobactérias  que 

sintetizam o  etanol,  o  qual  ficou conhecido  como a  terceira  geração de  produção de  etanol 

(DUTTA et al., 2014). Essa geração traz diversas vantagens em comparação às duas gerações 

anteriores. Dentre elas, o rápido crescimento dos micro-organismos e sua capacidade de viver 

sob condições adversas, como em águas residuais, por exemplo, o que favorece a produção sem 

necessitar de grandes áreas de cultivo. Além disso, por esse método reduz-se a necessidade de 

água ou outros insumos, como energia fóssil, para a produção do etanol (SILVA; BERTUCCO, 

2016). 

As algas podem ser cultivadas em biorreatores abertos ou fechados. O primeiro é mais 

barato e simples, porém limita o controle das condições de operação. O segundo permite uma 

concentração mais elevada de células e melhor controle do ambiente,  porém necessita de um 

investimento mais alto e está sujeito a presença de gradientes de pH, oxigênio dissolvido e CO2 

ao longo dos tubos, crescimento de incrustações nas paredes e estresse hidrodinâmico. Assim 



como na produção do etanol de segunda geração, na terceira também é necessário iniciar com um 

pré-tratamento no qual as estruturas presentes são manipuladas para adequá-las às enzimas. Na 

sequência, as mesmas enzimas farão a quebra dos carboidratos que serão levados ao processo de 

fermentação, assim como é feito na primeira geração (MAGRO et al., 2016).

A  etapa  mais  problemática  do  processo  de  produção  de  terceira  geração,  segundo 

LARDON et al. (2009), é a colheita das algas após a produção devido ao diâmetro reduzido da 

biomassa  em questão  e  à  sua  dispersão em meio  líquido.  As técnicas  mais  utilizadas  até  o 

momento são a coagulação-floculação por meio de adição de reagentes químicos, a centrifugação 

e a filtração (MAGRO et al., 2016). Esse processo ainda traz algumas limitações em termos de 

pegada  ecológica,  performance  econômica,  dependência  ambiental  de  radiação  solar  e 

localização geográfica, os quais tornariam a produção em condições normais pouco satisfatória; 

logo, seria insuficiente para substituir combustíveis fósseis (DUTTA et al., 2014). Segundo o 

consultor de Emissões e Tecnologia do UNICA, Alfred Szwarc (2014), mesmo que não seja uma 

alternativa imediata,  a produção de bioetanol  a partir  das algas em escala  industrial  tem um 

grande potencial para agregar ao mercado consumidor de biocombustíveis futuramente. Ainda 

no mesmo texto, Szwarc menciona a falta de incentivo às pesquisas para esse fim, mesmo o 

Brasil tendo um quadro favorável para a assumir liderança nesse mercado.

Em contrapartida às limitações citadas acima, existem muitos estudos que registram uma 

melhora no rendimento em condições de estresse, diferentes das condições normais (SILVA; 

BERTUCCO, 2016).  A produção sob condições  diferentes  das  normais  é  caracterizada  pela 

aplicação de estudos de engenharia metabólica das algas. Este método de produção é classificado 

como a quarta geração de etanol, e seus estudos apontam grande potencial de promover energia 

limpa e sustentável (DUTTA et al., 2014).

Pode-se observar na  Tabela 3 o resumo e comparação de vantagens e desvantagens de 

cada geração de produção do etanol.



Tabela 3 . Vantagens e desvantagens das produções de biocombustíveis da primeira à quarta geração

Geração Vantagens Desvantagens
Primeira Processo simples com tecnologia 

de baixo custo
Baixo rendimento, influencia a 
crise de alimentos pois utiliza 

grande porção de áreas 
cultiváveis

Segunda Utiliza bagaços como matéria-
prima, possibilidade de 

integração com produção de 
primeira geração

Pré tratamento da matéria-prima 
lignocelulósica caro, necessidade 
de alta tecnologia desenvolvida 
para uma conversão econômica 

da biomassa em combustível

Terceira Algas são fáceis de cultivar com 
alta taxa de crescimento, não 

utiliza áreas de cultivo

Maior consumo de energia para o 
cultivo das algas em escala 
industrial, possibilidade de 

contaminação da biomassa em 
sistemas abertos

Quarta Alto rendimento, maior 
capacidade de captura de CO2, 

alta taxa de produção

Investimento inicial é alto em 
pesquisa no primeiro estágio do 

processo

Fonte: Adaptada de DUTTA et al., 2014.

2.2. Impactos ambientais e legislação

Ao questionar os impactos ambientais relacionados a combustíveis, é comum pensar em 

quantidade de gases que são liberados em sua queima. Contudo, a avaliação da emissão desses 

gases de efeito estufa (GEE) não se baseia apenas na queima do biocombustível, mas também no 

seu efeito combinado à produção de sua matéria-prima, ao transporte até a unidade de conversão, 

a planta industrial e à distribuição, analisando especialmente o consumo de energia no ciclo. Ao 

longo de todo o seu ciclo de vida, diversos GEE são emitidos na atmosfera, com isso é feito um 

balanço dos gases em toda a sua fase de produção do etanol até a sua queima. São bastante 

estudados os efeitos das emissões de GEE decorrentes de alteração direta ou indireta do uso do 

solo e alteração da biomassa. A alteração direta do uso do solo ocorre quando a fonte para o 

biocombustível é cultivada em área que ainda não havia sido utilizada para agricultura, como 

área  de  pastagem,  florestas,  terras  retiradas  da  produção  e  terras  degradadas.  Já  a  alteração 

indireta se refere a quando o cultivo para a produção do biocombustível substitui a atividade 

anterior praticada na área. Esse tipo de mudança de uso do solo colabora para o sequestro de 



carbono no solo, o que amplia a atenuação dos gases estufa do biocombustível (DUTTA et al., 

2014).

Para analisar os impactos do etanol, deve se considerar que a emissão global de gases 

estufa varia de acordo com a matéria-prima utilizada e, também, se relaciona com a quantidade 

de resíduos formados durante sua produção. Logo, é necessária uma avaliação do ciclo de vida 

da produção do etanol para poder estimar essa emissão. A norma da Organização Internacional 

de Normalização (do inglês, International Organization for Standardization,), ISO 14040, define 

a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como uma compilação e avaliação das entradas, saídas e 

potenciais impactos ambientais de um sistema produtivo durante seu ciclo de vida. A ACV tem 

papel importante na gestão ambiental, pública ou privada. Através dessa avaliação, compara-se 

com  base  científica  a  redundância  das  menores  emissões  dos  biocombustíveis  com  os 

combustíveis fósseis. Faz parte de sua metodologia estimar o impacto ambiental associado ao 

ciclo de vida do produto a ser estudado, incluindo a matéria-prima e seus coprodutos, podendo-

se  comparar  produtos  alternativos  ou  auxiliar  no  desenvolvimento  de  novos  produtos  com 

impactos menores (DUTTA et al., 2014; CARVALHO et al., 2016).

No caso do etanol,  embora  o etanol  do milho  seja  considerado menos nocivo que  o 

combustível  fóssil,  suas  emissões  são  semelhantes  à  da  gasolina.  A  legislação  dos  Estados 

Unidos  de  2007,  conhecida  como  RSF2  (Renewable  Standard  Fuel),  apresentou  uma 

classificação dos biocombustíveis em tradicionais e avançados.  Os primeiros sendo definidos 

como  biocombustíveis  que  reduzem  em,  pelo  menos,  20%  das  emissões  de  GEE  quando 

comparados a seu substituto fóssil. Os chamados de avançados são aqueles capazes de reduzir, 

no mínimo, 50% das emissões de GEE quando comparado ao substituto fóssil. Sendo assim, a 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA - Environmental Protection Agency) 

apresenta o etanol de milho como biocombustível tradicional, reduzindo em 21% as emissões de 

GEE. Já o etanol da cana é considerado biocombustível avançado por reduzir as emissões em 

61% (GAZZONI, 2012; MILANEZ et al., 2014).

Foi realizada uma avaliação de desempenho ambiental da produção de etanol hidratado 

em uma Usina "Flex" implementada no Mato Grosso, que utiliza tanto cana-de-açúcar quanto 

grãos de milho e sorgo na produção de etanol de primeira geração. Para tanto, levou-se em conta 



as emissões de GEE com estimativas de retorno energético, considerando as etapas de produção 

da matéria-prima, de produção industrial, do combustível para cogeração, dos insumos de cada 

processo  e  do  transporte.  O  processo  está  ilustrado  na  Figura  4.  A  avaliação  foi  feita 

individualmente  para  cada  matéria-prima,  porém  todas  produzindo  na  mesma  usina.  Como 

constatado pela EPA, a cana-de-açúcar, apesar de ter emissões consideráveis na etapa de queima 

das palhas na colheita,  apresentou o melhor desempenho entre os três.  Em segundo lugar,  o 

etanol de milho apresentou emissões mais críticas do que a cana devido ao uso de fertilizante 

nitrogenado.  E,  por  fim,  o  etanol  de  sorgo,  cuja  produtividade  é  baixa,  apresentou  o  pior 

desempenho pela avaliação (DONKE et al., 2016).

Figura 4. Processo de produção de etanol de cana-de-açúcar, milho e sorgo na Usina "Flex"

Fonte: Adaptado de DONKE et al., 2016

Em um estudo comparativo realizado por DIAS et al.  (2013), são criados cenários de 

plantas de produção de primeira geração (cenário 1), plantas de segunda geração (cenário 1a) e 



plantas  de  produção  de  primeira  e  segunda  geração  integrada  (cenário  2).  Também  são 

consideradas  algumas  categorias  de  impactos  ambientais,  como aquecimento  global  (GWP), 

diminuição  da  camada  de  ozônio  (ODP)  e  toxidade  humana  (HTP).  O  resultado  da  ACV 

apresentada nesse estudo mostrou que a integração dos processos proposta pelo cenário 2 possui 

os melhores valores dos indicadores de impacto ambiental citados acima, como ilustra a Figura

5. 

Figura 5. Comparação de indicadores de impacto ambiental de diferentes cenários

Fonte: Adaptado de DIAS et al., 2013

Além dos conceitos de emissão dos gases estufa e o ciclo de vida da produção do etanol,  

os  impactos  causados  pela  produção  podem atingir  também  as  fontes  de  água  e  nutrientes 

necessárias para o cultivo das matérias-primas. Uma alternativa para melhorar este quesito seria 

a utilização de água do mar ou águas residuais para o cultivo da biomassa. No entanto, a água do 

mar limita o crescimento de certos organismos por conta de sua alta salinidade e, além disso, os 

cultivos de primeira e segunda gerações teriam dificuldade de se manter com águas residuais. 

Porém, as algas têm a capacidade de crescer e se reproduzir utilizando os nutrientes encontrados 



em águas residuais e do mar, apresentando, assim, um cultivo que integra sistema de tratamento 

para água residual ou a utilização de água do mar à produção do etanol (DUTTA et al., 2014).

2.3. Importância do etanol na economia do Brasil

A crise do petróleo na década de 1970 impulsionou o Brasil ao aumento da produção de 

etanol de primeira geração como combustível alternativo no setor de transportes, utilizando-se 

inteiramente da cana-de-açúcar como matéria-prima. Em 1975, foi criado o programa Proálcool 

para regulamentar o setor, e este foi responsável por consolidar o suprimento agrário e industrial 

aumentando os investimentos para o cultivo da cana e novas plantas de produção de etanol no 

Brasil  (CARVALHO  et  al.,  2016).  O  programa  auxiliou  na  redução  da  dependência  de 

importação de petróleo do país. Em sua primeira fase, o etanol foi implementado como aditivo à 

gasolina. Depois da segunda crise do petróleo em 1979, a indústria automobilística iniciou a 

produção do primeiro carro movido apenas a etanol para o mercado brasileiro (LOPES et al., 

2016).

Veículos de combustível flexível começaram a ser produzidos em 2003, operando com 

qualquer mistura de etanol e gasolina. Em resposta a isso, a produção de etanol no Brasil cresceu 

nas últimas décadas (BELICANTA et al., 2016). Tal crescimento é ilustrado na Figura 6.



Figura 6. Evolução da produção de etanol anidro e hidratado no Brasil - 2007-2016

Fonte: Mapa/Sapcana e ANP (Tabelas 4.2 e 4.3).

Segundo o site SUGARCANE (2017), fruto de um convênio entre Apex-Brasil (Agência 

Brasileira  de Promoção de Exportações  e Investimentos) e a UNICA (União da Indústria  de 

Cana-de-Açúcar),  a  indústria  da  cana-de-açúcar  representa  parte  importante  da  economia 

brasileira, atingindo quase 2% do PIB nacional no ano de 2012. Seu impacto é positivo inclusive 

na empregabilidade, representando os maiores salários do setor de agricultura do Brasil.

Hoje  em dia,  o  Brasil  é  líder  em produção mundial  de etanol  de cana-de-açúcar  e  o 

segundo maior produtor mundial de bioetanol representando 27,4% da produção mundial, atrás 

apenas dos Estados Unidos cuja produção representa 57,7% do total (CARVALHO et al., 2016; 

RFA, 2016). Apesar de alguns desafios que a indústria do etanol e da cana enfrentam atualmente, 

a contribuição dessas áreas ainda é de grande impacto na economia. Existem ainda alguns novos 

produtos, como bioeletricidade, bioplásticos e etanol celulósico, serão inseridos no setor com 

contribuição promissora ao produto interno bruto do país nos próximos anos (SUGARCANE, 

2017).



2.4. Mapeamento das regiões produtoras do Brasil

A produção de etanol se concentra no Centro-Sul do país. Segundo o UNICAData,  o 

estado de São Paulo sozinho foi responsável por cerca de 48% e a região inteira por cerca de  

93% da produção nacional na safra 2015/2016.

A região sudeste é a maior produtora e consumidora do Brasil. Já a Centro-Oeste, que 

também possui um grande mercado consumidor, produz muito mais do que consome, possuindo, 

assim, um enorme potencial de exportação (MILANEZ et al., 2010). Os três estados da região 

produziram quase 30% (UNICAData) do total nacional na mesma safra.

Indo para Região Sul o quadro muda completamente, lá a produção se limita ao estado do 

Paraná,  que representa quase 5% (UNICAData)  da produção total  no país e  não é capaz de 

atender a demanda de toda região (MILANEZ et al., 2010).

A  região  Norte-Nordeste  possui  a  menor  representatividade.  Na  safra  2015/2016  foi 

responsável por apenas cerca de 6% da produção nacional concentrada nos estados de Alagoas, 

Pernambuco e Paraíba (UNICAData). Nem sempre foi assim, o estado de Pernambuco já foi um 

dos  maiores  produtores  do  país  na  época  do  Proálcool  (1996/1997),  porém  a  região  tem 

priorizado a  produção de açúcar  devido à  forte  demanda e  proximidade para exportação ao 

mercado americano. 

Para melhor visualizar a distribuição da produção de etanol no país, segue a Figura 7 que 

mostra a localização das usinas existentes, as que estão em fase de implantação e as que ainda 

estão em fase de estudo para analisar viabilidade.

Figura 7. Distribuição nacional das usinas que produzem etanol



Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 2009

2.5. Mapeamento dos principais processos de produção no Brasil

Como já citado na seção 2.1.1., o etanol de primeira geração é aquele produzido a partir 

da sacarose da cana-de-açúcar. Este é o método mais bem estabelecido no Brasil hoje, com o 

menor custo e maior produtividade. A  técnica  consiste  basicamente  em  utilizar  micro-

organismos que quebram moléculas de açúcar, as transformando em moléculas de etanol e de gás 

carbônico, totalizando sete macro etapas (SALLES, 2017).

Para  começar,  é  necessário  garantir  a  qualidade  do  produto  através  da  limpeza  e  da 

separação da parte da cana que realmente importa para o processo. Para isso, leva-se a cana para 

esteiras rolantes onde passa por uma lavagem bruta, de forma a retirar as impurezas grosseiras 

como  areia  e  terra  e,  na  sequência,  utiliza-se  um eletroímã  para  retirar  possíveis  materiais 

metálicos (SALLES, 2017).

Posteriormente, a cana é levada para moagem em rolos trituradores. O resultado dessa 

cana moída é 70% líquido e 30% bagaço. Como estamos falando de etanol de primeira geração, 



o produto que continua no processo é apenas a parte líquida, denominada melaço. Continuando 

com os processos de remoção de impurezas,  é necessário garantir  que restos do bagaço não 

estejam ainda misturados no melaço. Para isso, deve-se usar uma peneira e, em seguida, deixá-lo 

repousando para que todos os sólidos sedimentem no fundo. O melaço decantado passa a ser 

chamado de caldo clarificado e ainda passa por um último processo para garantir a extração: a 

esterilização,  em que  o  caldo  é  aquecido  para  eliminação  dos  micro-organismos  (SALLES, 

2017).

Finalizadas as etapas de limpeza, a matéria-prima preparada já pode ser fermentada para 

obtenção do etanol. Para iniciar este processo leva-se o caldo clarificado para tanques nos quais é 

feita a mistura com as leveduras (normalmente Saccharomy cescerevisiae) que são responsáveis 

pela quebra das moléculas de glicose (SILVA, 2006). Durante horas as leveduras se alimentam 

do açúcar presente no caldo e produzem etanol e gás carbônico. O produto gerado, denominado 

vinhaça, é uma mistura de leveduras, açúcar não fermentado e cerca de apenas 10% de etanol 

(SILVA, 2012).

Como o produto de interesse é o etanol, é preciso separá-lo do restante da mistura de 

forma efetiva  e  a  melhor  forma de fazer  isso é  usando a destilação.  Durante  a  evaporação, 

seguida da condensação, é separado a vinhaça do etanol. O etanol obtido, denominado etanol 

hidratado, é o que é vendido nos postos de combustível como álcool e possui teor alcoólico de 

aproximadamente 96% (MILANEZ, 2008).

Como citado na seção  2.1., existe também o álcool anidro, que é utilizado misturado à 

gasolina  como  combustível.  Para  obtenção  deste  álcool,  é  necessário  desidratar  o  etanol 

produzido na fermentação, para atingir um teor alcoólico de cerca de 99,5% (MILANEZ, 2008). 

Dentre as técnicas utilizadas nesta etapa, as principais são a destilação azeotrópica (utilização do 

cicloexano  como  agente  desidratante),  adsorção  via  peneira  molecular  e  destilação  extrativa 

(utilização do mono etileno glicol como agente desidratante).

Percebe-se que restaram alguns resíduos no processo explicado acima: gás carbônico e 

bagaço. O primeiro é comumente utilizado pela  indústria para produção de refrigerantes  e o 

segundo,  como citado na seção  2.1.1.,  pode ser  reutilizado para produzir  etanol  de  segunda 



geração. A demanda por esse tipo de etanol surgiu para diminuir a competição pelo uso da terra 

para fins habitacionais e cultivo de alimentos. Esse processo irá utilizar a celulose (proveniente 

do bagaço e da palha da cana, do capim-elefante, das braquiárias e outras árvores de crescimento 

rápido) para conversão em etanol. Estima-se um aproveitamento de 30% a 40% por área plantada 

em relação à produção de primeira geração (PACHECO, 2011).

A biomassa lignocelulósica é a maior fonte de energia renovável disponível no planeta e 

é  constituída  basicamente  por  três  tipos  de  polímeros:  celulose,  hemicelulose  e  lignina 

(GOTTSCHALK;  COELHO;  BON,  2013).  Dada  essa  composição,  é  importante  destacar  a 

necessidade de trabalhar com enzimas com diferentes atividades capazes de degradar cada um 

dos  tipos  citados.  Além  deste  desafio,  a  edição  200  da  revista  FAPESP  traz  outros  dados 

importantes para entendermos melhor as dificuldades encontradas hoje na produção do etanol de 

segunda geração. A edição fala sobre a incompatibilidade entre os açúcares da parede celular da 

cana e a levedura mais utilizada no processo de fermentação (Saccharomy cescerevisia), além 

das pesquisas já iniciadas para produção de linhagens do fungo capazes de quebrar açúcares de 

cinco carbonos.

Apesar das dificuldades enfrentadas no Brasil, algumas empresas já produzem o etanol a 

partir de biomassa lignocelulósica. A Empresa Raízen, por exemplo, começou sua produção em 

2014 na planta localizada na cidade de Piracicaba/SP. Seu processo se inicia com a utilização de 

enzimas específicas para quebrar as fibras e transformá-las em açúcares solúveis e, na sequência, 

segue o  processo normal  de fermentação  para  conversão  em etanol  (Tecnologia  em energia 

renovável: Etanol de segunda geração, 2016). Esse processo de pré-tratamento é, basicamente, o 

único que temos hoje, sendo que a dificuldade está em conhecer micro-organismos e condições 

que produzam enzimas hidrolíticas de forma eficiente e econômica.

Muitos  recursos  estão  sendo  investidos  nos  estudos  para  desenvolvimento  e 

estabelecimento de tecnologias que permitam processar diferentes resíduos vegetais. Existe uma 

estimativa de que na próxima década o mundo produza etanol de segunda geração por preços 

mais baixos que o etanol de primeira geração comercializado hoje (PACHECO, 2011).



Existe ainda uma outra forma de se pensar em produção de biocombustíveis: o bioetanol 

de terceira geração utiliza algas como fonte de açúcares. Este aspecto evolutivo se deve a alguns 

fatores,  dentre  eles  a  não  concorrência  com  áreas  agrícolas  para  plantio  de  alimentos, 

desenvolvimento em água salgada, independência de fertilizantes e de irrigação, alta eficiência 

na  captação  de  energia  luminosa  e  CO2,  ausência  de  lignina  (barreira  para  hidrólise  que 

acrescenta etapas de pré-tratamento).  Todas essas características tornam as algas promissoras 

matérias-primas para produção de etanol (HARGREAVES, 2013).

De maneira geral, os processos para produção da terceira geração de etanol ainda estão 

em  fase  de  desenvolvimento,  mas  já  sabemos  que,  para  um  bom  desempenho,  é  preciso 

concentrar a maior quantidade de carboidratos possível na biomassa das algas, afinal, são eles 

que serão convertidos em etanol. Como os carboidratos são produzidos por elas próprias através 

da  fotossíntese,  conclui-se  que  é  preciso  garantir  um  ambiente  com  intensidade  de  luz, 

temperatura,  concentração  de  CO2 e  quantidade  de  nutrientes  que  leve  a  produção  de 

carboidratos em seu ponto ótimo (MAGRO et al., 2016).

Desde o início desta década, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

2013) pesquisa microalgas de alto rendimento para produção de etanol e também investe em 

estudos na quarta geração, testando estirpes de microalgas melhoradas geneticamente a fim de 

viabilizar economicamente a produção.

Outras empresas se arriscam a estudar essa nova tecnologia a partir de algas. Segundo o 

jornal O Globo, em 2012, uma joint venture entre o Grupo brasileiro JB e a austríaca SeeAlgae 

Technology surgiu com um projeto de uma planta em Pernambuco. Porém, até hoje não surgiu 

nenhuma atualização sobre este projeto,  o que pode estar ligado ao fato de que este tipo de 

produção ainda não é viável economicamente.

3. ANÁLISES E DISCUSSÕES SOBRE A PRODUÇÃO DE ETANOL PRIMEIRA E 

SEGUNDA GERAÇÃO NO BRASIL



Baseando-se em todos os métodos de produção brasileiros apresentados, destacam-se os 

de primeira e segunda geração. Isso porque uma aposta no de terceira e quarta neste momento 

poderia ser muito arriscado dado que o processo possui operações diferentes  que necessitam 

aprimoramentos. Portanto seriam necessárias novas técnicas, equipamentos, matérias-primas e 

operações unitárias podendo tornar o investimento em escala industrial inviável. A longo prazo 

as últimas gerações podem ser superiores às primeiras, porém, pensando na aplicabilidade atual, 

o melhor cenário seria a otimização da produção do etanol a partir do bagaço e palha da cana.

As vantagens de se evoluir  para a  segunda geração se devem, principalmente,  à  não 

competição com a produção de alimentos, à redução da queima dos resíduos da cana, ao maior 

rendimento  e  à  possibilidade  integração  com  processo  de  primeira  geração,  que  já  está 

consolidado no Brasil.  Além disso, a produção de segunda geração poderia ser implementada na 

usina no período entressafra da cana.

Segundo um estudo publicado pelo BNDES, o Brasil possuía, até 2015, uma capacidade 

de 140 milhões de litros por ano para produzir etanol de segunda geração (MILANEZ et al., 

2015). Porém, apesar de sermos um dos pioneiros na técnica,  não produzimos nem perto da 

nossa capacidade devido à falta de incentivo à pesquisa, o que faz com que sejamos incapazes de 

tornar a produção atraente às empresas. Uma comparação entre os custos de produção das duas 

gerações de etanol feita em 2014, mostra que a segunda é 30% mais cara do que a primeira  

(ALISSON,  2017)  e,  com  isso,  entendemos  o  porquê  de  o  mercado  brasileiro  não  evoluir 

espontaneamente para uma produção diferente,  mesmo com todo os benefícios citados.  Uma 

notícia recente da agência FAPESP diz que a produção de etanol de segunda geração poderá 

vencer as barreiras agrícolas, industriais e tecnológicas para se tornar viável economicamente 

apenas a partir de 2025 (ALISSON, 2017), o que ressalta que o atraso científico do Brasil que 

nos impede de evoluir.

A seguir, são apresentadas as comparações dos processos de primeira e segunda gerações 

segmentadas  por  processo  e  região,  mostrando  como  é  possível  contornar  as  dificuldades 

enfrentadas e otimizar a produção do etanol no país.



3.1. Considerações das etapas dos processos

A primeira  etapa  analisada é  o pré-tratamento  da biomassa na qual,  assim como nas 

demais, a viabilidade da produção do etanol de segunda geração em relação à primeira é mais 

baixa. Isso se dá porque é necessária a separação da lignina da celulose e da hemicelulose para a 

etapa posterior, o que dificulta e encarece o processo. Como o processo ainda não é amplamente 

difundido pelo  país,  o  preço  dos  equipamentos  para  realizar  a  separação  não é  competitivo 

(ALISSON,  2017).  O  pré-tratamento  por  explosão  de  vapor  da  segunda  geração  gera  uma 

biomassa mais preparada para a digestão enzimática, o que diminui ou até elimina a necessidade 

de adição de químicos na próxima etapa, sendo assim melhor ao meio ambiente em comparação 

a outras tecnologias. Das hemiceluloses, é formada a xilose e ácido acético, e a partir da xilose 

forma-se o furfural, que age como inibidor na etapa de fermentação (ENSINAS et al., 2013).

A hidrólise é a etapa determinante para preferência da produção do etanol de primeira 

geração em relação ao de segunda. Isso porque é bastante lenta, exigindo grandes tanques para 

armazenamento o que torna altos o custo e o risco de contaminação (ALISSON, 2017). Para a 

integração da hidrólise à planta  produtora de primeira  geração,  deve-se considerar não só as 

tecnologias disponíveis e seu grau de maturidade, mas também o potencial de geração de palha e 

bagaço  para  serem  utilizados  também  como  fonte  de  energia,  sendo  o  elevado  consumo 

energético um dos entraves da implementação da segunda geração.

Ainda sobre esta etapa, para o etanol celulósico, as enzimas precisam degradar a celulose 

e a hemicelulose em açúcares fermentescíveis, e existem, basicamente, duas formas de fazer isso: 

via hidrólise ácida ou via hidrólise enzimática. Na primeira, pelo fato do ácido mineral ser um 

catalisador  não  específico,  o  controle  da  reação  torna-se  mais  importante  pois  existe  a 

possibilidade da formação de reações e compostos indesejáveis. Ao contrário disso, as enzimas 

são altamente específicas, tornando a degradação muita mais eficiente, porém, o processo é bem 

mais  lento  e  sensível  à  ação  de  inibidores.  Comparando  as  opções  existentes  temos  que  a 

segunda é mais consolidada na produção de etanol. (LUCARINI, 2017)

A hidrólise enzimática é feita utilizando-se o coquetel enzimático, que se trata de uma 

mistura de enzimas para a qual ainda não dominamos técnicas viáveis para quebra da celulose. 



De acordo com Polikarpov (CASTRO, 2012) as enzimas possuem maior representatividade no 

alto custo e produção industrial do que a energia elétrica e, com isso, muitas pesquisas estão 

sendo realizadas para melhorar o cenário econômico do uso de celulases na produção de etanol.  

A  família  de  enzimas  Cellic®, comercializada  pela  Novozymes,  é  um  exemplo  de  que  a 

inovação pode tornar o processo cada vez mais rentável. Segundo o site da empresa, a Cellic 

CTec3, última tecnologia lançada, é cinco vezes mais eficiente do que as concorrentes.

Mesmo com dificuldades para produção em larga escala do etanol de segunda geração, 

existem evidências  de  que  estamos  nos  aproximando  de  boas  notícias,  como o  exemplo  de 

inovação da Novozymes e o aumento dos investimentos feitos pelo governo para pesquisas em 

universidades  públicas  nos  últimos  anos.  Alguns  testes  em escalas  semi-industriais  já  estão 

acontecendo  (RAELE,  2010)  e  algumas  configurações  dos  processos  de  hidrólise  já  foram 

desenvolvidas. O volume 32 da Revista do BNDES explicitou 4 dessas rotas, que são:

 SHF - Separate hydrolysis and fermentation: a hidrólise da celulose ocorre em um 

reator diferente da fermentação da glicose e das pentoses;

 SSF - Simultaneous saccharification and fermentation: a hidrólise da celulose e a 

fermentação  da  glicose  ocorrem  no  mesmo  reator,  apenas  a  fermentação  das 

pentoses continua apartada;

 SSCF -  Simultaneous saccharification and cofermentation: a fermentação tanto 

das pentoses quanto da glicose ocorre no mesmo reator;

 CBP -  Consolidated bioprocessing: todas operações biológicas ocorrem em um 

único reator.

A Error: Reference source not found abaixo, mostra as configurações descritas acima.



Figura 8: Configurações de processo de etanol segunda geração

Fonte: Revista do BNDES 32, 2009

Quando se fala de fermentação, a situação é um pouco facilitada, pois o procedimento 

feito para celulose é conhecido há milênios. Porém, a situação se inverte, dado que essa mesma 

afirmação não pode ser feita para a hemicelulose, para a qual não dominamos o processo para 

seu produto de hidrólise (pentoses). (ROSA, 2009)

Apesar  das  dificuldades,  o  etanol  de  segunda  geração  tem  benefícios  que  já  foram 

abordados ao longo deste trabalho e, além de tudo que já foi explicitado, sob a ótica de produção, 

é importante ressaltar que, inovar métodos de produção de biocombustível não é só uma questão 

ambiental, mas sim uma necessidade que o mundo tem de superar as limitações existentes para 

ofertar combustível.



3.2. Considerações econômicas

O elevado custo das enzimas continua sendo um entrave na produção integrada. Como é 

necessário um alto investimento em pesquisa para contornar a baixa produtividade das enzimas, 

a redução dos custos nas outras etapas é fundamental para tornar o processo economicamente 

viável. Por isso, além das melhorias consideradas nos indicadores de impactos ambientais, se faz 

necessário uma análise da redução dos custos de produção e distribuição do etanol. 

Um estudo realizado pela COPERSUGAR em 1989 (NOVACANA, 2017) apresentou 

uma quantificação da redução de custos provenientes de melhorias tecnológicas nas etapas de 

produção do etanol, que pode ser observado na Tabela 4. Ainda que sejam valores ultrapassados 

devido ao aumento da produtividade nos últimos anos, os dados mostram que um investimento 

inicial para melhoria das técnicas aplicadas na produção pode se pagar trazendo economia no 

custo ao final da cadeia produtiva.

Tabela 4. Potencial de redução de custo com melhorias tecnológicas

Setor
Redução de 
custo (%)

Produção de cana (agricultura)
Seleção de variedades e 

manuseio
9,8

Aplicação de Calcário 1,6
FertilizantesLíquidos 0,7

Uso de Vinhaça 1
Remoção de Ervasdaninhas 2,1

Transporte 0,5
Planejamentooperacional 3,4

Produção de bioetanol (indústria)
Moagem 1,3

Fermentação 3,3
Destilação 0,3

Energia 1,5
Total (%) 25,5

Custo de produção 
esperado com as reduções 

(US$/L de etanol)
0,2

Fonte: Adaptado de NovaCana, 2010



Uma  análise  econômica  realizada  por  DIAS  et  al.  (2012)  feita  para  uma  destilaria 

autônoma de primeira geração que processa dois milhões de toneladas de cana ao ano trouxe os 

custos apresentados na Tabela 5. Para uma planta integrada com produção de segunda geração 

processando 268 mil toneladas de bagaço por ano, o custo seria de US$ 75 milhões. 

Tabela 5. Custos de destilaria autônoma de primeira geração

Processo
Custo 
(USD)

Desidratação do 
etanol

180 milhões

Extração 27 milhões
Tratamento do 

caldo, 
fermentação e 

destilação

31 milhões

Cogeração de 
energia

54 milhões

Fonte: Adaptado de DIAS et al., 2012

Para a implementação da hidrólise na produção de etanol para se obter o etanol também 

da segunda geração, é importante considerar o potencial de geração de bagaço e palha excedente 

para geração de energia suficiente para cobrir a demanda do processo, diminuindo custos nesse 

quesito.

Para  tanto,  foram  levantados  dados  de  produção  e  consumo  no  Brasil  e  os  custos 

envolvidos,  assim  como  dados  de  rotas  logísticas  de  distribuição  do  combustível  para 

levantamento dos custos.

3.2.1. Consumo versus produção

Neste tópico são analisados o consumo e a produção por região do país a fim de se 

estabelecer  a  melhor  escolha  para  a  implementação  do  sistema  de  produção  integrado  de 

primeira e segunda geração. 

Da Figura 9, pode-se observar que consumo de etanol da região Centro-Sul representa a 

maior parte do consumo nacional, com uma média de 84% de consumo nos últimos cinco anos. 



Figura 9. Consumo de etanol no Brasil versus consumo na região Centro-Sul

Fonte: Adaptado de UNICAData, 2017

É na região Centro-Sul onde se concentra a maior parte das usinas, como mostrado na 

Figura  7.  Sendo assim,  é  a  região  que  mais  contribui  para  a  produção de  etanol  do Brasil, 

responsável por uma média de 93% do etanol total produzido no país nos últimos anos (Figura

10), assim como aproximadamente 92% da produção de cana-de-açúcar nacional vem da mesma 

região (Figura 11). Portanto, com maiores meios de se obter bagaço e palha para a produção de 

segunda  geração,  a  região  Centro-Sul  seria  a  melhor  opção  para  implementar  a  produção 

integrada.

Figura 10. Produção total de etanol no Brasil



Fonte: Adaptado de UNICAData, 2017

Figura 11. Produção de cana-de-açúcar no Brasil

Fonte: Adaptado de UNICAData, 2017

Dentro da região Centro-Sul, a distribuição por estados aponta que o estado de São Paulo 

retém a maior área colhida de cana-de-açúcar, somando 4.921.980 hectares (Figura 12). Com 

isso, São Paulo tem o maior potencial  para gerar excedente de palha e bagaço para suprir a 

demanda energética e de biomassa da produção integrada.

Figura 12. Área colhida de cana-de-açúcar por estado em 2015



Fonte: Adaptado de UNICAData, 2017

3.2.2. Matriz logística de distribuição

Um planejamento  logístico  eficiente  impacta  diretamente  no  preço  do  produto  final, 

sendo, assim, um fator fundamental a ser analisado na diminuição de custos. Existem diversos 

modais  para  se  transportar  combustíveis  líquidos,  tais  como  dutos,  ferrovias,  hidrovias, 

cabotagem ou rodovias. No Brasil, o mais utilizado para distribuição é o rodoviário, não só no 

setor  de  combustíveis  como  em outras  áreas  da  economia.  Isso  se  dá  pela  falta  de  modais 

competitivos para o transporte. Em 2010, 90% do etanol era transportado por meio de rodovias 

no país (WERNECK, 2013).

Como já visto, a maior parte da demanda de consumo se localiza na região Centro-Sul do 

país e, por esse motivo, é também a região a qual concentra maior disponibilidade de meios de 

distribuição. Observa-se na Figura 13 que existem poucas rotas de distribuição de combustíveis 

atuando no Brasil (em 2013) e, além disso, há pouca integração entre elas e entre cada uma das 

regiões.



Figura 13. Fluxos logísticos de combustíveis

Fonte: Adaptado de ILOS, 2013

Considerando  um  aumento  no  volume  de  produção  de  etanol,  é  preciso  investir  na 

infraestrutura de escoamento do álcool de modo a evitar um gargalo logístico em sua cadeia. A 

distribuição através de bombeamento por dutos é uma boa solução para investimentos já que 

apresenta um baixo custo quando comparada aos outros modais, além de apresentar um menor 

risco de acidentes,  ter  uma operação contínua  e  gerar  menos impactos  ambientais  do que  a 

implantação de rodovias e ferrovias, por exemplo. Porém os dutos são aplicáveis apenas para 

grandes distâncias de distribuição e altos volumes de combustível. Contudo, a implementação 



deste  meio  de  distribuição  condiz  com  um  cenário  de  diminuição  de  custos  fixos  de 

investimentos (BARROS; WANKE, 2012).

3.3. Estudo  de  caso  envolvendo  a  integração  dos  processos  de  primeira  e  segunda 

geração

De modo a promover uma forma otimizada de integração da produção de primeira  e 

segunda geração, utilizou-se os dados da simulação pelo software ASPEN PLUS realizada por 

ENSINAS et al. (2013) para se definir as eficiências produtivas e energéticas do processo, o qual 

é representado na Figura 14.

Figura 14. Fluxograma do processo integrado de produção de 1ª e 2ª geração de etanol

Fonte: Adaptado de ENSINAS et al., 2013

O  processo  simulado  considera  que  a  cana  na  alimentação  apresenta  a  composição 

descrita na  Tabela 6. O caldo extraído e tratado é concentrado em evaporadores de múltiplo 

efeito para obter uma solução contendo 20% de glicose. Durante o processo de esterilização, o 

caldo  é  aquecido  a  130ºC e  mantém-se  essa  temperatura  por  aproximadamente  30  minutos, 

resfriando em seguida a cerca de 32ºC para entrar na fermentação. Após a extração do caldo, o 

bagaço  recuperado  contém  50%  de  umidade  e  é  composto  principalmente  por  celulose, 

hemicelulose, lignina e cinzas. Parte desse bagaço se encaminha ao refervedor para cogeração de 



energia, e a outra parte entra para o tratamento de segunda geração. A divisão da quantidade de 

bagaço que se encaminha para cada etapa faz parte dos resultados da simulação. Para remover a 

lignina do bagaço, é considerado um processo de lavagem em que se utiliza a adição de SO2 para 

remover as impurezas, o que traz a vantagem de diminuir a quantidade de reagentes necessários 

às  etapas  posteriores.  A  etapa  da  hidrólise  ocorre  em  vários  reatores  50ºC  com  tempo  de 

residência  de  24  horas,  obtendo-se  uma  conversão  de  69,2%  de  celulose  e  35,7%  de 

hemicelulose. A fermentação simulada é feita em um reator estequiométrico, considerando que 

toda a sacarose é convertida em glicose e a conversão deste em etanol é de 89%. Ao final da  

fermentação, um processo de recuperação dos fungos da fermentação foi incluído, o qual dilui as 

leveduras  com  água  e  abaixa  o  pH  com  adição  de  ácido  sulfúrico.  Ao  final  da  etapa  de 

destilação, é obtido um etanol hidratado com concentração entre 92,6% e 93,8%.

Tabela 6. Composição da cana-de-açúcar

Composto %

Sacarose
13,30

%
Celulose 4,77%

Hemicelulose 4,53%
Lignina 2,62%

Açúcares 
reduzidos

0,62%

Minerais 0,20%
Impurezas 1,79%

Solo 0,60%

Água
71,57

%
Fonte: Adaptado de ENSINAS et al., 2013

O estudo  realizado  por  ENSINAS et  at.  (2013)  apontou  que  o  custo  total  do  etanol 

aumenta quanto maior a quantidade (superior a 72%) de bagaço é utilizada para biomassa de 

segunda  geração  e,  consequentemente,  menor  quantidade  de  bagaço  está  disponível  para  a 

geração de energia. Isso acontece pois quando mais de 72% do bagaço é direcionado à produção 

de etanol, o sistema de geração de energia a partir do bagaço produz menos eletricidade do que a 

demanda  do  processo  integrado,  sendo  necessária  a  importação  de  energia.  O  rendimento 

encontrado para este sistema gira em torno de 39-41% quando até 50% do bagaço é direcionado 



à produção de etanol de segunda geração, diminuindo à medida que a porcentagem de bagaço 

para a produção de álcool aumenta. 

Outro estudo, realizado por DIAS et al. (2011), considera a simulação de cinco diferentes 

níveis de integração entre plantas de etanol de primeira e segunda geração provenientes da cana 

de açúcar e os compara, ambiental e economicamente. Os cenários foram propostos a partir da 

simulação em ASPEN PLUS e do banco de dados do NREL, conforme Tabela 7 abaixo.

Tabela 7: Características dos cenários avaliados  

Parâmetro Cenário

1
1

a
2 3 4 5

Produção de etanol de 1ª geração X X X X X

Produção de etanol de 2ª geração X X X X

Venda de eletricidade excedente X X X X X X

Venda de bagaço excedente X

Tecnologia atual (2011) para 2ª geração X

Tecnologia de 2015 para 2ª geração X X X

Biodigestão de pentoses X X

Fermentação de pentoses X X

Fonte: Adaptado de DIAS et al., 2011

A  conclusão  de  DIAS  et  al  (2011)  foi  que  os  processos  integrados  que  utilizam 

tecnologias  avançadas  de  hidrólise  e  fermentação  de  pentoses  apresentam muitas  vantagens 

quando  comparados  às  plantas  que  produzem  apenas  etanol  de  segunda  geração,  pois  os 

resultados  econômicos  foram superiores.  Além disso,  conseguiu  concluir  que,  se  o  solvente 

utilizado na etapa de separação da lignina for recuperado, há um aumento na performance da 

planta no aspecto ambiental.



4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Das quatro  gerações  existente  de  produção de  etanol,  hoje,  o  Brasil  já  conta  com a 

produção industrial da primeira e segunda geração, muito mais concentrado na primeira. A opção 

de expandir a segunda geração enfrenta barreiras de custo, pois seu processo é cerca de 30% 

mais caro que o convencional. Esse incremento de preço se deve principalmente à necessidade 

de separação da lignina e ao preço das enzimas para quebrar a celulose. Analisando os custos, é 

possível  estimar  que  os  investimentos  pendentes  para  melhorar  as  técnicas  de  produção 

necessárias têm um ótimo retorno a médio e longo prazo, alcançando um valor de US$ 0,20 por 

litro de etanol. Isso prova que os esforços são válidos e nos trarão benefícios econômicos no 

futuro. Ainda visando otimizar o cenário econômico do etanol, o ideal é manter a concentração 

da produção na maior região consumidora, Centro-Sul, responsável por 84% do consumo e 93% 

da produção.

Em termos de logística, temos um benefício econômico e ambiental ao utilizar dutos para 

bombear altos volumes do combustível para grandes distâncias. Esse transporte é muito viável 

pois requer um custo baixo de investimento, reduz muito o potencial de acidentes e de impactos 

ambientais.

Pelos  dois  estudos  de  integração  dos  processos  de  primeira  e  segunda  geração 

apresentados, conclui-se que esse é o melhor caminho para otimização da produção atual de 

etanol.  Pois  assim,  encontra-se  os  pontos  ótimos  nos  quais  seja  maximizada  a  produção  de 

etanol,  sem  deixar  de  ser  autossuficiente  na  energia  elétrica.  Com  a  integração  dos  dois 

processos, é possível superar as barreiras para a produção e nos colocando em ótima posição em 

relação ao resto do mundo.



Apesar do país não sofrer com escassez de terra para plantio de alimento, um olhar do 

futuro mostra que, cada vez mais, é necessário ser capaz de produzir mais com menos. Para 

realizar estudos mais profundos referentes à viabilidade de produção dessas novas formas de 

combustível, seria interessante a construção de modelos capazes de contemplar as inter-relações 

e as etapas indiretas existentes no método de produção com a finalidade de estimar melhor os 

custos.

A possibilidade de tornar o Brasil cada vez forte neste setor é motivo suficiente para 

investir em tornar a segunda geração tão viável quanto a primeira.  Dado que esse passo não 

ocorre tão rapidamente, a melhor forma de otimizar e sair na frente é por meio da integração. 

Dessa  forma,  é  possível  testar  as  diversas  formas  estudadas,  alterar  a  produção  conforme 

necessidade e safra, e conseguir rendimentos cada vez maiores.
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