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INTRODUÇÃO 

Este relatório descreve as iniciativas realizadas no Brasil no que tange ao setor 
de biocombustíveis de segunda geração a partir do setor industrial. De acordo 
com Mota e Monteiro [1], os biocombustíveis de 2a geração são aqueles que 
utilizam como matéria-prima a biomassa ligno-celulósica podendo esta se 
originar a partir dos resíduos agrícolas e do processamento da madeira. Entre os 
diferentes e prováveis biocombustíveis que estão sendo implantados e 
produzidos no Brasil se destacam o etanol celulósico, o biobutanol, o 
bioquerosene e o biodiesel.  

Devido ao sucesso da indústria nacional de etanol de primeira geração (E1G), a 
palha e o bagaço-de-cana se destacam com uma das matérias-primas residuais 
estratégicas para esta nova geração de biocombustíveis. Dados da Empresa de 
Pesquisa Energéticas (EPE) mostram que em 2012, a cana-de-açucar 
respondeu por 15,4% das fontes renováveis na matriz energética brasileira 
(42,4% no total), com a produção de 671 milhões de toneladas. Para o ano de 
2021 se prevê o aumento para 21,2% da participação da cana-de-ácucar, o que 
seria necessário a produção de 1,1 bilhões de toneladas, o que é o equivalente 
a 100 novas usinas de etanol e R$ 71 bilhões de reais em investimentos [2]. 

Entretanto, o setor sucroalcooleiro brasileiro passa por um período de crise com 
o fechamento de 44 usinas de álcool e açúcar, nos últimos quatro anos, sendo 
24 somente no Estado de São Paulo [3]. Segundo a Única, a associação dos 
produtores de açúcar e álcool no país, a consolidação do setor não tem 
impedido o aumento da produção do E1G, sendo a safra 2013/2014 a maior dos 
últimos tempos com a produção de 27 bilhões de litros de etanol, um aumento 
de 18% em relação a última safra [4]. 

Para o contínuo aumento da produção para a satisfação da demanda crescente 
de etanol no Brasil, é necessário que novas tecnologias visando o aumento da 
produtividade e a diminuição da ampliação das áreas agriculturáveis sejam 
implantadas no país. Com intuito de fomentar e acelerar a introdução no país da 
tecnologia de produção dos biocombustíveis de 2a geração um plano conjunto 
do BNDES e da FINEP foi lançado em 17 de março 2011 e que veio a ser 
denominado PAISS – Plano de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos 
Setores Sucroenergético e Sucroquímico [5]. Este plano BNDES-FINEP 
procurou atrair empresas envolvidas em projetos de PD&I com vistas a produção 
e comercialização em escala industrial. Recursos financeiros iniciais na ordem 
de R$ 1,5 bilhões reais estavam previstos, mas recursos de maior monta na 
faixa de R$ 3 bilhões de reais para projetos avançados de etanol de 2a geração 
(E2G) podem ser desembolsados pelo próprio BNDES ou seu por seu braço de 
investimento BNDESPar. Três linhas temáticas foram escolhidas para o PAISS: 

1. Linha 1: Bioetanol de 2a Geração; 
2. Linha 2: Novos Produtos de Cana-de-Açucar; 
3. Linha 3: Gaseificação: Tecnologias, equipamentos, processos e 

catalisadores 
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Um total de 25 empresas foram escolhidas a partir da seleção de seus 
respectivos planos de negócio para serem beneficiadas dentro do programa do 
PAISS. A distribuição das empresas por linhas temáticas foram as seguintes: 13 
empresas selecionadas para o E2G (Linha Temática 1); 17 empresas para 
novos produtos da cana-de-açucar (Linha Temática 2); e uma única empresa 
para tecnologia de gaseificação de biomassa (Linha Temática 3). Cinco 
empresas foram contempladas com planos de negócios para duas linhas 
temáticas. A Tabela 1 abaixo mostra a relação das empresas selecionadas e as 
respectivas linhas temáticas aprovadas 
 
TABELA 1 –  Lista de empresas com planos de negócios selecionados pelo PAISS 

(Plano conjunto BNDES-FINEP) em 2011 
Razão Social Linha 1 Linha 2 Linha 3 
Abengoa Bionergia Agroindustrial Ltda. X   

Agacê Sucroquímica Ltda.  X  

Amyris Pesquisa e Desenvolvimento de Biocombustíveis  X  

Barauna Comércio e Indústria Ltda.  X  

BioFlex Agroindustrial Ltda. (Granbio) X   

BiOMM S/A X   

Bunge Açucar e Bioenergia Ltda.  X  

Butamax Biocombustíveis Avançados  X  

CTC – Centro de Tecnologia Canavieira S/A X X  

Dow Brasil S/A X X  

DSM South America Ltda. X X  

Du Pont do Brasil Ltda.  X  

Eli Lilly do Brasil Ltda. X   

ETH Bioenergia S/A (Odebrecht Agroindustrial Ltda.) X X  

Ideom Tecnologia Ltda. (Braskem S/A)  X  

Kemira Chemicals Brasil Ltda.  X  

LS9 Brasil Biotecnologia Ltda.  X  

Mascoma Brasil X   

Methanum Engenharia Ambiental Ltda.  X  

Metso Paper South America Ltda. X   

Novozymes Latin America Ltda. X   

Petróleo Brasileiro S/A X  X 

PHB Industrial S/A  X  

Solazyme Brasil Óleos Renovavéis e Bioprodutos Ltda.  X  

VTT Brasil – Pesquisa e Desenvolvimento Ltda. X X  

Fonte: BNDES 

 
O plano PAISS alavancou consideravelmente a entrada das tecnologias de 
biocombustíveis de 2a geração, atraindo diversas empresas estrangeiras que 
estavam a espera de um incentivo para entrar no país e fazer uso da abundante 
biomassa oriunda da indústria de cana-de-açúcar. Empresas brasileiras 
aproveitaram também para se associarem a estas empresas ou simplesmente 
licenciar tecnologias já disponíveis no mercado externo. Como consequência, o 
Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) prevê que em 2015 cerca de 168 
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milhões de litros de E2G serão produzidos no Brasil, com três usinas em escala 
industrial e duas de demonstração. Os planos de negócios já começaram a sair 
do papel com entrada em operação de duas usinas de E2G já em 2014. A 
primeira usina a entrar em operação foi a da Bioflex Agroindustrial Ltda., 
subsidiária da empresa Granbio, no Estado de Alagoas, com capacidade 
instalada de 82 milhões de litros de E2G. A segunda unidade industrial é da 
empresa Raízen, uma joint-venture entre o grupo brasileiro Cosan e a 
multinacional de petróleo Shell, que construíram uma unidade para a produção 
de 40 milhões de litros, no Estado de São Paulo. Para 2015, a Petrobrás 
Biocombustívies pretende colocar uma unidade em operação, também com 
capacidade instalada de 40 milhões de litros. A empresa anunciou que no 
período de 2014-1018 serão investidos cerca de US$1,38 bilhões de dólares na 
produção de etanol e biodiesel no Brasil [6]. Estima-se que até 17 novas fábricas 
de E2G sejam construídas no país nos próximos 10 anos atingindo no mínimo 
cerca de 1 bilhão de litros por ano de bioetanol. A Figura 1 resume os projetos 
mais relevantes do período de 2013 a 2020 para a produção de bioetanol 2G e 
as respectivas empresas envolvidas 
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Figura 1 –  Produção de bioetanol 2G em plantas industriais e pilotos já em operação e 
em fase de planejamento com suas respectivas empresas no período 2013-
2020. 

 

Embora as usinas de etanol celulósico sejam de tecnologia mais sofisticada e de 
investimentos mais elevados, com um CAPEX estimado em 30% superior a de 
uma usina de 1a geração, a integração entre as duas com as usinas de E1G já 
existentes permitem uma sinergia que eleva de 30 a 40% a produtividade em 
bioetanol sem a necessidade de ampliação de áreas agriculturáveis. Esta é uma 
dos grandes diferenciais da indústria brasileira que a coloca em grande 
vantagem competitiva em relação ao resto do mundo. O contínuo 
desenvolvimento e otimização do processo produtivo, a introdução de cultivares 
de cana-de-açúcar com maior conteúdo de biomassa residual e de enzimas e 
microorganismos (leveduras e bactérias) cada vez mais eficientes na 
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degradação da celulose e na produtividade de bioetanol, respectivamente [7-10], 
dará ao país ganhos crescentes e o fortalecimento do setor na próxima década. 
Dados de produtividade da indústria atestam que no atual estágio da tecnologia, 
a produção de bioetanol, em base seca, é de cerca de 100 a 150 litros por 
tonelada de bagaço e palha de cana [11].  

Não só o etanol de 2a geração 
faz o seu debut no país. Outros 
biocombustíveis que podem 
também ser considerados de 2a. 
geração e oriundos de fontes 
renováveis como o biodiesel, o 
bioquerosene e o biobutanol 
também estão sendo 
considerados a partir de 
matérias-primas como a cana-
de-açúcar e de uma nova 
geração de oleaginosas de 
maior rendimento de óleo 
vegetal por hectare de terra 
plantada. Diferentes das 
tradicionais rotas químicas de 
produção de biodiesel a partir de 
óleos vegetais refinados e de 
rotas petroquímicas para a 
produção de querosene e 
butanol, os novos processos de 
2a geração são 
preferencialmente bioquímicos, onde microorganismos geneticamente 
modificados como leveduras e bactérias são capazes de produzir novas 
moléculas químicas a partir da cana-de-açúcar com propriedades físico-químicas 
semelhantes ao do óleo diesel e do querosene de aviação. A Figura 2 mostra a 
capacidade de produção de biodiesel 2G em andamento no país. 

Em relação ao biobutanol, apesar de sua utilização tradicional como solvente 
para tintas e vernizes e matéria-prima para a produção de resinas e 
plastificantes, as suas propriedades físico-químicas o tem apontado como um 
combustível renovável por excelência, e para alguns superior ao próprio 
bioetanol. Neste sentido,  a partir da Linha Temática 2 do PAISS cerca de 17 
empresas foram selecionados para o desenvolvimento de novos produtos da 
cana-de-açucar, e o biobutanol juntamento como o biodiesel e o bioquerosene 
estão sendo já fabricados no Brasil por algumas destas empresas. A Figura 3 
mostra um panorama das empresas e da capacidade de produção de biobutanol 
no país. 
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Figura 2 –  Produção de Biodiesel 2G  

      no Brasil 
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Figura 3 – Produção de biobutanol no Brasil em plantas operacionais e em 
planejamento (2015-2020). 

 

Este relatório tem por objetivo mapear as iniciativas industriais mais relevantes 
em andamento no Brasil, nos últimos 4 anos. Destaque e prioridade serão dados 
as empresas cujo planos de negócios evoluíram no sentido da instalação e 
operação de unidades industriais e da comercialização final do produto, além 
daquelas que se encontram em estágio avançado de pesquisa e 
desenvolvimento e que já operam plantas pilotos e/ou plantas de demonstração. 
A partir de informações públicas obtidas a partir de press releases das 
empresas, revistas técnicas, periódicos, associações industriais de produtores e 
da imprensa jornalística nacional e internacional, impressa e eletrônica, os 
detalhes da natureza da matéria-prima, da tecnologia de conversão, do produto 
e da capacidade nominal das plantas industriais serão aqui descritas. 
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1. ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO (E2G) 
 

1.1 - BIOFLEX AGROINDUSTRIAL LTDA. (GRANBIO) 

A empresa Bioflex Agroindustrial Ltda, pertencente a Granbio (Graalbio) é a 
primeira empresa a iniciar a produção do E2G no Brasil, com a usina Bioflex I 
localizada em São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, cerca de 55 Km do 
porto de Macéio. Com a capacidade instalada de 82 milhões de litros por ano, a 
unidade utiliza palha e bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima. O início da 
operação foi em setembro de 2014 e pretende-se atingir 70% da capacidade 
produtiva somente em 2015. Não é uma usina integrada a uma unidade de E1G, e 
segundo os seus proprietários a meta é atingir um preço do bioetanol 20% mais 
baixo do que o E1G. A Usina Bioflex I é certifica pela ARB (Air Resource Board) 
da Califórnia, EUA, e 50% da produção será exportada para o mercado norte 
americano. 

A tecnologia é toda italiana, utilizando processos físicos e bioquímicos. O design 
do processo é da empresa Beta Renewables e a engenharia e os equipamentos 
críticos fornecidos pela Biochemtex, do grupo Mossi & Ghisolfi. O processo, 
denominado PROESATM, da Beta Renewables, envolve as etapas de pré-
tratamento para a destruição da matéria-prima lignocelulósica e liberação de seus 
elementos constituintes (celulose, hemicelulose e lignina), seguido da 
decomposição da celulose em seus açúcares por hidrólise enzimática. As enzimas 
do processo são fornecidas pela empresa norte-americana Novoenzymes. 
Posteriormente o xarope de açúcares são fermentados por leveduras da empresa 
holandesa DSM, seguido então da etapa de destilação para a obtenção do 
produto final dentro das especificações que satisfaça os critérios de 
comercialização do etanol com combustível. A Figura 4 mostra um esquema 
simplificado do processo de produção utilizado na Usina Bioflex I. 

Investimentos da ordem de R$ 300 milhões foram obtidos do BNDES para 
construção da unidade industrial e uma linha de financiamento para máquinas e 
equipamentos foi adquirida junto ao Banco do Nordeste. O BNDESPar, o braço de 
investimento do BNDES, adquiriu 15% da Granbio por R$ 600 milhões de reais. O 
plano de negócios da Granbio prevê a construção de 10 novas usinas de E2G até 
2022, atingindo uma capacidade de produção de 1 bilhão de litros e investimentos 
necessários de R$ 4 bilhões de reais. 

O fornecimento da matéria-prima é feita a partir de uma parceria com o Grupo 
Carlos Lira de Alagoas, que ainda investiu US$ 75 milhões de dólares em uma 
unidade de cogeração de energia elétrica, que além de sustentar a unidade 
industrial produz um excedente de 135.000 MWh/ano, que é capaz de fornecer 
eletricidade para uma cidade de 300 mil habitantes [12]. 
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Figura 4 – Esquema simplificado do processo PROESATM (Beta Renewables) empregado 
na Usina Bioflex I para produção de E2G. Bioflex Agroindustrial Ltda, São 
Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, Brasil 

 

A Granbio investe ainda no desenvolvimento da Cana Energia, devidamente 
registrada como Cana-Vertix®. Se trata de um cultivar originado a partir do 
cruzamento genético de tipos ancestrais e híbridos comerciais de cana-de-açúcar. 
Esta cana tem 25% de fibras e somente 7% de sacarose, diferente da cana 
tradicional que contém 12% de fibras e 14% de sacarose. A Cana Energia pode 
ser plantada em áreas degradadas de pasto e é 3 vezes mais produtivas e 
necessita menos de água e insumos químicos, Figura 5. Uma estação 
experimental de 60 ha de área plantada está sendo monitorada na cidade de 
Barra de São Miguel, no Estado de Alagoas.  Neste desenvolvimento, a Granbio 
mantém uma parceria com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e  participa 
da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergétido 
(RIDESA) [13]. 

A empresa mantém ainda um Centro de Pesquisa em Biologia Sintética, situada 
no  Techno Park da cidade de Campinas, SP, com o foco no melhoramento 
genético de microorganismos, no processamento de biomassa, no 
desenvolvimento de processos de fermentação e de hidrólise enzimática. A equipe 
é formada por mais de 20 cientistas, sendo 11 PhDs. com o apoio e financiamento 
da FINEP [14]. 
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Figura 5 –  Cana-Energia desenvolvida pela empresa Granbio em parceira com o Instituto 

Agronômico de Campinas e a rede RIDESA de pesquisa. 
 

 

1.2 - RAÍZEN (JOINT VENTURE SHELL-COSAN) 

A empresa Raízen, fruto de uma joint venture entre o Grupo Cosan brasileiro e a 
multinacional de petróleo Shell, é a segunda empresa a anunciar a produção de 
E2G no Brasil em 2014. A unidade de produção será integrada a Usina Costa 
Pinto na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo. A previsão para o início 
das operações é novembro de 2014 com uma capacidade instalada de 40 milhões 
de litros. As matérias-primas a serem utilizadas são a palha e o bagaço de cana-
de-açúcar de um total de 300 mil toneladas de biomassa residual por ano oriunda 
das lavouras [15] 

A tecnologia empregada pela Raízen é da rota bioquímica da empresa canadense 
Iogen Corporation, que para os projetos de E2G da Raízen criaram uma joint 
venture denominada Iogen Energy. As etapas do processo envolvem o pré-
tratamento da biomassa bruta por explosão a vapor, seguida de uma pré-hidrólise 
com ácido diluído. A etapa seguinte é de hidrólise enzimática para a degradação 
da celulose e formação do xarope de açúcares, que posteriormente serão 
alimentados em um fermentador para a produção do bioetanol. A etapa final é a 
de destilação, necessária para colocar o produtos dentro das especificações de 
comercialização como combustível. A própria empresa Iogen Corporation fornece 
as enzimas para a etapa de hidrólise enzimática, e as leveduras a fermentação. A 
Iogen Corporation mantém no Canadá um centro de pesquisa dedicado ao 
melhoramento genético e ao desenvolvimento de enzimas e leveduras mais 
eficientes e produtivas. O processo ainda prevê a cogeração de energia elétrica 
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integrada a usina para o aumento da eficiência energética e econômica [16]. 
Esquema simplicado do processo da Iogen Corporation é mostrado na Figura 6. 

O investimento na unidade de E2G da Usina Costa Pinto foi de R$ 230 milhões de 
reais, sendo parcialmente financiado pelo BNDES com cerca de R$ 207,7 milhões 
de reais. A Raízen prevê em 10 anos a construção de mais 7 fábricas de E2G no 
país. Segundo a empresa, o E2G diminui em 50% as emissões de CO2 do etanol 
de 1a geração, o que torna este combustível renovável altamente atrativo para os 
compromissos de sustentabilidade das empresas de energia. A Raízen pretende 
ainda exportar pellets de biomassa, que provavelmente serão utilizados em 
unidades de produção no exterior [17]. 

 

 

 

Figura 6 – Esquema simplificado de produção de E2G da empresa Iogen Corporation 
(Canadá) que licencia esta tecnologia para a fábrica da Raízen em Piracicaba, 
SP. 
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1.3 -  PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEIS/PETROBRÁS AMERICA 

A Petrobrás Biocombustíveis foi a pioneira na introdução do etanol de 2a geração 
no Brasil. Em 2010, Petrobrás America se associou a empresa norte-americana 
KL Energy de Upton, Estado de Wyoming, com o objetivo de adaptar o processo 
desenvolvido  pela KLE para a utilização do bagaço de cana como matéria-prima. 
Foram investidos US$ 11 milhões de dólares nesta empreitada para a validação 
da tecnologia com biomassa de cana e para a proteção intelectual do processo 
visando licenciamento futuro. Testes realizados em 2011 produziram 80 mil litros 
de E2G que foram utilizados em 40 minivans durante a Conferência Rio+20. Esta 
iniciativa deu a Petrobrás Biocombustíveis o Prêmio Brasil Ambiental 2012 [18]. 

Seguiu-se então a assinatura de um acordo de tecnologia e licenciamento entre a 
Petrobrás America e a KL Energy. O intuito deste acordo era a construção da 
primeira usina para produção de etanol celulósico no Brasil, totalmente integrada a 
uma das usinas de cana-de-açúcar pertencente a Petrobrás Biocombustíveis e 
com capacidade de 15 milhões de litros por ano para o ano de 2013. Entretanto, 
após reestruturação interna em 2012, KL Energy mudou o nome para Blue Sugars 
Corporation. Esta empresa, por sua vez, entrou em processo de falência em 2013, 
afetando e postergando consideravelmente os planos de negócio da Petrobrás 
Biocombustíveis [19]. 

Apesar do término do acordo de colaboração da Petrobrás America e a empresa 
Blue Sugars Corporation, a empresa brasileira continua comprometida em levar 
adiante a implantação de uma usina de E2G integrada a uma de suas usinas de 
E1G. Os trabalhos tem sido liderados pelo Centro de Pesquisa da Petrobrás 
(CENPES) e se encontra atualmente na etapa de engenharia com previsão de 
uma planta de 40 milhões de litros por ano de 2015. De acordo com os dados 
divulgados, o rendimento atinge 300 litros de bioetanol por tonelada de bagaço de 
cana, provavelmente em base úmida. Os investimentos previstos para esta 
unidade é da ordem de R$ 200 milhões de reais [20]. 

As etapas do processo desenvolvido pela Blue Sugars Corporation em parceira 
com a Petrobrás America, e demonstradas na Figura 7, são as seguintes: 

• Separação e classificação da materia-prima; 
• Pré-tratamento térmico-mecânico; 
• Hidrólise enzimática; 
• Co-fermentação de açúcares C5 e C6; 
• Destilação e evaporação; 
• Separação de sólidos; 
• Desidratação; 
• Integração energética. 
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Link de animação do processo: 
http://dev.klenergycorp.com/technology-process.htm 

 

Figura 7 – Processo de produção de etanol celulósico desenvolvido pela empresa Blue 
Sugars Corporation em acordo de desenvolvimento com a Petrobrás America 
[21]. 

 

 

1.4 -  ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL (ETH ENERGIA) 

A empresa Odebrecht Agroindustrial, a antiga ETH Energia, assinou em fevereiro 
de 2013 um acordo com a empresa dinamarquesa Inbicon A/S, pertencente ao 
grupo Dong Energy A/S, com o objetivo de trazer ao país a tecnologia de produção 
do etanol celulósico e de outros bioprodutos. A empresa Inbicon mantém uma 
planta de demonstração na Dinamarca, com capacidade de processamento de 4 
toneladas de biomassa por hora, que está sendo usada pela Odebrecht 
Agroindustrial para adaptar os parâmetros de processo de modo a permitir a 
utilização do bagaço de cana como matéria-prima.  Nove amostras de bagaço de 
cana da produção de 25 milhões de cana-de-açúcar da Safra 2013/2014 foram 
enviadas à Dinamarca e estão sendo processadas. Nesta etapa de 
desenvolvimento estão sendo investidos R$ 8 milhões de reais oriundos do PAISS, 
o plano conjunto BNDES-FINEP [22]. 

A Odebrecht Agroindustrial planeja uma unidade em escala industrial com 
capacidade de 80 milhões de litros de etanol celulósico para 2016. O grupo prevê 
um ganho em escala em torno de 30% com as unidades de E2G integradas as 
usinas tradicionais. Para a construção desta unidade industrial prevê-se uma 
criação de um joint-venture entre a Odebrecht Agroindustrial e a Inbicon A/S. Nesta 
parceria de desenvolvimento está sendo construída uma sólida propriedade 
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intelectual, com 3 patentes já asseguradas. Há um interesse de que a tecnologia 
também possa licenciada como uma solução integrada e competitiva para outros 
produtores de bioenergia no país [23]. 

A tecnologia segue a rota bioquímica com as seguintes etapas de processo: 

1. Pré-tratamento: é realizado em duas etapa: mecânico e hidrotérmico, 
respectivamente. A etapa mecânica tem por objetivo condicionar a biomassa 
para facilitar a dissolução da lignina, liberando assim a celulose e hemicelulose, 
na etapa hidrotérmica. A dissolução utiliza água quente ou vapor de água em 
pressões elevadas, sem explosão e sem nenhuma adição de produtos 
químicos; 

2. Hidrólise enzimática: é feita por meio de uma liquefação contínua com a 
utilização de enzimas para quebra da (hemi) celulose em seus açúcares C5 e 
C6 constituintes. Novozymes, Dupont Genencor e DSM são todas empresas de 
enzimas qualificadas para o processo da Inbicon; 

3. Fermentação: obtenção do bioetanol pelos processos convencionais de uma 
usina tradicional de E1G; 

4. Destilação e desidratação: obtenção do bioetanol dentro das especificações 
comerciais; 

5. Integração e eficiência energética para produção de eletricidade; 

6. Produtos do processo; 

a. E2G (98.7%; no. de octanas de 112) 
b. C5 molasses 
c. Lignina sólida para ser usada como combustível. 
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1.5 -  CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA (CTC) 

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) é uma empresa de tecnologia, 
fundada há mais de 40 anos na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, e 
mantida pelos seus acionistas do setor produtivo e pelos serviços prestados ao 
setor sucroalcooleiro brasileiro. Destaca-se pelo papel de liderança na evolução 
genética da cana-de-açúcar e na produção do açúcar e o etanol, e mais 
recentemente no desenvolvimento próprio da tecnologia de etanol de 2a geração 
[24]. 

O CTC anunciou a construção de uma planta de demonstração de E2G a ser 
instalada na Usina de São Manoel da Coopersucar, na cidade de São Manoel, 
SP, e com capacidade de 3 milhões de litros, a partir de uma tecnologia 
desenvolvida pela própria empresa. O comissionamento da plana se iniciou em 
junho de 2014 e passará por um período de 18 meses de demonstração. Figura 
8. É um projeto de parceria com a Novozymes e a empresa de equipamentos 
austríaca Andritz. A Andritz forneceu os equipamentos utilizados no processo. 
As etapas do processo envolvem o pré-tratamento do bagaço de cana, a 
utilização do vapor para a destruição da celulose em seus açúcares, seguido da 
hidrólise enzimática, fermentação e destilação. Estima-se que a tecnologia do 
CTC integrada a uma usina de E1G representará um ganho de escala em até 
50% na produção de bioetanol, Figura 9 [25]. 

Foram investidos R$ 80 milhões de reais 
oriundos do PAISS, e segundo a diretoria 
do CTC, esta tecnologia visa mostrar a 
investidores, acionistas e clientes o 
potencial da tecnologia desenvolvida pelo 
CTC. Um planta em escala comercial está 
prevista para a safra de 2016/2017 [26].  

Em março de 2014, o BNDESPar 
anunciou o investimento de R$ 300 
milhões de reais no CTC, também no 
âmbito do PAISS, para o fortalecimento e 
a viabilização do ganho de escala dos 
projetos do CTC, tanto agrícola quanto 
industrial. Este aporte de recursos está 
atrelado ao comprometimento dos atuais 
acionistas da empresa em adquirir as 
tecnologias em desenvolvimento pelo 
Centro [27]. O plano de negócios da empresa prevê investimentos da ordem R$ 
1,2 bilhões de reais nos próximos cinco anos. 

 

 

Figura 8 - Planta de demonstração do CTC 
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Figura 9 – Esquema simplificado da tecnologia de produção de etanol de 2a geração, 
desenvolvida pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) [24]. 
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1.6 -  ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIAL LTDA. 

Empresa de origem espanhola, a Abengoa foi em 2012 contemplada com a 
aprovação de seu plano de negócios para a produção de etanol celulósico, a partir 
do bagaço de cana, junto ao PAISS [28]. Em seu plano de negócios a Abengoa será 
responsável pela tecnologia necessária e a engenharia para uma planta industrial 
com capacidade de 100 milhões de litros de bioetanol. A Abengoa possui 4 plantas 
de E2G nos EUA e na Europa com capacidade produtiva total de mais de 30 
milhões de litros. A planta brasileira foi anunciada para ser instalada em 2014 [28]. 

Entretanto, as condições financeiras em 2013 não foram boas, com um prejuízo de 
mais de R$ 151 milhões de reais [29]. Duas de suas usinas de açúcar e álcool em 
São Paulo estão a venda. Mesmo com o apoio do BNDES via PAISS, a Abengoa 
deve atrasar o seu projeto de etanol celulósico no Brasil [30]. 

 

1.7 - BP BIOCOMBUSTÍVEIS 

British Petroleum (BP), gigante multinancional do setor de petróleo já investiu 
mais de US$ 2 bilhões de dólares no desenvolvimento de tecnologias de 
biocombustíveis de segunda geração. Em 2010 BP adquiriu a empresa norte-
americana Verenium com suas plantas de demonstração de E2G e um centro de 
pesquisa em San Diego, CA por aproximadamente US$ 100 milhões de dólares. 
A partir da tecnologia da Verenium, BP biocombustíveis pretendia introduzir a 
produção de etanol celulósico nos EUA e no Brasil [31]. Um projeto de 140 
milhões de litros foi cancelado pela BP no Estado da Flórida, EUA, trazendo 
dúvidas da capacidade da empresa de produzir E2G nos EUA [32].  
 
Em contrapartida, BP está investindo agressivamente na aquisição de usinas de 
álcool no Brasil, com a compra de três unidades, duas no Estado de Goiás e uma 
no Estado de Minas Gerais. A capacidade de produção de cana-de-açúcar da BP 
no Brasil é de cerca de 10 milhões de toneladas por ano [31]. 
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2. BIODIESEL/BIOQUEROSENE DE SEGUNDA 
GERAÇÃO 

2.1 - AMYRIS 

Biodiesel 

Amyris é uma empresa norte-americana, fundada em 2003 por cientistas da 
Universidade da Califórnia, Berkeley. A empresa é especializada em biologia 
sintética objetivando a manipulação genética de 
microrganismos para a produção de diversos 
produtos como fármacos, químicos e 
combustíveis renováveis. Uma das plataformas 
tecnológicas que utiliza é denominada 
Biofene®, que é um processo desenvolvido 
para a produção do Farneseno. Farneseno é 
um hidrocarboneto insaturado, ramificado de 
cadeia longa com 15 átomos de carbonos, 
cujas propriedades físico-químicas são 
semelhantes a do diesel de petróleo. A 
produção do Farneseno é feita a partir da modificação genética de uma levedura 
que produz hidrocarbonetos a partir da fermentação de açúcares [33]. 

A empresa trouxe a tecnologia Biofene® para o Brasil. As instalações da Amyris 
no Brasil pode ser considerada a primeira biorefinaria no país, pois além do 
Farneseno, a empresa pretende produzir lubrificantes, químicos para uso em 
cosméticos, fragrâncias e sabores, polímeros e aditivos plásticos. A primeira 
iniciativa no país foi a construção de uma planta piloto em Campinas, SP em 2008, 
seguida da primeira produção industrial em 2011 em Piracicaba, SP. Esta 
produção utilizou 3 fermentadores de capacidade de 200.000 litros da empresa 
Biomim do Brasil Nutrição Animal Ltda. Esta produção permitiu o início da 
comercialização do Farnesene como substituto do diesel de petróleo em frotas de 
ônibus em alguns municípios brasileiros em 2013 [34]. 

Com o relativo sucesso da 
implementação do plano de 
negócios da Amyris no Brasil, 
finalmente em 2013 a empresa 
decidiu construir uma unidade 
industrial na cidade de Brotas, SP 
,com um planta de fermentação na 
Usina São Martinho S.A., com 
capacidade de 50 milhões de litros 
por ano, Figura 10 [35]. 

 

 

!
Molécula do Farneseno  

 
Figura 10 – Usina da Amyris em Brotas, SP 
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Bioquerosene 

Em parceira com a empresa de petróleo francesa Total, Amyris desenvolveu uma 
nova molécula denominada Farnesano. Esta molécula é produzida pela 
hidrogenação do Farneseno, tornando-se um hidrocarboneto parafínico e 
ramificado com propriedades semelhantes ao do querosene de aviação. Este 
composto foi o terceiro bioquerosene de origem renovável aprovado pela ASTM 
Internacional. Testes realizados pela Boeing Co. nos EUA mostraram que o 
desempenho do Farnesano foi superior ao do combustível de aviação comum e 
oriundo do processamento do petróleo [36]. Mais de 400 voos já foram realizados 
por empresas aéreas como a Lufthansa, Air France e Gol, em que 10% do 
bioquerosene da Amyris-Total foi misturado ao querosene tradicional de aviação. 

 

Molécula do Farnesano 

 

 

No Brasil, a empresa Gol Linhas Aéreas está esperando aprovação final da ANP 
para a primeira linha comercial a utilizar este bioquerosene de maneira regular na 
rota Recife-Fernando de Noronha. Segundo os dados de emissões, o uso de 10% 
de bioquerosene ajuda a diminuir em 30% as emissões de CO2 das operações 
comerciais de uma companhia aérea. Entretanto, o custo do bioquerosene ainda é 
o ponto a ser vencido, pois é 30% mais caro do que o querosene tradicional [37] 

 

2.2 – SOLAZYME-BUNGE 

Solazyme, Inc. (EUA) e Bunge Global Innovation LLC, subsidiária da Bunge 
Limited Co. (EUA) criaram uma joint venture para a produção de óleos e 
bioprodutos renováveis. A plataforma tecnológica empregada é a transformação 
do xarope de açúcar, oriundo da cana-de-açúcar, que é fermentado na presença 
de uma microalga modificada para a produção de óleos e bioprodutos que podem 
ser utilizados como biocombustíveis, químicos renováveis, nutrientes e nas 
formulações de produtos de higiene pessoal, Figura 11 [38]. 

A JV Solazyme-Bunge obtiveram recursos do PAISS (Linha Temática 2) na ordem 
de R$ 246 milhões reais para a construção de uma planta de produção na cidade 
de Orindiúva, Estado de São Paulo com capacidade de fermentação de até 
625,000 litros. A produção iniciada em maio de 2014,  e o comissionamento será 
conduzido por um período de 12 a 18 meses para atingir a capacidade total de 
100.000 toneladas por ano de bioprodutos [39]. 
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Figura 11 -  Plataforma tecnológica da empresa Solazyme, Inc., utilizada pela  Bunge no 
Brasil para a produção de óleos e bioprodutos. Fonte: Biodiesel Magazine 

 

 

2.3 – SLC AGRÍCOLA 

SLC Agrícola é uma empresa brasileira de commodities agrícolas focada na 
produção de algodão, soja e milho. Possui mais de 340 mil hectares de área 
plantada distribuídas em 16 unidades de produção espalhadas por 6 estados do 
país. Em 2014, a empresa estabeleceu um acordo com a empresa norte-
americana Evofuel Ltd. para a produção de sementes de mamona em 2016 no 
Nordeste brasileiro. O objetivo é produzir uma 2a geração de matéria-prima para 
produção de biocombustíveis (biodiesel e bioquerosene) e bioquímicos como 
biolubrificantes e biopolímeros. É um projeto integrado que visa aumentar a 
eficiência econômicas das culturas da SLC Agrícola em um regime de rotação 
agrícola [40] 

Evofuel Limited Co. é uma empresa subsidiária da Evogene Limited Co., empresa 
dos EUA especializada na genômica de plantas para o aumento da produtividade 
no cultivo de alimentos, tanto humano como animal, e também para indústria de 
biocombustíveis. O acordo envolve a divisão do faturamento de vendas de grãos 
GMO de mamona cultivados no período de seca como rotação de cultura nas 
áreas de plantio da SLC Agrícola [41]. 
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3. BIOBUTANOL 
 

3.1 - HC (AGACÊ) SUCROQUÍMICA 

A empresa HC (Agacê) Sucorquímica é uma empresa fluminense, sediada na 
cidade de Campos dos Goytacazes, no distrito de Tocos. É parte do Grupo 
Usineiro Paraíso, inaugurada em 2006, como o objetivo de produzir “solventes 
verdes”. A partir de substratos de cana-de-açúcar a empresa produz biobutanol 
por meio de um processo integrado com a Usina Paraíso. A capacidade de 
produção de produção é de 2.000 toneladas por ano, o que corresponde a 10% da 
necessidades do país. Foram investidos R$ 25 milhões de reais, dos quais R$ 13 
milhões foram financiados pela FUNDECAM (Fundo de Desenvolvimento 
Econômico de Campos),  que são recursos oriundos do programa de royalties de 
Petróleo recebidos por municípios fluminenses próximos as áreas de produção na 
Bacia de Campos [42]. 

A rota tecnológica utilizada pela HC Sucroquímica é bioquímica. Trata-se do 
processo ABE, que consiste de um processo fermentativo que utiliza “Clostridium 
acetobutylicon” (ATCC 824), uma bactéria desenvolvida e comercials, que produz 
30% de acetona, 60% de butanol e 10% de etanol [43]. A Figura 12 mostra o 
fluxograma de uma usina de etanol de 1a geração que utiliza o processo ABE 
integrado. 

 

 

 

Figura 12 -  Processo ABE fermentativo integrado em um conceito de biorefinaria em uma 
usina de açúcar e etanol de primeira geração [44]. 
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3.2 – BUTAMAX ADVANCED FUELS LLC 

A empresa Butamax é uma joint venture entre a gigante multinacional de petróleo  
British Petroleum (BP) e a empresa norte-americana Dupont. A tecnologia é 
própria com mais de 70 patentes, e além da produção própria existe a intenção 
também de licenciamento da tecnologia. Uma planta piloto de demonstração onde 
foram investidos US$ 50 milhões de dólares está em operação em Hull na 
Inglaterra com capacidade de produção de 30 toneladas por ano de biobutanol 
[45]. 

A estratégia global da Butamax é produzir biobutanol a partir da cana-de-açucar 
no Brasil, a partir do milho, nos EUA, e a partir do trigo na Europa. Entretanto, 
segundo dados da empresa a cana-de-açucar é a matéria-prima mais eficiente do 
mundo. A tecnologia utiliza uma rota bioquímica que utiliza uma levedura 
geneticamente modificada, Saccharomyces cerevisiae, com alta seletividade à 
produção de biobutanol durante o processo de fermentação. A escala comercial 
do processo iniciou nos EUA em 2014 com a empresa Highwater Ethanol em 
usina integrada a produção de E1G a partir de milho [46]. 

No Brasil, a Butamax instalou um Laboratório de Desenvolvimento em Paulínia, 
SP, em 2010. O objetivo é adaptar a tecnologia Butamax para a cana-de-açucar 
com integração às usinas de E1G do país. Ainda não há acordo de produção em 
escala comercial no Brasil, mas segundos os executivos da empresa espera-se 
que até 2020, cerca de 7,5 bilhões de litros de biobutanol sejam exportados a 
partir do  país. A magnitude do investimento necessários para atingir tal 
quantidade também não foi anunciado [47]. 

 

3.3 – RHODIA/SOLVAY E COBALT TECHNOLOGIES 

Rhodia/Solvay e Cobalt Technologies estabeleceram uma parceria para a 
produção de biobutanol no Brasil. A parceria envolve a construção de uma planta 
de demonstração utilizando bagaço de cana no interior de São Paulo. Esta planta 
de demonstração será utilizada para levantamento de dados de processos para 
uma escala industrial de produção de 100.000 toneladas por ano de biobutanol, 
prevista para 2015. Espera-se investimentos em torno de R$ 200 milhões [48]. 

A tecnologia de produção pertence a Cobalt Technologies, empresa norte-
americana líder na comercialização de biobutanol. O processo de fermentação e 
destilação são contínuos permitindo ganhos elevados de produção em escala. Na 
fermentação a bactéria Clostridium acetobutylicon do processo ABE é utilizada. 
Segundo a Coblat Technologies, o biobutanol produzido pelo seu processo é 
cerca de 30 a 60% mais barato do que o butanol oriundo de processos 
petroquímicos. A Figura 13 mostra um quadro comparativo entre o processo da 
Cobalt e o petroquímico tradicional [49] 
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Figura 13 – Quadro comparativo entre o processo da empresa Cobalt Technologies e o 
petroquímico tradicional para a produção de butanol [49]. 

 

Seguindo os  passos, a GranBio assinou um acordo com a Rhodia/Solvay em 
2013, para a construção de uma unidade industrial de biobutanol com capacidade 
de produção de 100.000 toneladas por ano. A entrada de operação também é 
prevista para 2015. No entanto, este acordo precisa ser aprovado pelo CADE no 
Brasil e os respectivos conselhos das empresas envolvidas [50]. 

 

3.4 – BUNGE 

A empresa Bunge está desde de Outubro de 2012 trabalhando em parceria com a 
Rhodia e utilizando a tecnologia da Cobalt para produzir biobutanol em suas 
usinas de açúcar no Brasil. Testes em escala piloto estão sendo realizados em 
Campinas e a expectativa é de que testes termine em meados de 2013 e se inicie 
testes de integração industrial nas usinas da Bunge em Moema/SP [51]. A 
capacidade de produção não foi divulgada, mas especula-se que este é o projeto 
de São Paulo de 100.000 toneladas por ano anunciado pela parceira Rhodia-
Cobalt. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Este relatório descreve as atividades mais relevantes que estão sendo 
empreendidas no Brasil para a introdução e a consolidação da produção de 
biocombustíveis de segunda geração. O setor foi tremendamente impactado 
pela iniciativa do BNDES e FINEP de criarem em 2011 o programa PAISS - 
Plano de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos Setores Sucroenergético e 
Sucroquímico – em que mais de R$ 2 bilhões foram disponibilizados para 
empresas com planos de negócios que transformassem projetos de P&D e 
parcerias empresariais em negócios reais com a construção de plantas pilotos e 
unidades industriais de grande escala para comercialização de biocombustíveis 
de 2a geração.Das 25 empresas, cujos planos de negócios foram aprovados 
(Tablea 1), somente 12 até o momento demonstraram atividades que cumprem 
os objetivos do PAISS. A Tabela 2 resume as principais iniciativas destas 
empresas, que já foram anteriormente detalhadas, e que estão em andamento 
no Brasil. 

 
Nestes últimos 4 anos, o destaque é o etanol celulósico ou etanol 2G cujos 
investimentos anunciados estão na ordem de R$ 810 milhões e a partir de 2015 
cerca de 165 milhões de litros estarão sendo produzidos no Brasil.  Estima-se 
que o Brasil até 2020 poderá ter até 17 novas unidades de etanol 2G atingindo 
uma produção de 1 bilhão de litros por ano. Com o aumento da produtividade de 
30 a 40% quando se integra a produção de etanol 2G à uma usina tradicional de 
etanol de 1a geração, este ganho pode ajudar o setor a enfrentar melhor a crise 
do setor oriunda da política de controle inflacionário do governo federal. Mais de 
44 usinas de etanol 1G foram fechadas nos últimos anos por causa desta 
estratégia governamental. 
 
Biodiesel e bioquerosene de 2a geração já estão também sendo produzidos no 
Brasil. O interessante nesta fase é o uso da cana-de-açúcar ou de seu resíduo 
lignocelulósico, a palha e o bagaço, para a produção hidrocarbonetos cujas 
propriedades e estrutura molecular são semelhantes ao diesel e ao querosene 
de avião convencionais. Frotas inteiras de ônibus em diversos munícipios 
brasileiros já utilizam 10% de biodiesel 2G com resultados excelentes. Na avião 
comercia, mais de 400 voos realizados por diversas empresas aéreas 
qualificaram o bioquerosene produzido no Brasil para o uso comercial de forma 
regular e segura. Estes novos biocombustíveis são muito diferente dos da 1a 
geração, que utiliza óleos vegetais refinados como matéria-prima, e produz 
ésteres metílicos de ácidos graxos de cadeia longa, que são utilizados como 
biodiesel e bioquerosene. Entretanto, o biodiesel e o bioquerosene de 1a 
geração não podem ser desprezados pois contínuas modificações genéticas em 
diversas oleaginosas tem as tornado mais produtivas e competitivas 
economicamente, e algumas delas já começam a chegar no Brasil. 

 
Finalmente, o Brasil deve ser torna a meca mundial da produção do biobutanol a 
partir da cana-de-açúcar. Ambiciosos projetos e diferentes players mundiais 
estão presentes no país buscando aplicar diferentes tecnologias, integradas as 
usinas convencionais de açúcar e álcool, para a produção do biobutanol. Há um 
interesse crescente no uso do biobutanol nos EUA como biocombustível e 
também como matéria-prima para a produção de commodities químicas 
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renováveis. Estima-se que até 2020 o Brasil seja capaz de exportar cerca de 7,5 
bilhões de litros de biobutanol anualmente. 
 

Tabela 2 – Empresas, produtos, rotas tecnológicas, investimentos, capacidade nominal de produção e ano 
de implantação das principais iniciativas no Brasil para a produção de biocombustíveis de 2a 
geração. 

 

Empresa Produto Localização Matéria-Prima Rota Tecnológica
Investimento          

(x R$ 1.000,00)

Capacidade Nominal 
de Produção                 
(x 1,000 L)

Tipo de 
Unidade 

Industrial
Status Ano

Bioflex Agroindustrial 
Ltda. (Granbio) Bioetanol 2G São Miguel dos 

Campos, Alagoas
Palha e Bagaço 

de Cana Bioquímica 300,000 82,000 Comercial Operacional 2014

Raízen Bioetanol 2G Piracicaba,              
São Paulo

Palha e Bagaço 
de Cana Bioquímica 230,000 40,000 Comercial Operacional 2014

Petrobrás 
Biocombustíveis Bioetanol 2G A definir Palha e Bagaço 

de Cana Bioquímica 200,000 40,000 Comercial Planejamento 2015

Odebrecht 
Agroindustrial Bioetanol 2G A definir Palha e Bagaço 

de Cana Bioquímica N/A 80,000 Comercial Planejamento 2016

Centro de Tecnologia 
Canavieira (CTC) Bioetanol 2G São Manoel,              

São Paulo
Bagaço de 

Cana Bioquímica 80,000 3,000 Demo Operacional 2014

Abengoa Bioenergia 
Agroindustrial Ltda. Bioetanol 2G A definir Bagaço de 

Cana Bioquímica N/A 100,000 Comercial Planejamento N/A

BP Biocombustíveis Bioetanol 2G A definir Palha e Bagaço 
de Cana Bioquímica N/A 140,000 Comercial Planejamento N/A

Amyris Biodiesel 2G Brotas, São Paulo Cana-de-Açucar Bioquímica N/A 50,000 Comercial Operacional 2013

Solazyme-Bunge Biodiesel 2G Orindiúva,            
São Paulo

Biomassa ligno-
celulósica Bioquímica 246,000 100,000 Comercial Operacional 2014

Amyris/Total Bioquerosene Orindiúva,                
São Paulo Farneseno Química N/A 50,000 Comercial Operacional 2014

HC Sucroquímica Biobutanol Campos,                  
Rio de Janeiro Cana-de-Açúcar Bioquímica 25,000 2,000 Comercial Operacional 2006

Butamax Advanced 
Fuels LLC Biobutanol N/A Cana-de-Açúcar Bioquímica N/A 7,500,000 Comercial Planejamento 2020

Rhodia/Coballt Biobutanol Interior de São 
Paulo

Bagaço de 
Cana Bioquímica 200,000 100,000 Comercial Planejamento 2015

Granbio/Rhodia Biobutanol N/A Palha e Bagaço 
de Cana Bioquímica N/A 100,000 Comercial Planejamento 2015

Bunge/Rhodia Biobutanol Moema, São Paulo Cana-de-Açúcar Bioquímica N/A 100,000 Comercial Planejamento N/A  
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