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RESUMO 

 

Os biocombustíveis, como o etanol, surgiram no mercado para substituir os combustíveis de 

origem fóssil. O etanol pode ser obtido a partir de diversas matérias-primas, como as amiláceas 

(milho), as sacaríneas (cana-de-açúcar e beterraba) e as celulósicas que utilizam o bagaço da 

cana. O processo de produção do etanol de cana-de-açúcar e beterraba é feito através da 

extração da sacarose, fermentação e destilação. O rendimento de litros por hectare do etanol de 

cana-de-açúcar é de 5.400,00 a 10.800,00, o etanol de milho de 3.450,00 a 4.600,00 e o etanol 

de beterraba de 5.000,00 a 10.000,00. Mesmo que a beterraba tenha resultados próximos a cana-

de-açúcar, o processo fermentativo da cana possibilita o reciclo e reaproveitamento das 

leveduras, o que contribuiu para que as usinas do país fossem consideradas Biorrefinarias, por 

aproveitarem toda a biomassa em seu processo produtivo, além de que a beterraba necessita ser 

plantada anualmente, enquanto a cana-de-açúcar deve ser renovada após 6 anos. Além disso o 

etanol de cana-de-açúcar reduz os gases do efeito estufa em relação a gasolina até 89%, a 

beterraba tem uma porcentagem significante também, de 46%, porém o milho reduz apenas 31. 

Este estudo deixa claro as vantagens da cana-de-açúcar sob as demais biomassas apresentadas. 

 

Palavras-chave: Etanol. Cana-de-açúcar. Milho. Beterraba. Biocombustíveis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 Biofuels, such as ethanol, emerged on the market to replace fossil fuels. Ethanol can be 

obtained from various raw materials, such as starch (maize), saccharin (sugar cane and sugar 

beet) and cellulose using sugarcane bagasse. The sugarcane and beet ethanol production process 

is done through sucrose extraction, fermentation and distillation. The yield of liters per hectare 

of sugarcane ethanol is from 5,400 to 10,800, corn ethanol from 3,450 to 4,600 and beet ethanol 

from 5,000 to 10,000. Even though sugar beet has results close to sugarcane, the fermentation 

process of sugarcane allows the yeast to be recycled and reused, which contributed to the fact 

that the country's mills were considered biorefineries, as they take advantage of all the biomass 

in their production process, In addition, sugar beet needs to be planted annually, while sugar 

cane must be renewed after 6 years. In addition, sugarcane ethanol reduces greenhouse gases 

relative to gasoline by up to 89%, beet has a significant percentage of 46%, but maize reduces 

only 31. This study makes clear the advantages of sugarcane under the other biomass presented. 
 

Keywords: Ethanol. Sugar cane. Corn. Beet. Biofuels.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Matriz energética brasileira.....................................................................................14 

Figura 2 – Matriz energética mundial.......................................................................................15 

Figura 3 – Estrutura da cana-de-açúcar.....................................................................................25 

Figura 4 – Síntese da sacarose..................................................................................................26 

Figura 5 – Lavagem da cana-de-açúcar....................................................................................27 

Figura 6 – Segunda etapa da cana-de-açúcar após chegar nas usina........................................28 

Figura 7 – Moenda....................................................................................................................29 

Figura 8 – Dornas......................................................................................................................30 

Figura 9 – Anatomia do grão de milho e suas partes................................................................32 

Figura 10 – Estrutura do Amido...............................................................................................33 

Figura 11 – Beterraba sacarina..................................................................................................34 

Figura 12 – Diferentes rotas para a produção do bioetanol......................................................36 

Figura 13 – Comparativo entre a redução de poluentes pelo etanol da cana-de-açúcar, 

beterraba e milho.......................................................................................................................38 

Figura 14 – Fluxograma dos subprodutos gerados na produção de bioetanol..........................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Classificação geral dos combustíveis.........................................................13 

Quadro 2- Evolução da produção de etanol por safra do período de 2002 a 2006.......21 

Quadro 3- Tempo de fermentação por matéria-prima..................................................36 

Quadro 4 – Produtividade para diferentes matérias-primas........................................37 

Quadro 5 – Rendimento do bietanol a partir de 1 hectare plantado............................37 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 10 

1.1 Objetivos ..................................................................................................... 11 

1.1.1 Objetivo geral ......................................................................................... 11 

1.1.2 Objetivos específicos .............................................................................. 12 

1.2 Justificativa.................................................................................................. 12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................. 13 

2.1 Combustíveis ............................................................................................... 13 

2.2 Consequências ambientais do uso de combustíveis fósseis ........................ 16 

2.3 Biocombustíveis .......................................................................................... 18 

2.3.1 Biocombustíveis: um breve histórico ..................................................... 20 

2.4 O programa Pró-álcool para a produção de etanol ...................................... 21 

2.5 Bioetanol ..................................................................................................... 23 

2.6 Processo de produção do bioetanol ............................................................. 25 

2.6.1 O etanol de cana-de-açúcar ..................................................................... 25 

2.6.2 O etanol de milho .................................................................................... 32 

2.6.3 O etanol de beterraba .............................................................................. 35 

2.7 Produtividade comparativa da cana-de-açúcar, beterraba e milho .............. 36 

2.8 Aspectos ambientais .................................................................................... 39 

2.9 Aspectos econômicos dos bioetanois .......................................................... 42 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 44 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 45 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Biocombustíveis são combustíveis derivados de material vegetal que não sofreu 

processo de fossilização, podendo ser usados em motores a combustão interna ou para a geração 

de energia. Um biocombustível pode substituir completamente ou parcialmente o uso dos 

combustíveis fósseis, que são aqueles de origem mineral, formados pelos compostos de 

carbono, originados da decomposição de matérias orgânicas, processo que leva milhões de 

anos, sendo considerados recursos naturais não renováveis (ECICLE, 2010). 

O biocombustível passou a ser utilizado desde a descoberta do fogo, visto que a lenha 

é considerada uma biomassa. Quando Henry Ford, no início dos anos 1900, inventou o 

automóvel, a princípio utilizou-se combustíveis derivados de fontes vegetais. Contudo, naquela 

época o petróleo era mais econômico ao se comparar com as demais fontes de energia. No início 

dos anos de 1970 com a existência do Clean Air Act (Ato Institucional do Ar Limpo) nos 

Estados Unidos, deu-se início a discussões sobre a necessidade de gerar combustíveis 

automotivos que poluíssem menos. Em 1992 a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos aprovou o Ato Institucional de Política Energética, promovendo a utilização do 

biodiesel nas frotas de automóveis do governo americano. Desde estão, os biocombustíveis vêm 

ganhando mais espaço mundialmente, devido à melhora na tecnologia para a utilização dos 

biocombustíveis e a elevação contínua do preço do petróleo (CELULOSE ONLINE, 2016). Em 

1997 foi criado o Protocolo de Quioto, com intuito de minimizar as emissões dos gases gerados 

pela queima de combustíveis. O Brasil ratificou o documento no dia 23 de agosto de 2002, e o 

tratado entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2019). O protocolo foi novamente assinado para se estender até 2020 em dezembro de 2012, 

contando com o apoio de mais de 200 países (VEJA, 2012).  

A história dos biocombustíveis no Brasil teve início no século XX, quando começaram 

as primeiras experiências com a produção de energia a partir do açúcar. A criação do Instituto 

do Açúcar e do Álcool (IAA), em 1933, indicava um crescente desenvolvimento dessa 

tecnologia. Mas foi a partir da criação do Proálcool (Programa Nacional do Álcool) pelo 

Governo Federal, em 1975, que o Brasil se tornou responsável pelo desenvolvimento pioneiro 

na área de biocombustíveis, com produção do etanol a partir da cana-de-açúcar (RODRIGUES, 

2010). 

A experiência brasileira com o etanol de cana-de-açúcar representa o mais bem-

sucedido programa de combustível alternativo já desenvolvido no mundo, pois o Brasil é o 
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único país que combina uma ampla frota de veículos bicombustíveis com distribuição de etanol 

combustível barato em larga escala (SEBRAE NACIONAL, 2019).  

Atualmente existem diversos tipos de biocombustíveis, como o bioetanol, biodiesel, 

biogás, biometanol, Bioéter dimetílico, entre outros. Os biocombustíveis em uso comercial no 

mundo são o etanol e o biodiesel, sendo produzidos aproximadamente 50 bilhões de litros e 5 

bilhões de litros por ano, respectivamente (LEITE; LEAL, 2006).  

Em relação ao etanol, este pode ser produzido a partir de várias fontes, como a cana-de-

açúcar, milho, beterraba, entre outras, o que pode minimizar a poluição gerada pela queima de 

combustíveis fósseis, estimulando ainda mais o uso de biocombustíveis (FOLHA ONLINE, 

2019), especialmente pelo fato de que a queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, 

carvão mineral, gasolina e o diesel, geram grandes quantidades de monóxido de carbono e 

dióxido de carbono na atmosfera, gerando como consequências a poluição, efeito estufa e 

aquecimento global (BIO-BRAS, 2011).  

Além das emissões reduzidas, os resíduos gerados na produção do bioetanol podem ser 

totalmente aproveitados como o bagaço, resíduo de maior volume gerado na produção de etanol 

de cana e beterraba. Esse é usado para gerar energia para as próprias usinas e o excedente pode 

ser comercializado. Pode se reaproveitar ainda o DDG (grãos secos por destilação), subproduto 

gerado da produção do etanol de milho, no qual é comercializado para ser usado na alimentação 

animal por ser rico em proteínas e outros minerais.  

O etanol só é considerado mais viável que a gasolina, se o preço do mesmo for 30% 

mais barato que a gasolina, já que é menos eficiente e rende menos quilômetros.  

Diante desse contexto, esse trabalho visou comparar os aspectos ambientais, produtivos 

e econômicos, da produção de etanol a partir das fontes mais comumente utilizadas: cana, milho 

e beterraba. 

 

 

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Comparar os processos de produção do bioetanol a partir de cana-de-açúcar, milho, 

beterraba.   
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Relatar a importância do bioetanol como combustível e seu processo de produção; 

 Comparar os aspectos produtivos, ambientais e econômicos da produção de bioetanol a 

partir da cana-de-açúcar, milho e beterraba; 

 Verificar quais as matérias-primas para produção de bioetanol são atualmente 

empregadas. 

  

1.2 Justificativa  

 

O presente trabalho justifica-se pelo fato da importância da utilização do bioetanol nos 

dias atuais, visto que ele é considerado uma fonte renovável, menos poluente e com baixo custo 

de produção, por ser derivado de itens naturais de fácil cultivo e manuseio, quando comparado 

aos demais combustíveis. Além disso, fazer uma revisão da literatura torna-se importante para 

identificar as lacunas do conhecimento em relação a temática, para poder ampliar e aprofundar 

mais no conhecimento sobre o tema.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Combustíveis 

 

Os combustíveis são todas as substâncias químicas que, ao reagirem com o oxigênio 

(O2), sofrem um fenômeno químico denominado de combustão, liberando certa quantidade de 

energia na forma de calor. A queima de um combustível tem a seguinte representação: X + O2 

→ CO2 + H2O (DIAS, 2019). O calor que é produzido pode ser utilizado para mover desde 

turbinas até acionar motores de veículos, o qual pode ser obtido de fontes não 

renováveis ou renováveis (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2019). Os 

combustíveis são indispensáveis para a existência e sobrevivência da atual sociedade, a qual 

requer progressivamente quantidades crescentes de energia para produzir bens, serviços, 

víveres e garantir o funcionamento de máquinas, equipamentos e veículos (MIRANDA, 2013).   

Os combustíveis podem ser obtidos a partir de fonte renovável ou não fóssil e não 

renovável ou fóssil. Os renováveis tratam-se do combustível obtido a partir de fontes naturais, 

como a água, etanol, metanol, biodiesel e a madeira. Já os combustíveis não renováveis são 

aqueles obtidos a partir de fontes que foram formadas durante anos como resultado da 

fossilização de animais e vegetais. Alguns exemplos são a gasolina, óleo diesel, querosene, gás 

natural, carvão e gás liquefeito propano (DIAS, 2019).  

Ao longo da história algumas fontes energéticas tiveram destaques, como, por exemplo, 

durante a primeira Revolução Industrial em meados de 1850, quando a madeira foi 

extremamente utilizada. O carvão mineral utilizado tornou-se a principal fonte a partir de 

meados do século XIX, sendo utilizado até os dias atuais, mas com menor intensidade. Já no 

século XX o principal combustível líquido utilizado foi o petróleo. Atualmente, vivencia-se a 

era do metano, composto majoritário no gás natural, no gás de síntese e em biogases, que se 

projeta atingir o máximo no suprimento global em meados do século XXI. Torna-se importante 

considerar que o declínio no uso dos combustíveis fósseis ocorre mesmo que continuem 

disponíveis na quantidade requerida, já que motivações de caráter ambiental forçam a sua 

substituição, abrindo mais espaço para as energias renováveis (MIRANDA, 2013). 

Para que um material seja classificado industrialmente como combustível, são 

necessários alguns requisitos, como: facilidade de uso, não formação de substâncias tóxicas ou 

corrosivas durante o processo de combustão, fácil obtenção, custo de produção viável, 

segurança no armazenamento e transporte (HILSDORFT et al., 2004).  

http://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/motores4t_etapas.htm
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Os elementos químicos que entram na composição da maioria dos combustíveis são: 

Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e Enxofre. A qualidade do combustível é dada pelos elementos 

Carbono e Hidrogênio; o Enxofre, apesar de combustível, é indesejável por possuir 

propriedades poluentes; o Oxigênio diminui a quantidade unitária de calor desprendida; o 

Nitrogênio também não é desejável pois apresenta no campo da combustão, reação com 

oxigênio com liberação de calor (HILSDORFT et al., 2004). 

De acordo com a classificação os combustíveis podem ser sólidos, líquidos e gasosos, 

sendo que cada uma dessas classes pode se subdividir em naturais ou primários e em 

preparados, derivados ou secundários (HILSDORFT et al., 2004) (QUADRO 1).  

 

Quadro 1 - Classificação geral dos combustíveis  

 

SÓLIDOS  

Combustíveis 

Primários 

Carvões minerais (turfa, linhito, hulha,antracito), madeira, dentre outros. 

Combustíveis 

secundários 

Coque, carvão mineral, coque de petróleo, resíduos industriais, 

combustíveis sólidos de foguetes (tiocol, hidrazina, nitrocelulose). 

 

LÍQUIDOS  

Combustíveis 

Primários 

Petróleo cru, gasolina natural. 

Combustíveis 

secundários 

Gasolina, querosene, óleo diesel, hidrocarbonetos da pirólise da hulha e do 

xisto betuminoso, hidrocarbonetos líquidos de síntese a partir do gás de 

água, álcoois. 

 

GASOSOS 

Combustíveis 

Primários 

Gás natural. 

Combustíveis 

secundários 

Gás de hulha, gás podre, gás de água, gás misto, gás de alto-forno, gases 

da refinação do petróleo. 

Fonte: HILSDORFT et al., 2004. 

     

A quantidade de oxigênio presente no combustível determina se a combustão será 

completa ou incompleta. Na combustão completa, que ocorre com excesso de oxigênio, uma 

substância formada por carbono e hidrogênio, chamada de hidrocarboneto, forma produtos 

como o dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O), o que caracteriza uma oxidação total. Já na 

combustão incompleta, o oxigênio presente não é suficiente, ocorrendo uma oxidação parcial 

que, dependendo da quantidade de gás oxigênio presente, pode formar monóxido de carbono 

(CO), fuligem (C) e água (H2O). É necessário que o combustível tenha um alto poder calorífico, 

ou seja, a energia liberada por unidade de massa quando ele sofre combustão (DIONYSIO; 

MEIRELLES, 2019). 
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Quando se usam combustíveis de fontes não renováveis, como o petróleo, ou seus 

derivados, ocorre a queima de uma substância que a natureza levou centenas de milhares de 

anos para fabricar, e cujas reservas são finitas. Por isso, com o passar do tempo, a tendência é 

que essas reservas se esgotem ou que seja muito difícil extraí-las de forma viável (DUFOUR, 

2018).  

Outro resultado da queima de combustíveis orgânicos é o aumento da poluição 

atmosférica. Gases como o SO, SO2, NO, NO2 e NO3 combinam-se com o vapor de água 

presente na atmosfera, resultando em ácido sulfúrico e ácido nítrico, que retornam para a 

superfície da Terra em forma de chuva ácida. Outros gases como o CO e CO2, liberados na 

atmosfera, contribuem para o efeito estufa, que pode ocasionar o aumento da temperatura média 

do planeta (SILVA, 2019).  

No Brasil, o consumo de energia de fontes renováveis é maior do que o de não 

renováveis. Somando a produção de energia derivada de lenha e carvão vegetal, hidráulica, 

derivados de cana e outras renováveis totalizam aproximadamente 42,9% do total de energia 

consumida no país (FIG. 1) (IEA, 2018).  

 

                                         Figura 1 - Matriz energética brasileira 

 

                                                  Fonte: IEA, 2018  
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Em relação ao consumo de energia mundial, percebe-se algumas diferenças quando 

comparado ao do Brasil, pois o restante do mundo utiliza as fontes não renováveis (FIG. 2).  

 

                           Figura 2 - Matriz energética mundial 

 

                                    Fonte: IEA, 2018  

 

2.2 Consequências ambientais do uso de combustíveis fósseis  

 

A poluição nos grandes centros urbanos é gerada principalmente, pela queima de 

combustíveis fósseis, que são basicamente a gasolina e o diesel. Estes são substâncias de origem 

mineral formadas pelos compostos de carbono, provenientes da decomposição de materiais 

orgânicos. Portanto, são considerados recursos naturais não renováveis. A queima destes 

combustíveis acontece de forma incompleta quando utilizados em máquinas térmicas e veículos 

automotores, resultando no lançamento de uma quantidade significativa de monóxido e dióxido 

de carbono na atmosfera, que são um dos principais agravantes no que se refere ao aquecimento 

global, que é responsável pelo aumento  da temperatura terrestre e o efeito estufa, fenômeno 

provocado pela propriedade que possuem determinados gases como o dióxido de carbono, 

metano, óxido nitroso, ozônio e clorofluorcarbonos de impedir que  o calor do Sol na atmosfera 

escape para o espaço depois de refletido para a Terra (DRUMM et al, 2007).  

Os principais poluentes atmosféricos, conforme o Governo do Estado do Ceará (2005) 

são: 
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 Monóxido de Carbono (CO): que se trata de um gás incolor e inodoro, venenoso e 

produto de combustões incompletas em veículos automotores, encontrado por isso em 

altos níveis em lugares de concentração de automóveis; 

 Material Particulado (MP): constituído de poeiras, fumaças e todo o tipo de material 

sólido e líquido que, devido ao pequeno tamanho, mantém-se suspenso na atmosfera 

provocando efeitos significativos em pessoas com doença pulmonar, asma e bronquite; 

 Dióxido de nitrogênio (NO2): gás tóxico ao ser humano, com forte odor, podendo levar 

a formação de ácido nítrico, nitratos (o qual contribui para o aumento das partículas 

inaláveis na atmosfera) e compostos orgânicos tóxicos. É originado de processos de 

combustão envolvendo veículos automotores, processos industriais, usinas térmicas que 

utilizam óleo ou gás;  

 Ozônio (O3): gás altamente reativo, produzido quando os hidrocarbonetos e óxidos de 

nitrogênio são reagidos na atmosfera, sendo ativados pela radiação solar. 

 

Os poluentes emitidos pelos veículos automotores são o monóxido de Carbono (CO), 

Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de Nitrogênio (Nox), Óxidos de Enxofre (Sox), Aldeídos e 

Material particulado. A quantidade de poluentes é emitida dependendo do combustível 

utilizado, tipo de motor, da sua regulagem, do estado de manutenção do veículo e do modo de 

dirigir. O aumento do consumo de combustível e veículo desregulado, aumentam, 

consequentemente, a emissão de poluentes. E no caso de um veículo a diesel, por ocorrer a 

formação de fuligem (C), quanto mais negra for a tonalidade da fumaça, maior também a 

emissão de poluentes (ASSUMPÇÃO et al., 2019). 

A contaminação do ar provocada pela emissão de gases tóxicos provenientes da 

queima de combustível em veículos automotores é responsável por 40% da poluição 

atmosférica nas grandes cidades, contribuindo também para a formação da chuva ácida,  que 

são precipitações em forma de chuva, geada, neve ou neblina, contendo ácido sulfúrico, Ela é 

formada a partir de reações químicas de gases como o carbônico, formas oxidadas de carbono, 

nitrogênio e oxigênio que, liberados durante a queima de combustíveis fosseis, transformam-se 

ao entrar em contato com o vapor de água da atmosfera e juntamente ao efeito estufa podem 

provocar nos seres humanos distúrbios respiratórios, alergias, lesões degenerativas no sistema 

nervoso e em órgãos vitais, ardência dos olhos, dor de cabeça e até câncer. Com a inversão 

térmica que ocorre no inverno, uma camada de poluentes fica presa perto do solo por uma 
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camada de ar frio, fazendo com que esses distúrbios sejam agravados (LABORATÓRIO DE 

QUÍMICA AMBIENTAL, 2006). 

O Brasil passou por avanços significativos em relação ao controle das emissões de gases 

poluentes e partículas provenientes de veículos automotores, desde o final da década de 80, 

devido principalmente ao Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE), instituído pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Tal 

programa estabeleceu um cronograma de redução da emissão de poluentes para veículos 

automotores, tanto leves quanto pesados (AZEREDO; RODRIGUES, 2003).  

Dentre os vários fatores que auxiliam na redução dos gases poluentes se destaca a 

utilização dos Biocombustíveis. O aumento da adição de biocombustível ao combustível fóssil 

representa a redução de toneladas de emissões de gases de efeito estufa em nossa atmosfera 

(LIMAVERDE, 2015). 

 

2.3 Biocombustíveis 

 

As recentes políticas de independência energética e mudança climática estimulam o 

desenvolvimento e a utilização de energia renovável, como a bioenergia. Os biocombustíveis 

em formas sólidas, líquidas e gasosas têm sido intensamente pesquisados, produzidos e 

utilizados. A energia armazenada na biomassa produzida anualmente pelas plantas terrestres é 

3 a 4 vezes maior do que a atual demanda global de energia. O desenvolvimento e a utilização 

global de bioenergia e biocombustíveis continuarão a aumentar, particularmente nos setores de 

bioenergia e biogás. Espera-se que em 2050 a bioenergia forneça 30% da energia mundial 

demandada (GUO; BUHAIN, 2015). 

Os biocombustíveis são provenientes de biomassa renovável e podem substituir 

parcialmente ou totalmente combustíveis derivados do petróleo e gás natural (BRASIL, 2019a). 

Os biocombustíveis são considerados uma alternativa econômica, além de produzir impactos 

positivos ao meio ambiente, visto que com sua utilização pode-se reduzir emissões de gases de 

efeito estufa, poluição e a dependência de países em relação a importação de petróleo (BRASIL, 

2019b). Outras vantagens consistem na menor poluição com a sua queima e processamento, são 

renováveis, geram empregos, aumentam os índices de exportação do país, dentre outros 

(AZEVEDO; LIMA, 2016).  

Os benefícios dos biocombustíveis estão relacionados com a reabsorção dos gases que 

são gerados pelo crescimento da safra seguinte. Com isso, ocorre um equilíbrio entre a emissão 

e a absorção de poluentes. Ademais, os biocombustíveis que contêm oxigênio em sua 
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composição, como o etanol e o biodiesel, ajudam a diminuir as emissões de monóxido de 

carbono (CO) quando adicionados aos combustíveis fósseis e com isso causam menor poluição 

atmosférica local (PETROBRÁS, 2007). 

Os principais biocombustíveis utilizados, segundo Reis (2018), são:  

 Biodiesel: Combustível renovável e biodegradável que se obtém a partir de óleos 

vegetais como a soja, amendoim, entre outros, ou animais. Isto é, obtém-se a partir da 

reação química de lipídeos, óleos ou gorduras de origem animal ou vegetal. O óleo 

retirado de elementos vegetais deve ser misturado com metanol e depois o processo é 

catalisado. O biodiesel substitui o óleo diesel usado nos veículos, não é tóxico, sendo 

também mais lubrificante, seguro e contribui para a redução de dióxido de carbono na 

atmosfera.  

 Biogás: Mistura de gases resultantes da decomposição biológica de matéria orgânica, 

na ausência de oxigênio. Esta mistura é constituída por gás metano, gás carbônico, com 

quantidades menores de gás sulfídrico e humidade, sendo purificada até se ter qualidade 

do gás ideal. Obtém-se esta fonte de energia renovável principalmente em aterros 

sanitários, pântanos e intestinos de animais. 

 Bioetanol: Etanol produzido a partir de biomassa, como milho e cana-de-açúcar, que 

são os mais usados atualmente. 

 Biometanol: Metanol produzido também a partir de biomassa. É um biocombustível 

com diferentes utilidades como solvente, preparação de colesterol, hormonas e 

vitaminas, extração de produções animais e vegetais, entre outras. 

 Bioéter dimetílico: Éter dimetílico que se produz a partir de biomassa, podendo 

substituir o diesel. 

 Bio-ETBE (bio éter etil-ter-butílico): ETBE produzido a partir do bioetanol. A 

percentagem em volume de bio-ETBE considerada como biocombustível situa-se nos 

47%. 

 Bio-MTBE (bio éter metil-ter-butílico): Bio-MTBE produz-se a partir de biometanol. A 

percentagem em volume de bio-MTBE considerada como biocombustível situa-se nos 

36%.  

 Biocombustíveis sintéticos: Obtém-se a partir de biomassa, são hidrocarbonetos 

sintéticos ou misturas de hidrocarbonetos sintéticos. 

 Biohidrogênio: Hidrogênio obtido a partir de biomassa. 

https://www.portal-energia.com/category/novas-tecnologias/hidrogenio/
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Dentre esses biocombustíveis destacam-se o bioetanol e o biodiesel, pois são os mais 

utilizados nos meios de transporte em todo o mundo (REIS, 2018).  

 

2.3.1 Biocombustíveis: um breve histórico   

 

A primeira razão motivadora do interesse pelos biocombustíveis pelo mundo foi 

minimizar a dependência externa de petróleo, por razões de segurança de suprimento ou 

influência na balança de pagamentos, após o choque no ano de 1973, em que descobriram que 

o petróleo é de origem fóssil, sendo possível o seu esgotamento, e com decorrência disso um 

aumento brusco no seu preço. Iniciou-se também nessa década a preocupação com a qualidade 

do ar nas grandes cidades e os efeitos negativos das emissões veiculares, renovando o interesse 

pelos biocombustíveis. Passou-se a ser obrigatório adicionar componentes oxigenados na 

gasolina, para diminuir as emissões de monóxido de carbono e hidrocarbonetos, abrindo 

mercado para o álcool (MANOEL; LEAL, 2006). 

O Brasil foi pioneiro em testes do álcool como combustível e em 1973 o país lançou o 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool), sendo o maior programa comercial de uso de 

biomassa para fins energéticos no mundo. Após dois anos do acontecimento o professor 

Expedito Parente, da Universidade Federal do Ceará, descobriu o biodiesel a partir do óleo de 

algodão e, em 1980, ele registrou a primeira patente mundial de biodiesel, hoje de domínio 

público (PETROBRÁS, 2007). 

Com o aumento progressivo da temperatura média da Terra, em consequência do 

aumento da concentração de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), resultantes de maior atividade industrial, agrícola e de 

transportes, e isto em função do uso de combustíveis fósseis, foi empregado em dezembro de 

1997, o Protocolo de Quioto, que determinava metas de redução de emissão de gases de efeito 

estufa e mecanismos complementares de implementação para que estas metas fossem 

alcançadas (MOREIRA; GIOMETTI, 2006). 

O Brasil validou o documento do Protocolo de Quioto em 23 de agosto de 2002, tendo 

sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo nº 144 de 2002 (BRASIL, 

2002).Neste seguimento, o Protocolo de Quioto iniciou-se como uma grande oportunidade, não 

só para que o mundo comece a agir efetivamente em benefício do meio ambiente, mas também 

como um meio para que os países busquem o desenvolvimento sustentável, incentivem a 

produção de energia limpa para a redução das emissões de gases do efeito estufa e, com base 

no apoio internacional com países desenvolvidos, beneficiem-se com a transferência de 
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tecnologia e com o comércio de carbono. No caso do Brasil, o mecanismo de desenvolvimento 

limpo pode ser muito vantajoso, já que aproveita um grande potencial brasileiro para a produção 

de energia limpa, e possibilita que o país desempenhe papel importante no contexto ambiental 

internacional (VIDAL, 2003). Em dezembro de 2012, em torno de 200 países concordaram em 

estender o Protocolo de Quioto até o ano de 2020. A decisão foi tomada durante a COP-18, 

Cúpula das Nações Unidas sobre Mudança Climática realizada em Doha, no Catar. Mas a 

Rússia, Japão e Canadá abandonaram o Protocolo: desta forma, as nações que obedecerão suas 

regras são responsáveis por apenas 15% das emissões globais de gases de efeito estufa (VEJA, 

2012). 

 

2.4 O programa Pró-álcool para a produção de etanol 

 

O Programa Pró-álcool foi iniciado em 1975. Ele foi criado para garantir o fornecimento 

de energia, e apoiar a indústria açucareira pela diversificação da produção, após a queda do 

preço do açúcar em 1974 (KOHLHEPP, 2010). De acordo com o decreto, a produção do álcool 

oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada 

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

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

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

(BIODIESELBR, 2012). 

A primeira fase do Pró-álcool, que foi de 1975 a 1978, Ocorreu pelo incentivo ao aumento 

da produção de etanol para utilização como combustível misturado à gasolina, através da 

instalação de destilarias anexas às usinas de açúcar, tendo como a principal motivação o 

primeiro choque nos preços do petróleo no mundo, em outubro de 1973. Também foi motivada 

por outro choque do petróleo. A segunda fase ocorreu através da implantação de destilarias 

autônomas, e iniciou-se em 1979, quando os preços do petróleo dispararam no mercado 

internacional. Essa fase terminou no episódio da falta de álcool hidratado nas bombas dos 

postos de combustível (FILHO; RAMOS, 2006). A terceira fase foi marcada pela sua crise e 

desaceleração. A partir de 1986, o preço internacional do petróleo começou a diminuir e 

estabilizar no mercado internacional, e a dependência do país ao petróleo importado foi 

reduzida devido à expansão da produção brasileira. Juntamente ao processo de estagnação da 

produção de álcool ocorreu a desativação contínua do Instituto do Açúcar e do Álcool. Porém, 

a demanda de carros a álcool é cada vez maior, devido ao preço menor do álcool em comparação 
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com a gasolina e menores impostos nos veículos a álcool. Isso tudo levou a uma crise de 

abastecimento em 1989 (MICHELLON; SANTOS; RODRIGUES, 2008).  

Com o intuito de amenizar os problemas do setor sucroalcooleiro e buscar soluções 

adequadas para o problema, em torno de 170 indústrias se juntaram, para formar novas 

entidades, entre elas destaca-se o Brasil Álcool (BA) e a Bolsa Brasileira de Álcool (BBA), que 

tinham como objetivo enxugar os estoques, concentrar a venda de etanol, e elevar o seu preço. 

Houve também a criação da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA) e 

Associação Paulista da Agroindústria Sucroalcooleira (SUCROÁLCOOL), importantes 

entidades do setor que reuniam/representavam parcela expressiva dos empresários do setor no 

país (MARQUES et al., 2012). 

Quando o Proálcool parecia fracassar, o programa ganha novo incentivo, derivado em 

parte de novo aumento do preço do petróleo no mercado internacional, da conscientização do 

Protocolo de Quíoto (1997), e também do surgimento dos veículos com motores flex fuel, 

trazendo novamente a discussão da dependência do combustível fóssil, estimulando a busca por 

fontes alternativas renováveis de energia (MICHELLON; SANTOS; RODRIGUES, 2008).  

A produção de etanol por safra nesse período apresenta uma ascendência relevante, com 

otimismo (QUADRO 2). 

 

Quadro 2 – Evolução da Produção de etanol por Safra no período do ano de 2002 a 2006 

Safra Volume Produzido de etanol (mil m³) 

02/03 12.471,4 

03/04 14.710,8 

04/05 15.396,3 

05/06 15.850,7 

Fonte: ALCOPAR, 2007. 

 

Segundo dados da União dos Produtores de Bioenergia (2018) o setor sucroalcooleiro 

brasileiro apresenta 411 usinas sucroalcooleiras espalhadas pelo país, estando a maior parte 

concentrada no estado de São Paulo (172), seguido por Minas Gerais (42) e Goiás (38). A área 

plantada de cana-de-açúcar, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2018), para a safra 2017/2018, foi de 8,73 milhões de hectares, sendo mais de 50% dessa área 

plantada e cultivada no estado de São Paulo (FRANCO, 2018). 
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2.5 Bioetanol         

 

O etanol é um biocombustível altamente inflamável que pode ser obtido a partir da cana 

de açúcar, do milho, da beterraba, entre outros (AZEVEDO; LIMA, 2016).  

Em 1933, o governo de Getúlio Vargas criou o Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA 

e, pela Lei nº 737, tornou obrigatória a mistura de etanol na gasolina, tendo um papel importante 

na expansão alcooleira O programa Pró-Álcool foi criado anos depois, para diminuir a 

dependência das importações do petróleo, sendo também de extrema importância para a 

expansão alcooleira  (KOHLHEPP, 2010).  

Durante o governo de Collor, em 1990, extinguiu-se o IAA e os subsídios à produção 

de açúcar foram retirados. O Brasil passou a ser um grande exportador de açúcar. E graças ao 

constante esforço de garantir o mercado interno do etanol e de ganhar novos mercados de açúcar 

o Brasil passa a ter um setor sucroalcooleiro muito forte e competitivo no início do século XXI. 

Contudo, foi a partir de 2003, com os veículos flex fuel, que admitem operar com qualquer 

porcentagem de etanol na mistura combustível, sendo inicialmente desenvolvidos nos Estados 

Unidos a partir da Corporate Average Fuel Economy (CAFE), que o setor ganhou novo impulso 

(LEITE; CORTEZ, 2019).  

O uso dos biocombustíveis ocupa o centro das atenções nacionais e internacionais em 

razão do aumento excessivo do preço do petróleo e da discussão mundial sobre a diminuição 

das emissões de CO2 e consequente diminuição do efeito estufa pelo uso de energias renováveis 

(BIODIESELBR, 2011).  

Na classe dos combustíveis renováveis, ressalta-se as obtenções de energia de biomassa 

e em especial, o álcool etílico, o metanol ou álcool metílico, que é menos utilizado como 

combustível, devido ao seu alto grau de toxidez, porém, também pode ser obtido por meio de 

fontes renováveis. Quando não obtido através de fontes renováveis, o etanol é produzido através 

da hidrólise de etileno, um importante petroquímico (TAMERS, 2006).  

A cana-de-açúcar é a matéria-prima mais importante da produção alcooleira no Brasil. 

O grande desempenho dá-se devido a existência de uma estrutura agroindustrial bem montada 

e desenvolvida graças a grande adaptação da cana às condições climáticas (ANDRADE; 

CARVALHO; SOUZA, 2009). 

O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é considerado uma das alternativas de 

energia renovável com melhor custo efetividade para diminuir a intensidade das emissões de 

gases de efeito estufa (AZEVEDO; LIMA, 2016). 
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O processo biotecnológico de obtenção do etanol para ser econômico depende de três 

fatores principais: eficiência do microrganismo; exploração da matéria prima, com especial 

consideração ao pré tratamento e desintegração; e sistema apropriado do biorreator para a 

fermentação. Rápida fermentação e alto nível de etanol são desejáveis para o processo ser 

economicamente viável (ANDRADE, 1997). 

O etanol atinge seu ponto de ebulição, ou seja, passa para o estado gasoso, quando 

submetido a uma temperatura de 78,4 ºC, enquanto seu ponto de solidificação, transformação 

em sólido, é de -114,3 ºC. Esses são valores médios válidos para a pressão de 1 atmosfera. A 

partir de 13 °C de temperatura, o etanol começa a vaporizar que, em contato com fontes de 

calor, faz com que ele entre em combustão. Isto é chamado de ponto de fulgor. Já seu ponto de 

autoignição, temperatura mínima para que a combustão aconteça mesmo sem o contato direto 

com uma fonte de calor, é de 363 °C. Por esse motivo em baixas temperaturas, o álcool 

combustível não funciona dentro do motor, pois abaixo dos 13° C, o etanol perde sua 

capacidade de combustão e se torna inútil como combustível (NOVA CANA, 2003). 

O poder calorífico do etanol combustível comum, que é a quantidade de energia que um 

combustível é capaz de gerar em sua queima dentro do motor, é de 5,380 quilocalorias por litro 

(Kcal/l). Esse valor corresponde a aproximadamente 70% do poder calorífico da gasolina 

(NOVA CANA, 2003). Assim como os combustíveis derivados do petróleo, o bioetanol 

também deve atender ás especificações do Conselho Nacional do Petróleo (LEGISWEB, 2014). 

O etanol exerce um excelente desempenho aos motores e as características que permitem esse 

desempenho, segundo Andrade; Carvalho; Souza (2009) são: larga faixa de inflamabilidade; 

grande poder antidetonante; um elevado calor latente de vaporização; densidade superior à da 

gasolina; e baixo ponto de fulgor, assim como a gasolina.  

Alguns pontos devem ser considerados em relação ao etanol no Brasil, tais como: O 

etanol representa no Brasil cerca de 40% dos combustíveis para motores leves (ciclo Otto); Não 

existem subsídios para o etanol e, mesmo assim, ele consegue competir com a gasolina; os 

custos de produção foram reduzidos em cerca de 70% desde 1975; O Brasil é autossuficiente 

em petróleo, importando diesel e exportando outros derivados; Cerca de 50% da cana moída no 

Brasil é usada para produzir etanol; Há uma crescente expansão do mercado externo tanto para 

açúcar como para etanol, sendo difícil hoje identificar o real potencial do mercado mundial de 

etanol; O setor sucroalcooleiro está em franca expansão: existiam 320 usinas em 2001, em 2006 

eram 360, e 120 projetos estavam, em 2006, vários estágios de execução (expansões e novas 

usinas); O Brasil é o maior produtor de etanol de cana no mundo, mas, em produção total, fica 

atrás dos Estados Unidos, que usa o milho como matéria-prima. Além disso a tecnologia de 
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produção de etanol no Brasil está totalmente madura, permitindo ainda alguns ganhos de 

produtividade na área agrícola e pouca coisa na área industrial. Deve se destacar ainda que 

existem variedades de cana geneticamente modificadas que permitiriam grandes reduções nos 

custos de produção, embora não possam ser utilizadas pela morosidade do processo de liberação 

(LEITE; LEAL, 2006). 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2019), o Brasil produziu 

um recorde de 33,1 bilhões de litros de etanol na safra 2018/19, encerrada em março, com as usinas 

alocando maior parcela de cana para o biocombustível em um ano marcado por retração, tanto na área 

colhida quanto na moagem da matéria-prima. 

2.6 Processo de produção do bioetanol  

2.6.1 O etanol de cana-de-açúcar   

A cana-de-açúcar começou a ser cultivada no Brasil no século XVI, quando iniciou-se 

a instalação de engenhos de açúcar, tornando-se hoje o principal produtor mundial. Trata-se de 

uma planta semiperene, ou seja, após seu plantio pode ser cortada várias vezes antes de ser 

replantada. Seu ciclo produtivo é, em torno, de cinco cortes, em seis anos (JORNAL CANA, 

2019). 

A sacarose se concentra nos colmos, enquanto a palha está nas partes aéreas da planta 

que são as pontas e folhas, como mostra na FIG. 3 (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2019). 
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                            Figura 3 - Estrutura da cana-de-açúcar. 

 

                         Fonte: ResearchGate, 2019. 

         

A sacarose (C12H22O11) é um composto orgânico que apresenta um sabor doce. Esta 

molécula é um dissacarídeo, composto por uma molécula de glicose e uma de frutose. É 

formada através da condensação da glicose e da frutose, conforme mostrado na FIG. 4 abaixo 

(FCIÊNCIAS, 2012). 
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                              Figura 4 - Síntese da sacarose 

 

                                  Fonte: Brasil Escola, 2019.  

 

A cana-de-açúcar chega às usinas na sua forma pura e é encaminhada para a primeira 

etapa que é a pesagem. Após isso são coletadas amostras para análise, onde será verificada a 

qualidade da cana- de açúcar. Abaixo, seguem as definições destes indicadores de qualidade 

(NOVA CANA, 2013): 

I. Teor de sacarose aparente na cana (POL):. Quanto maior o percentual de sacarose 

presente melhor (OLIVEIRA et al, 2012).  

II. Pureza: é estabelecida pela relação POL/Brix (quantidades de sólidos solúveis) x 100. 

Quanto mais pura a cana, melhor a qualidade da matéria-prima para se recuperar açúcar. 

Diversas substâncias que apresentam atividade óptica podem fazer com que a POL seja 

interferida, como açúcares redutores que são glicose e frutose, polissacarídeos e 

algumas proteínas (OLIVEIRA et al, 2012). 

III. Açúcares Redutores Totais (ATR): indicador que representa a quantidade total de 

açúcares da cana que são a sacarose, glicose e frutose, que é determinado pela relação 

POL/0,95 mais o teor de açúcares redutores. Em geral a concentração de açúcares na 

cana varia de13 a 17,5%. De acordo com estudos as primeiras 14 horas de deterioração 

da cana, 93% da diminuição de sacarose foram devidas à ação de microrganismos, 5,7% 

por reações enzimáticas e 1,3% por reações químicas, resultantes da acidez (VIAN, 

2019). 

IV. Açúcares redutores: Quantidade de glicose e de frutose presentes na cana, que afetam a 

sua pureza, refletindo em uma menor eficiência na recuperação da sacarose (VIAN, 

2019). 
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V. Porcentagem da fibra da cana: reflete diretamente na eficiência da extração da moenda. 

Quando a cana apresenta fibra baixa ela quebra com o vento, fazendo com que ocorra 

perda de mais açúcar na água da lavagem.  

VI. Tempo de queima/corte: Quanto maior o tempo entre a queima/corte da cana e a 

moagem, maior será o efeito de atividades microbianas que ocorrem nos colmos. Além 

de afetar a eficiência dos processos de produção de açúcar e álcool, afeta também a 

qualidade dos produtos finais (VIAN, 2019).  

 

Após as análises necessárias, a cana-de-açúcar é colocada na mesa alimentadora, que 

irá direciona-la para as esteiras rolantes, onde passam por uma lavagem para a retirada das 

impurezas (terra, areia, poeira, etc) (FIG. 5). Na sequência, a cana é picada para facilitar a 

moagem e submetida a um eletroímã que se encarrega de retirar materiais ferrosos e 

componentes metálicos que possam danificar o maquinário (FIG. 6) (NOVA CANA, 2013). 

 

Figura 5 -  Lavagem da cana-de-açúcar 

 

Fonte: SILVEIRA, 2018.  
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Figura 6 - Secunda etapa da cana-de-açúcar após chegar nas usinas 

 

Fonte: SILVEIRA, 2018.  

 

           A FIG. 7 demonstra o processo de moagem, etapa na qual a cana é esmagada por rolos 

trituradores e então é realizada a extração do caldo que seguirá para a produção de etanol. Cerca 

de 70% se torna caldo, que vai para a produção do etanol e o restante vira bagaço, podendo ser 

utilizado para alimentar as caldeiras e gerar energia para usina através de sua queima 

(COPERSUCAR, 2018).  
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Figura 7 - Moenda 

 

Fonte: SILVEIRA, 2018.  

  

Até o momento, o caldo ainda possui certa quantidade de partículas leves (bagacilho) e 

pesadas (areia, terra, etc). Por isso é necessário passar por peneiras, geralmente rotativas, que 

conseguem uma eficiência de 70 a 80% dependendo da quantidade de sólidos na alimentação, 

condições de operação, entre outros. O peneiramento é necessário para reduzir entupimento e 

desgaste de outros equipamentos como bombas e válvulas (ALCARDDE, 2019).  

O caldo da cana-de-açúcar também é submetido ao processo de caleação, que é o 

tratamento do caldo com leite de cal, que provoca a floculação, favorece a decantação das 

impurezas e ainda protege os equipamentos contra a corrosão. Sobre o ph quanto mais próximo 

de sete, maior é a remoção de nutrientes do caldo, e quantidades maiores do leite de cal são 

necessárias, o que pode afetar o crescimento da levedura em cultura (ALCARDE, 2019). Só 

então o caldo vai ficar em repouso, no processo denominado decantação, para que ocorra a 

separação de impurezas por meio da gravidade, fazendo com que as mesmas se depositem no 

fundo, formando um lodo, que pode ser aproveitado para adubação, resultando em um caldo 

límpido e transparente, chamado de caldo clarificado (SUPER INTERESSANTE, 2018). 

Esse caldo clarificado será aquecido, através de trocadores de calor, para ser esterilizado 

e livre das impurezas que ainda ficaram presentes após as etapas anteriores. O aquecimento 

varia de 102º a 105º C e logo após é resfriado até atingir 30º C, para entrar nas Dornas 

(MARTINEZ, 2016).  
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Quando o caldo clarificado é levado para as Dornas (FIG. 8), ele então é misturado com 

microrganismos, (geralmente fungos unicelulares da espécie Saccharomyces cerevisae), 

chamados de “levedo”, “pé-de-cuba” ou “fermento”, que se alimentam do açúcar do caldo, 

liberando então o gás carbônico e o álcool. Essa etapa conhecida como fermentação ocorre em 

um período de 8 a 12 horas, gerando um produto chamado vinho fermentado (DUARTE, 

LOURENÇO; RIVEIRO, 2006). 

 

Figura 8 - Dornas  

 

Fonte: SILVEIRA, 2018.  

 

Os microrganismos provocam reações químicas, que liberam energia fazendo com que 

o vinho fermentado aqueça, portanto ele é resfriado com água corrente que circula em volta dos 

tanques, sem ter contato direto com o vinho, como ilustrado anteriormente na FIG. 8. (SUPER 

INTERESSANTE, 2018).  

O etanol está misturado ao vinho fermentado e próximo passo é separá-lo da mistura, 

através da destilação. Nesse processo, o líquido é colocado em colunas, nas quais ele é aquecido 

até que ocorra evaporação. Na evaporação, seguida da condensação, é separado o vinho do 

etanol. Dessa destilação sai o álcool hidratado, líquido com 96% de álcool, que será vendidos 

nos postos. Porém parte dele ainda passa pelo processo de desidratação para se tornar álcool 

anidro (mais de 99,5% de álcool), que é usado para misturar a gasolina (NOVA CANA, 2013). 
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Esses dois tipos de etanol produzido, o hidratado e o anidro, são armazenados em 

tanques até serem retirados por caminhões-tanque e transportados para as distribuidoras que 

comercializam o etanol (PORTAL DO BIOGÁS, 2014).  

2.6.2 O etanol de milho  

Os primeiros registros do cultivo do milho foram encontrados em pequenas ilhas 

próximas ao litoral do México, no golfo do México, cerca de 7.300 anos atrás. Seu nome, de 

origem indígena caribenha, significa “sustento da vida”, e foi usado como alimentação básica 

de várias civilizações importantes ao longo dos séculos, os Olmecas, Maias, Astecas e Incas. E 

foi com a chegada dos Europeus que o cultivo do milho se iniciou no Brasil (SINDMILHO, 

2019).  

Além de fonte de alimento, o grão do milho vem ganhando cada vez mais espaço na 

produção de etanol. Enquanto o Brasil lidera a produção a partir da cana-de-açúcar, os Estados 

Unidos lidera a produção a partir do milho (DALL’ AGNOL, 2019). 

Os Estados Unidos, maior produtor de etanol do mundo, despertou o interesse pelo 

etanol na década de 70, quando a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo 

(OAPEC) minimizou o fornecimento de petróleo para o país e seus aliados (Japão e Europa 

Ocidental), gerando uma crise de abastecimento. Portanto, na década seguinte, o Programa de 

Etanol foi iniciado, com o objetivo de estabilizar o preço do milho e implementar uma nova 

alternativa de combustível. Em 1990, foi criado o Clean Air Act, que instituiu um conjunto de 

padrões de qualidade do ar nas cidades norte-americanas. Mas, era utilizado o MTBE (Éter 

metil-terc-butílico), para reduzir a emissão de monóxido de carbono produzida pelos 

automóveis. Só que anos depois, identificou-se que se tratava de uma substância poluidora, 

afetando águas de rios e oceanos. Assim, no início dos anos 2000 passou-se a utilizar o etanol 

como meio para substituir o MTBE e reduzir o impacto ambiental (FEY, 2017). 

No Brasil, em 2017, operavam quatro usinas de etanol de milho, todas localizadas no 

estado do Mato Grosso, sendo três delas usinas flex, ou seja, produzem etanol de cana-de-açúcar 

e milho, e uma que produz etanol apenas de milho, localizada no município de Lucas do Rio 

Verde, maior produtor de milho do estado (DALL´AGNOL, 2017).  

A produção de etanol utilizando o milho é vista estrategicamente pelas indústrias 

alcooleiras, devido as usinas flex terem a possibilidade de trabalhar durante a entressafra da 

cana-de-açúcar e consumir o excedente de produção do milho (VECCHI, 2018). 
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Apenas os grãos do milho são usados para a produção do etanol. O peso individual por 

grão varia de 250 a 300 mg e sua composição média em base seca é 72% de amido, 9,5% 

proteínas, 9% fibra e 4% de óleo. E suas estruturas principais físicas são: endosperma, gérmen, 

pericarpo (casca) e ponta (FIG. 9), as quais diferem em composição química e na organização 

dentro do grão (PAES, 2006). 

 

Figura 9 - Anatomia do grão de milho e suas partes 

 

Fonte: PAES, 2006.  

 

       O processo fotossintético do milho tem como resultado final o Amido (FIG. 10), que 

compõe sua reserva de carbono. É este amido, que através da hidrólise, irá produzir a sacarose 

que será fermentada para a produção de etanol (AMABIS; MARTHO, 2004). 
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                         Figura 10 - Estrutura do amido  

 

                              Fonte: QUÍMICA NOVA INTERATIVA, 2019. 

 

A colheita do milho é feita por colheitadeiras, onde a espiga é separada do colmo de 

forma que os grãos são extraídos e a palha e a espiga ficam no campo a fim de melhorar a 

fertilidade do solo (MANOCHIO, 2014). A produção desse etanol pode ser feita por dois 

processos: moagem por via úmida ou moagem por via seca. Apesar da via úmida ser a mais 

usada até os anos de 1990, hoje está comprovado que o processo via seca é o mais comum na 

produção de etanol de milho, devido esse processo minimizar os custos finais do bioetanol, 

mesmo não produzindo a diversidade de coprodutos quanto a via úmida (MANOCHIO, 2014). 

Na moagem por via úmida, o processo é mais complicado que na moagem por via seca. 

Utiliza-se água para auxiliar na separação de suas partes (película, gérmen, proteína e amido), 

ajudando a recuperação de vários produtos como proteínas, óleos, amido, nutrientes e gás 

carbônico (GERMANI, 2019). Já na moagem por via seca, o grão após ser limpo e seco passa 

pela moagem para que o amido seja exposto e então são adicionadas a água e enzimas para 

promover processo de hidrólise no qual o amido é convertido em açúcares fermentáveis 

(BARROS, 2019). 

Na sequência, as cadeias de açúcares formadas sofrem a ação da glico-amilase para se 

tornarem açúcar industrial, e então a solução resultante vai para as dornas de fermentação, e 

colunas de destilação da mesma forma que ocorre na produção de etanol utilizando a cana-de-
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açúcar como matéria-prima. Porém a vinhaça, produto que sobra da destilação vai para um 

conjunto de centríugas, no qual é separada a vinhaça fina, que muitas vezes é circulada 

novamente no processo para melhor aproveitamento dos açúcares (MANOCHIO, 2014).   

Esses dois tipos de moagem, via úmida e via seca, produzem subprodutos durante o 

processo, como o DDG (grão de destilaria seco) e o WWG (grão de destilaria úmido), que 

podem ser vendidos para serem utilizados na alimentação de bovinos, suínos e aves. Os norte-

americanos chegam a ganhar mais dinheiro com o DDG do que com o próprio etanol (VECCHI, 

2018).  

2.6.3 O etanol de beterraba 

O cultivo da beterraba é uma fonte importante de açúcar na Europa, contribuindo para 

30% da produção mundial sendo que o polo de produção é o norte da França (GLOBO RURAL, 

2011).  

A beterraba utilizada na produção de etanol é a beterraba açucareira ou sacarina, que 

chama tenção por não apresentar coloração avermelhada (FIG. 11) e com isso ficou conhecida 

como beterraba branca (GLOBO RUAL, 2011).  

 

                     Figura 11 - Beterraba sacarina  

 

                        Fonte: SOBRE A FAZENDA, 2016.  
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O processo de produção do etanol de beterraba é praticamente o mesmo da cana-de-

açúcar, já que a beterraba é uma matéria-prima sacarínea, logo, a produção do etanol é feita 

também a partir da sacarose. A única diferença é o processo que antecede a chegada da matéria-

prima nas usinas (OLIVEIRA, SERRA; MAGALHÃES, 2012).  

O clima e o solo são fatores importantes para o cultivo da beterraba. O solo deve ser 

compacto, sem muita presença de água, pH não alcalino e não deve ser pedregoso (MARTINS, 

2015).  

Os gastos energéticos estão presentes no cultivo e na colheita através do maquinário 

necessário para limpar o terreno, arar a terra, plantar semente, adicionar fertilizantes, pulverizar 

pesticidas e herbicidas e colher a beterraba. Porém o que mais contribui para o consumo 

energético é a colheita. Esta é realizada utilizando colhedeiras mecânicas que cortam as folhas, 

retiram as raízes do solo e as agitam para tirar o excesso de terra. E então é deixada no solo para 

ser recolhida por caminhões ou enviadas diretamente para os caminhões através de tapetes 

transportadores fixados ao lado da colhedeira (MARTINS, 2015). 

Quando a beterraba chega às usinas, ela passa por uma lavagem e é fracionada em fatias 

finas. Logo após, essas fatias são lavadas em água quente em difusor para extrair o açúcar. No 

seguimento, o processamento se torna semelhante ao da cana-de-açúcar.  A torta fibrosa que 

resulta do processo de produção é utilizada como alimento para animais (MANOCHIO, 2014). 

 

2.7 Produtividade comparativa da cana-de-açúcar, beterraba e milho 

Muito se debate sobre as vantagens e desvantagens da produção de etanol a partir de 

diversas fontes (cana-de-açúcar, milho e beterraba). Porém, já se sabe que nenhum país produz 

etanol com a mesma eficiência que o Brasil com a cana-de-açúcar (PORTAL 

AGRONEGOCIO, 2019). Uma das principais vantagens do etanol brasileiro é a eficiência 

durante o processo de produção. As biomassas açucaradas, como a cana-de-açúcar e a beterraba, 

contém moléculas menores de açúcar, quando comparadas às amiláceas, como o milho, sendo 

mais fáceis de serem rompidas durante o processo de fermentação (PORTAL 

AGRONEGÓCIO, 2019). O QUADRO 3 mostra a comparação do tempo de fermentação entre 

essas três matérias primas.   
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Quadro 3 - Tempo de fermentação por matéria-prima   

Matéria-prima Tempo médio de fermentação 

Cana-de-açúcar 7 a 11 Horas 

Milho 40 a 70 Horas 

Beterraba 7 a 11 Horas 

Fonte: Adaptado: PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2019. 

 

A produção de etanol por base de açúcares é mais simples do que quando comparada 

com a produção por meio de materiais amiláceos. Nas matérias amiláceas ou celulósicas, que é 

o caso do bagaço de cana, por exemplo, há a necessidade da transformação da matéria-prima 

em açúcares simples por ações enzimáticas. Já na cana e na beterraba os açúcares estão 

disponíveis na biomassa, como observado na FIG. 12 (BNDES; CGEE, 2008). 

 

                Figura 12 - Diferentes rotas para produção do bioetanol 

 

                   Fonte: NOGUEIRA, 2014. 

 

Nesse sentido, pode-se observar que o processo de produção de etanol de cana-de-açúcar 

fica à frente das demais matérias-primas aqui citadas. Mesmo que a beterraba tenha o mesmo 

tempo de fermentação e praticamente o mesmo processo de produção, segundo Monochio 

(2014), o processo fermentativo brasileiro possibilita o reciclo e reaproveitamento das 
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leveduras, o que contribuiu para que as usinas do país fossem consideradas “Biorrefinarias” 

pelo fato de aproveitar toda a biomassa em seu processo produtivo. 

Quanto ao rendimento, 1 tonelada de cana-de-açúcar produz em torno de 90 litros de 

bioetanol, enquanto 1 tonelada de milho produz cerca de 460 litros. Porém, o etanol de cana-

de-açúcar é mais produtivo, pois são geradas de 60 a 120 toneladas por hectare de cana plantada, 

enquanto o milho produz entre 15 a 20 toneladas por hectare, sendo que 50% constituem sua 

matéria seca. Portanto, apenas entre 7,5 e 10 toneladas por hectare de milho são utilizados para 

a fabricação do etanol (BNDES; CGEE, 2008). A beterraba açucareiraproduz para cada 1 

tonelada em média 100 litros de bioetanol, e de 13 a 25 toneladas de beterraba podem ser 

cultivadas em 1 hectare de terra sem irrigação. Com irrigação a produtividade aumenta, 

produzindo de 50 a 100 toneladas por hectare (MARTINS, 2015).  

De acordo com os dados apresentados é possível fazer um comparativo da produtividade 

das matérias-primas citadas nessa sessão (QUADRO 4). 

 

Quadro 4 - Produtividade para diferentes matérias-primas  

Fonte: adaptado: BNDES; CGEE, 2008 e MARTINS, 2015. 

 

A produtividade média de 1 hectare de matéria-prima pode ser calculada multiplicando 

a produtividade média da matéria-prima pela produtividade média do etanol (MONOCHIO, 

2015) (QUADRO 5). 

 

    Quadro 5 - Rendimento do bioetanol a partir de 1 hectare plantado 

Matéria-Prima Rendimento (l/ha) 

Cana-de-açúcar 5.400,00 - 10.800,00 

Milho 3.450,00 - 4.600,00 

Beterraba 5.000,00 - 10.000,00 

Fonte: Adaptado: BNDES e CGEE, 2008. 

 

Apesar do rendimento da beterraba ser próxima ao da cana-de-açúcar, a primeira perde 

por ter que ser plantada anualmente, através de sementes (GLOBO RURAL, 2011), enquanto 

 

Matéria-prima 

 

Tipo de Biomassa 

Produtividade média de 

Biomassa (t/ha) 

Rendimento médio do 

bioetanol (l/t) 

Cana-de-açúcar Açucareira 60 - 120 90 

Milho Amilacéa 7,5 - 10 460 

Beterraba Açucareira 50 -100 100 
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a cana-de-açúcar deve ser renovada somente após 6 anos. Portanto, de acordo com os dados 

apresentados acima, pode se observar que apesar do rendimento do etanol de milho ser quase 

cinco vezes maior que o etanol de cana-de-açúcar, este último apresenta o dobro de rendimento 

por hectare. Quanto ao etanol de beterraba, este apresentou resultados próximos ao etanol de 

cana-de-açúcar, logo, sendo mais vantajosa do que o etanol de milho em termos de rendimento.   

2.8 Aspectos ambientais  

Como já mencionado, a produção do bioetanol dispensa qualquer uso do petróleo, 

eliminando alguns lançamentos de poluentes como o benzeno na atmosfera. Uma vantagem de 

se utilizar a cana para a produção do etanol é que seu plantio requer um menor uso de defensivos 

agrícolas (IEA, 2013). A FIG. 13 apresenta um comparativo entre a redução de poluentes pelo 

etanol da cana, da beterraba e do milho. 

 

                                            Figura 13 - Comparativo entre a redução de poluentes pelo etanol 

da cana-de-açúcar, beterraba e milho.  

 

                                                       Fonte: Agencia Internacional de Energia, 2019. 

 

Outro aspecto importante na produção do bioetanol é a produção dos subprodutos 

através dos resíduos gerados. Quanto mais aproveitamento desses resíduos houver, mais viável 

a produção se tornará, além minimizar a poluição que é gerada por esses resíduos. O etanol de 

cana-de-açúcar produzido no Brasil gera grandes quantidades de resíduos para alcançar as 

metas de produção da demanda interna e externa. Esses resíduos quando tratados são chamados 
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subprodutos. Os subprodutos gerados durante o processo de produção do bioetanol são 

apresentados no fluxograma da FIG. 14. 

 

Figura 14 - Fluxograma dos subprodutos gerados na produção de bioetanol 

 

Fonte: BONASSA et al., 2015. 

 

Conforme visto na figura acima, os principais resíduos são a palha: Proveniente da 

matéria-prima; Bagaço: Gerado durante a etapa de extração do caldo; Água de lavagem: usada 

para retirar o excesso de terra e infecções da cultura; Vinhaça e torta de filtro: Resíduos de alto 

potencial poluidor, provenientes da destilação (para recuperação do álcool) e clarificação do 

mosto (para fermentação) (BONASSA et al. 2015). 

O bagaço, uma das principais matérias para produção de subprodutos é constituído de 

água, fibra (celulose), alguns açúcares e impurezas proveniente da matéria-prima. Sua 

característica mais importante é a umidade, no ponto de vista energético, possuindo um padrão 

desta em torno de 48%. Devido essa característica energética, a forma mais usada de descarte 

é na produção de energia elétrica. Porém ele pode ser usado para fabricação de diversos outros 

produtos como chapas de fibra para construções, fabricação de massa de papel (celulose), 

fabricação de matéria plástica, solvente na indústria, ração animal e também na produção do 

etanol de segunda geração. Quando ocorre a queima desse bagaço, ele libera associados a cinzas 

e fuligens, monóxido e dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio. Poluentes provocam efeitos 

indesejáveis em virtude de sua coloração escura, o que causa incômodo ao bem estar público, 

podendo causar danos respiratórios aos seres humanos (BONASSA et al. 2015)  
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Cada tonelada de cana moída gera de 30 a 40 kg de torta de filtro, a qual possui 85% da 

sua composição constituído de cálcio, nitrogênio e potássio. Este subproduto é usado 

principalmente na irrigação do solo destinado ao plantio da cana-de-açúcar ou direto na vala 

onde a muda será plantada, substituindo os adubos químicos (PIACENTE, 2005).  

O reuso da água utilizada na lavagem da cana mostra-se como uma alternativa viável, 

pois a reutilização de águas residuais oferece vantagens do ponto de vista da proteção do meio 

ambiente na medida em que proporciona a redução de uso de água (BONASSA, et al., 2015).    

Na colheita da cana-de-açúcar, gera-se a palhagem, subproduto que é queimado ou 

depositado sobre a cultura (GERMEK, 2005).  

A queima da palhagem emite poluentes atmosféricos (material particulado, 

hidrocarbonetos e monóxido de carbono, óxido nitroso), que além de diminuir o potencial de 

matéria orgânica no solo e destruir os inimigos naturais das pragas da lavoura, causando perdas 

de até 30% de matéria bruta, traz impactos a fauna, flora e até mesmo problemas respiratórios 

nas pessoas. Essa queima tem intuito de aumentar o desempenho do corte e baratear a colheita. 

O material proveniente dessa queima pode ser utilizado em caldeiras como fonte de energia, 

assim como o bagaço (GERMEK, 2005).  

Em prol de minimizar os problemas relacionados às queimadas, criou-se a lei 11.241, 

de 19/09/2002, fixando a proibição da queima da palhagem dos canaviais paulistas 

mecanizados, em 100% no estado de São Paulo, até o ano de 2021, buscando sanar os impactos 

gerados pela queima (BONASSA, et al., 2015). 

Quando a palhagem não é queimada, a mesma é conservada no solo. Esse procedimento 

evita a corrosão do solo, ajuda na melhoria da quantidade de matéria orgânica do solo, e traz 

reflexos positivos sobre o balanço de nutrientes e para a microbiologia pedológica da planta 

semi-perene, pois o carbono que seria emitido na queima fica retido na palha (BONASSA, et 

al., 2015). 

Aproximadamente 30% da energia da cana-de-açúcar se concentra na palhagem, sendo 

viável a sua utilização também na combustão em caldeiras para produção de energia térmica, 

ficando mais eficiente ainda quando misturada ao bagaço (BONASSA, et al., 2015).  

A vinhaça é o principal resíduo líquido de uma usina sucroalcooleira e é fonte de 

problemas ambientais por ser um efluente poluidor de cursos d’água e do lençol freático, e 

também por apresentar-se em grande volume, dificultando seu transporte e eliminação. 

Atualmente uma importante opção para o aproveitamento desse resíduo é a fertirrigação, que 

se trata da adição de vinhaça no solo para suprir as deficiências de fertilidade (FONSÊCA, 

2009). 
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Sobre a produção de etanol de milho, a mesma tem se mostrado uma alternativa 

industrial com baixo impacto ambiental. As usinas conseguem um aproveitamento total da 

matéria-prima, como é o caso da FS Bioenergia, atualmente, a única no Brasil que opera 

somente com milho. Os principais subprodutos gerados durante a produção do etanol de milho 

são os DDG e WDG utilizados em alimento animal; Óleo de milho, que pode servir de matéria-

prima para o biodiesel ou mesmo para consumo humano, se refinado; e a energia elétrica gerada 

através da queima das caldeiras, à base de biomassa (UNEM, 2019).  

No caso da beterraba, quando é feita a extração do açúcar, obtém-se produtos residuais, 

que são ricos em minerais, com fácil digestão, podendo ser usados na alimentação animal em 

complementação a ração. No caso da polpa da beterraba, a mesma possui grande valor 

nutricional para a produção de carne e leite, sendo assim destinado às indústrias de alimentação 

animal (MARTINS, 2015). Pode-se observar que os biocombustíveis reduzem as emissões de 

poluentes, principalmente quando comparados a combustíveis que utilizam o petróleo para 

produção. A cana-de-açúcar apresenta um maior desempenho, até 89% de redução de gases 

emitidos na atmosfera que contribuem para o efeito estufa. E quanto aos resíduos gerados na 

produção, nota-se também a viabilidade dos biocombustíveis, pois possuem um grande 

aproveitamento dos resíduos, sendo que, já existem usinas que conseguem até mesmo o 

aproveitamento total da matéria-prima.  

2.9 Aspectos econômicos dos bioetanois 

O custo atual de produção do etanol de cana-de-açúcar é U$ 0,28/L e o de milho U$ 

0,45/L. Levando em consideração que 1 Dólar americano é igual a 4,13 real Brasileiro, de 

acordo com o site Melhor Câmbio, 2019, os valores em Reais são R$1,16 e R$1,86 para o etanol 

de cana-de-açúcar e milho,s respectivamente (DALL’AGNOL, 2019). 

Em comparação com a gasolina, o etanol de cana custa 27% a menos que a mesma, já o 

etanol de milho custa 18% a menos que a mesma (DALL’AGNOL, 2019). 

O etanol de beterraba é o que apresenta o custo mais elevado, chegando a ser 

aproximadamente três vezes mais caro que o etanol de cana-de-açúcar (MONOCHIO, 2015).  

Para saber se o etanol na bomba compensa mais que a gasolina para abastecimento, o 

etanol deve estar até 30% mais barato que a gasolina, já que o litro dele é menos eficiente e 

rende menos quilômetros (ELIAS, 2018).  

No momento, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) o preço médio do litro da gasolina no país está em R$ 4,379, e o de Etanol R$ 2,903. 
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Sendo aproximadamente 66, 3 % do preço da gasolina, ou um desconto de 33,7 % em relação 

a ela.  

Diante do relatado, pode se observar que o etanol de cana apresenta ser mais vantajoso 

sobre os custos de produção por matéria-prima e no momento o etanol está mais viável que a 

gasolina.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desde a assinatura do Protocolo de Quioto os biocombustíveis têm sido cada vez mais 

relevantes devido à necessidade de buscas por alternativas para redução da utilização de 

combustíveis fósseis. Nesse sentido, o etanol ganha espaço por se tratar de um excelente 

substituo para a gasolina. Em relação as diferentes matérias-primas estudadas para a produção 

do etanol, a cana-de-açúcar mostrou-se a mais vantajosa.  

Nos aspectos produtivos o etanol de cana-de-açúcar apresenta vantagem por ser uma 

biomassa açucarada, logo o tempo de fermentação será menor quando comparadas ás amiláceas. 

E mesmo que a beterraba tenha o mesmo tempo de fermentação, está perde na eficiência durante 

o processo de produção, pois necessita ser fracionada em fatias finas para extração da sacarose, 

além de exigir maquinários mais complexos para a colheita e pelo fato da necessidade do 

replantio anual através de sementes, enquanto a cana pode ser renovada a cada seis anos. 

           De acordo com os resultados levantados neste trabalho, o etanol de cana-de-açúcar se 

destaca também nos aspectos ambientais, principalmente quanto às emissões evitadas de gases 

do efeito estufa, com índices de até 89%, enquanto o etanol de beterraba reduz até 46% e o 

etanol de milho apenas 31%, quando se comparado aos gases emitidos pela gasolina.  

             O custo atual de produção do etanol de cana-de-açúcar é de R$ 1,16, o etanol de milho 

de R$ 1,86 e o etanol de beterraba de R$ 3,14. Portanto etanol de cana-de-açúcar se mostra 

novamente mais viável que as demais matérias primas aqui apresentadas.  
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