
MATÉRIAS PRIMAS PARA PRODUÇÃO  

DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

     

Introdução  

 

        Biocombustíveis referem-se a biomassa vegetal e os produtos refinados para 

serem queimados para a produção de energia, tanto na forma de calor como de luz. 

Semelhante aos combustíveis fósseis, biocombustíveis existem em forma sólida, 

líquida, gasosas (Guo et al., 2015). 

Antes do século 19, a madeira era o combustível predominante para cozinhar e para 

aquecimento, o óleo vegetal foi o principal combustível para a iluminação de todo o 

mundo. Hoje, no entanto, os combustíveis fósseis são as fontes de energia 

dominantes, atendendo mais de 80% da demanda de energia do mundo (Hoeven, 

2013). 

         Nunca obstante, os combustíveis fósseis não são renováveis e suas reservas 

são limitadas. Às taxas atuais de consumo, o fornecimento de petróleo, gás natural e 

carvão só será capaz de durar por mais 45, 60 e 120 anos, respectivamente. A 

biomassa é atualmente o único produto a base de matérias-primas renováveis para a 

produção de combustível líquido (Guo et al., 2015). 

         Para a produção de bioetanol, o Brasil conta com a cana-de-açúcar, cujas 

plantações passam por grande expansão no momento, além das grandes plantações 

de soja e dos sítios com mamona para a produção do biodiesel. As áreas relevantes 

de plantio e de colheita da soja e da cana-de-açúcar para a produção de etanol e 

biodiesel foram muito expandidas nas últimas três décadas, especialmente nos 

últimos anos. Pelo aumento adicional da produtividade, as colheitas alcançaram 

valores recordes (Kohlhepp, 2010). 

 

Breve histórico do bioetanol 

        Uma tecnologia comercialmente praticada é produzir etanol (álcool) a partir da 

fermentação de açúcares simples derivadas da biomassa vegetal. O etanol pode ser 

utilizado como um substituto da gasolina em motores de ciclo otto (Guo et al., 2015).  
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         A tecnologia de fermentação datada de 4000 a.c., já que os seres humanos fazem o álcool 

como uma bebida de frutas vermelhas, uvas, mel e cereais. O etanol foi testado como um 

combustível motor muito antes da produção comercial de gasolina em 1913. No início de 1826, 

o inventor americano Samuel Morey projetou um motor de combustão interna que foi abastecido 

por etanol e terebintina para executar um barco em 7 a 8 milhas por hora. Em 1860, o engenheiro 

alemão Nicolaus August Otto desenvolveu um outro motor de combustão interna que corria com 

uma mistura de etanol combustível (Songstad et al., 2009). 

         Mais tarde, o industrial americano Henry Ford construiu tratores que podem ser movidos a 

etanol. O obstáculo que impediu que o etanol fosse utilizado como combustível do motor nos 

EUA foram os impostos sobre o álcool promulgado em 1860 para financiar a Guerra Civil 

(Carolan, 2009). 

         Mesmo quando a gasolina começou a prevalecer no final dos anos de 1910, muitos 

cientistas defenderam a competência e sustentabilidade do etanol na indústria de combustível. 

Em 1917, Alexander Graham Bell destacou a abundância de potenciais matérias-primas para a 

produção de etanol como sendo qualquer matéria vegetal capaz de fermentação, resíduos de 

colheitas, gramíneas, resíduos agrícolas e lixo da cidade (Songstad et al., 2009). 

         Um renascimento do etanol como combustível interessante foi trazida pela crise do petróleo 

de 1973. Foram feitos esforços substanciais de investigação para desenvolver conversão da 

biomassa vegetal para etanol. Estas tentativas, no entanto, não finalizou o desenvolvimento de 

enzimas rentáveis para indústria, onde efetivamente hidrolisassem a celulose em açúcares 

simples para fermentação alcoólica (Viikari et al., 2012). 

        A primeira fábrica de bioetanol piloto com uma coluna de destilação foi estabelecido na 

Universidade de Dakota do Sul em 1979 segundo Songstad et al. (2009), porem no Brasil, com 

a deterioração do balanço de pagamentos e aumento da inflação, causados pelo preço elevado 

do petróleo, que era importado 80% da sua necessidade, houve a necessidade de buscar formas 

alternativas de combustíveis, dentre os vários programas propostos o que obteve maior êxito foi 

o Programa Nacional do Álcool – Proálcool, lançado em 1975, que visava a produção de álcool 

anidro de cana-de-açúcar, em destilarias anexas as usinas, para ser adicionado à gasolina. 

        O programa nasce alicerçado em subsídios e financiamentos públicos, com o segundo 

choque do petróleo em 1979, o programa foi ampliado, visando nessa fase à produção de álcool 

como combustível substituto à gasolina, sendo aqui priorizada a produção de álcool hidratado, 

produzido em destilarias autônomas e anexas as usinas, como no modelo construído na 

Universidade de Dakota do Sul. O governo passa então, a estimular o consumo de álcool dando 



isenções fiscais para a aquisição dos veículos movidos exclusivamente a álcool e, também, 

convertendo sua frota de veículos a esse combustível (Michellon et al., 2008). 

        O ProÁlcool começa a ressurgir com força, amparado pelo lançamento dos veículos flex 

fuel, lançados da década de 2000, onde na segunda metade ele já representava mais de 80% 

de toda a produção automobilística, fruto de investimentos, avanços científicos, da nova alta do 

preço do petróleo e do aumento da demanda externa oriunda da conscientização ambiental, 

especialmente do Protocolo de Kyoto (Ruiz, 2015). 

 

Principais culturas produtoras de bioetanol 

         Bioetanol comercial é atualmente produzido a partir de culturas a base do açúcar de amido, 

incluindo a cana-de-açúcar, beterraba, sorgo sacarino, milho, trigo, cevada, batata, inhame e 

mandioca. A produção mundial de bioetanol comercial foi de 4,0 bilhões de litros em 1990. Ela 

aumentou ligeiramente para 4,5 bilhões de litros em 2000, mas rapidamente para 23,3 bilhões 

de litros em 2010. Em 2013, a cifra foi de 23,4 bilhões de litros, com 56,8%, 26,7%, 5,9%, 3,0% 

e 2,1% da produção nos EUA, Brasil, Europa, China e Canadá, respectivamente (RFA, 2014). 

 

Tabela 1. Potencialidade de algumas matérias-primas açucaradas e amiláceas em etanol. 

Matéria-prima Potencialidade em etanol (m3 ha-1) 

Araruta 2,5 

Batata 1,6 

Batata-doce 3,2 

Beterraba 1,6 

Cana-de-açúcar 6,0 - 9,0 

Inhame 4,8 

Mandioca 4,9 

Milho 1,6 

Sorgo 1,1 

Trigo 1,1 

                        Fonte: Machado & Abreu, 2006. 

        Logo após a criação do Programa Nacional do Álcool (Proalcool), em 1975, foram 

estimuladas a produção de etanol de várias matérias-primas. No entanto, observou-se que a 

cana-de-açúcar apresentava melhor produtividade agrícola e rendimento industrial dentre as 

demais. Embora alguns países produzam álcool de outras fontes, é o caso do milho nos EUA e 



do trigo em países da União Europeia, a eficiência energética da cana-de-açúcar é sensivelmente 

superior em relação às demais culturas, sobretudo em virtude da utilização de seus próprios 

resíduos no processo produtivo, A eficiência energética da produção de etanol de cana-de-

açúcar pode avançar ainda mais, sobretudo ao se considerar potenciais avanços em 

melhoramento genético e biotecnologia, bem como a extração de álcool do bagaço e da folha da 

cana pela hidrólise lignocelulósica, o melhor aproveitamento da palha, a utilização de 

equipamentos e processos mais eficientes para a conversão de energia, e o melhor 

aproveitamento de resíduos industriais (Strapasson & Job, 2006).  

Tabela 2. Eficiência energética de diferentes matérias-primas utilizadas na produção de etanol. 

Matéria-prima para a 

produção de etanol 
Balanço energético (output/input) 

Trigo 1,2 

Milho (EUA) 1,3 - 1,8 

Beterraba (UE) 1,9 

Cana-de-açúcar (Brasil) 8,3 

               Fonte: Macedo, 2005. 

 

        O setor bioenergético busca alternativas para reduzir o período ocioso nas usinas, 

principalmente na entressafra, que no Centro-Sul do Brasil pode configurar quatro meses com a 

usina parada. Uma alternativa para os produtores de etanol neste período, é a produção do 

biocombustível do sorgo sacarino, que poderia se encaixar muito bem, ampliando o período de 

moagem das usinas, e sem ampliar área, porque poderia se utilizar áreas de canaviais em 

renovação. Na produção de sorgo, se destaca quatro pontos: o sorgo sacarino não é igual à 

cana, mas complementar a ela; ele exige uma velocidade de resposta maior do que a cana 

quando se tem que tomar decisões; há necessidade de novos conhecimentos a respeito da 

cadeira produtiva; e o sorgo sacarino é uma cultura que responde bem aos investimentos, mas 

também é exigente para altas produtividades (Durães, 2011). 

 

Breve histórico do biodiesel 

      O biodiesel, é um líquido amarelado derivado de óleo vegetal, gorduras animais ou lipídios 

de algas, através de "transesterificação" na presença de álcool e catalisador alcalino, tem sido 

produzido e utilizado comercialmente como substituto do diesel. Embora as propriedades 

específicas variam de acordo com os lipídios da matéria-prima, o biodiesel demonstra uma 



densidade de 0,873 - 0,884, viscosidade 3,8 - 4,8 mm s-2, índice de cetano 50 - 62, ponto de 

nuvem -4 - 14 °C, e ponto de ignição 110 - 190 °C. A sua densidade energética (elevado poder 

calorífico) é 38 - 45 MJ kg-1, aproximadamente 90% do diesel (Guo et al., 2015). 

       Óleo vegetal e gorduras animais foram amplamente utilizado em lâmpadas de óleo para a 

iluminação antes da invenção das luzes à gás e luz elétrica no final do século 18, mas para 

fabricação de biodiesel, isto não ocorreu antes de 1930 (Thomson, 2015). 

        Quando o engenheiro alemão Rudolf Diesel inventou o motor a diesel com ignição por 

compressão, em 1893, ele imaginou que o óleo vegetal puro poderia alimentar a máquina para 

a agricultura em áreas remotas do mundo. Ele realizou testes extensivos sobre vários 

combustíveis de óleos vegetais, acreditando que os agricultores poderiam se beneficiar de 

produzir seu próprio combustível. Em 1900, na Feira Mundial de Paris, a empresa francesa Otto 

Company demonstrou um motor diesel que foi alimentado por óleo de amendoim. A atenção para 

o desenvolvimento de combustíveis à base de óleos vegetais, no entanto, foi extinta pela ampla 

disponibilidade e a baixo preço do diesel. Apesar disso, o interesse em óleo vegetal para 

alimentar motores de combustão interna ainda existia por algumas nações. Experimentos na 

Bélgica, Alemanha, Itália, França, Japão, China, Argentina e outros países reconheceram a alta 

viscosidade dos óleos vegetais como o principal problema quando utilizado como combustível 

para motores diesel.  

        Vários métodos foram testados para ultrapassar esta desvantagem, tais como pré-

aquecimento do óleo vegetal, misturando-o com a gasolina ou a diesel etanol, e termo fissuração 

química do óleo. Em 1937, o cientista belga George Chavanne patenteou o "Processo para a 

transformação de óleos vegetais para as suas utilizações como combustíveis" apresentando o 

método de transesterificação (alcoólise) para quebrar as moléculas de triglicerídeos (óleos e 

gorduras), substituindo a unidade de glicerina com etanol ou metanol. Esta é a primeira descrição 

da geração de biodiesel (Knothe, 2001). 

         Em 1977, o cientista brasileiro Expedito Parente desenvolveu o primeiro processo industrial 

para a produção de biodiesel. Em 1989, a primeira fábrica de biodiesel em escala industrial do 

mundo foi operada em Asperhofen, na Áustria, para produzir biodiesel a partir de colza. Nos 

EUA, entrou em operação comercial (Pacific Biodiesel, Maui, Hawaii) em 1996, para processar 

resíduos de óleos em biodiesel. Os historicamente elevados preços do petróleo, após 2001, o 

aumento pela consciência da segurança energética, promoveram o biodiesel ao combustível 

popular no mercado mundial de combustível. Em 2013, a produção de biodiesel mundial atingiu 

6,289 bilhões de litros (EIA, 2015). 



        No Brasil, em 2004, o governo iniciou o Programa Nacional de Produção do Biodiesel. O 

biodiesel pode substituir, em parte ou totalmente, o diesel mineral para veículos leves, 

caminhões, tratores e geradores (mistura 2%-5%). A mistura de biodiesel é legalmente 

estabelecida desde 2008. Em sua forma pura, à base de soja, é capaz de concorrer com o preço 

de 60 US$/ barril de petróleo. A mamona – com 705 litros/ha – e a palmeira de dendê com 5.000 

litros/ha – têm um rendimento muito maior do que a soja, com rendimento de 400 litros/ha (Goitia, 

2012) 

 

Principais culturas produtoras de biodiesel 

        Oleaginosas comuns incluem camelina, canola, mamona, coco, pinhão-manso, palma, 

amendoim, colza, soja e girassol. A produtividade de óleo de soja é de aproximadamente 194 

gal ha-1 (Guo et al., 2015) 

        Os cinco principais países de produção de biodiesel são a União Europeia (principalmente 

a Alemanha, França, Espanha, Itália e Polónia), Brasil, Argentina, os EUA, e China, o uso de 

óleos de soja, colza, semente de canola, semente de girassol, mamona, gorduras animais, e 

gordura amarela. Os EUA produziram 1,339 bilhões de litros de biodiesel em 2013, 

exclusivamente a partir de óleo de soja (Atadashi et al., 2011). 

        A produção mundial de biodiesel aumentou de forma constante de 213 milhões de galões 

em 2.000 para 6289 milhões de galões em 2013 (EIA, 2015). 

        O plantio da soja no Brasil, destina-se quase que totalmente à produção de ração e de óleo 

vegetal, mas, no âmbito da discussão sobre biocombustíveis, 90% da produção atual de biodiesel 

são produzidos da soja. Além disso, há soja à disposição em todas as regiões do país – 

juntamente com o óleo de dendê e o de babaçu no Norte e no Nordeste (Pará, Maranhão, Bahia), 

como também a mamona na Bahia, o algodão e o girassol no Sudeste e no Centro-Oeste 

(Kohlhepp, 2010). 

         A importância da inclusão do girassol no programa de biocombustível não pode ser vista 

somente pela ótica econômica, mas também no aspecto ambiental, dada a conservação do solo, 

bem como controle de pragas e doenças nas culturas de soja e milho. O girassol é uma planta 

extremamente adaptável, podendo ser cultivada sob amplo espectro de condições ambientais.     

Por apresentar baixa sensibilidade ao fotoperíodo, desenvolve-se em várias latitudes e 

ambientes, fazendo com que o manejo mais adequado para obtenção de máximas produções 

sofra variações dentro de um mesmo país (Farias Neto & Carvalho, 2009). 

Não se sabe se a esperada expansão do plantio da mamona e as condições técnicas de 

produção poderão ser alcançadas com fornecimento contínuo e em médio prazo das quantidades 



necessárias de matéria-prima. Peritos brasileiros ainda não estão convencidos do sucesso dessa 

produção. Segundo análises não é possível o uso exclusivo do óleo de rícino em motores 

movidos a diesel em razão de sua alta densidade e viscosidade, como também não é apropriado 

para a produção de biodiesel. Isso significaria que o apoio aos pequenos produtores, pelo qual 

o governo faria jus à sua responsabilidade político-social, seria somente parcialmente realizável 

(Kohlhepp, 2010). 

         O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma espécie que fornece grande quantidade de 

óleo, e por sua toxidade não pode ser usado na alimentação humana, sendo uma alternativa 

viável para produção de biodiesel. Para atender os critérios de produção de biodiesel as plantas 

oleaginosas devem ser uniformes quanto aos caracteres de interesse agronômico, possuir alta 

produtividade e baixo custo de produção. O pinhão manso pode apresentar até 50% de óleo em 

suas sementes, produção em solos pouco férteis e arenosos, além da facilidade de cultivo e de 

colheita das sementes, mostrando-se uma espécie promissora para produção de biodiesel, mas 

as informações científicas sobre sua variabilidade genética são poucas causando preocupação 

aos pesquisadores (Araújo & Sousa, 2008). 

 

Considerações finais 

 

        Pode-se observar, para o Brasil, que a matriz de biocombustíveis está bem consolidada, 

sendo representada pela cana-de-açúcar para a produção de bioetanol e pela soja para produção 

de biodiesel, porem as culturas alternativas podem vir a ser um auxílio para a consolidação desta 

energia renovável, que tanto necessita de estabilidade de produção para se consolidar. Para o 

etanol, é possível utilizar o sorgo sacarino, como complemento na entre safra da cana-de-açúcar, 

evitando assim a ociosidade da usina. No caso da produção de biodiesel, as culturas auxiliares 

vêm a servir como manejo do solo, em rotação de culturas como o caso do girassol ou para 

ações sociais na agricultura familiar, promovendo a diversificação de renda, geração de emprego 

e atrelando o agricultor familiar ao campo. 
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