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RESUMO 
 

 

 

O relatório anual do Software Engineering Institute (SEI) mostrou que mais de 
três mil avaliações de CMMI® foram realizadas desde 2002. Muitas delas foram 
realizadas em fornecedores de software, ou seja, empresas que desenvolvem 
software para outras empresas. Embora os custos de execução e avaliação 
sejam altos para os fornecedores de software, não há nenhum estudo formal 
investigando se os clientes dessas empresas certificadas estão satisfeito com a 
qualidade do serviço prestado. O presente trabalho trás os resultados de uma 
avaliação formal da percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços 
oferecidos pelos fornecedores de software avaliados pelo CMM/CMMI®. Para a 
coleta de dados foi desenvolvido um instrumento com base em um modelo de 
avaliação da qualidade de serviço amplamente utilizado (SERVQUAL). O 
instrumento foi aplicado em clientes de fornecedores de software avaliadas no 
CMM/CMMI®. Os resultados mostraram que clientes e possíveis clientes 
possuem altas expectativas em relação à prestação de serviço com provedores 
certificados CMM/CMMI© e que no geral a percepção do serviço entregue é 
inferior à expectativa. Conclui-se, portanto, que a certificação não garante 
necessariamente a melhoria na percepção do cliente sobre a qualidade dos 
serviços prestados. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Qualidade de Serviços. Fornecedores de Software. 

CMM/CMMI®. 
 

 

 

* O texto pode conter no mínimo 150 e no máximo 500 palavras, é aconselhável que 

sejam utilizadas 200 palavras. E não se separa o texto do resumo em parágrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The state year report of the Software Engineering Institute (SEI) showed that 
more than three thousand CMM/CMMI© appraisals have been conducted since 
2002. Many of these were performed at software providers, i.e. companies that 
develop software for other companies. Although the costs of the implementation 
and appraisal are high for the software providers, there is no formal study 
investigating whether this investment pays off or, in other words, whether their 
customers are satisfied with the quality of the service provided. This study 
presents the results of a formal evaluation of customer perception of the service 
quality offered by the software providers appraised in CMM/CMMI©. For data 
collection was developed an instrument based on a widely used service quality 
evaluation model (SERVQUAL) and applied this instrument to several customers 
of software providers appraised in CMM/CMMI©. The results show that clients 
and potential clients have high expectations for service delivery with providers 
certified CMM/CMMI© and overall perception of the service delivered is lower 
than expected. Is possible to conclude, therefore, that certification does not 
necessarily guarantee improvement in customer perception about the quality of 
services. 
 
 
 
 
Keywords: Quality of Service. Software provider companies. CMM/CMMI©. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O mercado energético atual e as condições ambientais propostas ao mundo estão 

mudando a percepção da utilização de combustíveis fosseis em diversas áreas e setores 

energéticos. Essa realidade orienta a diversificação da matriz energética brasileira através do 

uso de fontes renováveis de energia e a inclusão da eficiência energética nos diversos 

processos. O petróleo ainda permanecerá por alguns anos como fonte predominante de energia, 

mas o incremento iniciado pelas fontes limpas de produção de energia terá seu espaço para 

desenvolvimento. 

 

 Através desse pensamento o Brasil vem investindo em novos meios de produzir energia 

bem como os combustíveis utilizados em veículos.  O uso intensivo de biocombustíveis líquidos 

no Brasil teve seu início em 1927, passando pelo seu ápice em 1975 após o primeiro choque do 

petróleo, quando o Programa Nacional do Álcool – Proálcool desenvolveu estudos para a 

expansão da produção e uso de etanol combustível a partir da cana-de-açúcar.   

 

 A partir do bagaço de cana-de-açúcar pode-se produzir o etanol de primeira geração, 

chamado etanol 1G, que tem como matéria-prima o caldo da cana-de-açúcar; e o etanol de 

segunda geração, chamado etanol 2G, que tem como matéria-prima um material lignocelulósico, 

o bagaço da cana-de-açúcar. O produto final será o mesmo com as mesmas especificações, o 

que os distingue é o processo de obtenção deste combustível. 

 

 Com o crescente aumento na demanda por combustíveis, principalmente os chamados 

“limpos”, o etanol tem um campo de expansão bem grande a ser percorrido. Para tal é necessária 

a expansão de sua produção através das tecnologias existentes para a produção de etanol 1G 

e novas tecnologias para etanol 2G, as quais se encontram em desenvolvimento. Essa 

necessidade representa na realidade uma nova alternativa para uso energético da biomassa, 

levando a vantagens tanto ambientais, quanto sociais e econômicas, por ser produzido a partir 

de resíduos de origem vegetal. 

 

 A combinação das rotas de primeira e segunda geração na produção de etanol permitirá 

obter uma maior quantidade de combustível sem aumentar o volume de matéria-prima cultivada. 

Para que isso ocorra há a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias que contribuam 

para a sustentabilidade ambiental, social e econômica, sendo primordial para a qualidade da 

energia e segurança energética.  

 

O Brasil é um país privilegiado por ter em sua matriz energética a maior contribuição de 

fontes renováveis na oferta interna de energia. Essa vantagem faz com que o país possa crescer 

economicamente através de uma economia com baixa emissão de gases de efeito estufa. Para 

que isso ocorra é necessária a elaboração de estratégias que explorem o potencial existente no 

país.  



 

Através da prospecção tecnológica é possível analisar informações passadas e atuais 

para a elaboração de cenários futuros, os quais possam determinam prioridades para 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que favoreçam a compreensão e gerenciamento 

do risco associado à inovação tecnológica. Além disso, promove a conscientização sobre o uso 

dos direitos de propriedade intelectual e a melhoria da competitividade de produtos, processos e 

serviços, entre outras vantagens. 

 

Este estudo de prospecção pretende subsidiar decisões futuras para os atores do setor, 

buscando mapear o caminho do desenvolvimento tecnológico do uso do bagaço de cana-de-

açúcar para produção etanol de segunda geração no Brasil. Este mapeamento será feito a partir 

da análise de base de dados de documentos de patentes encontrados nos escritórios de proteção 

industrial. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 Avaliar as perspectivas do uso do bagaço de cana-de-açúcar no cenário brasileiro e 

posterior elaboração de uma visão do futuro, visando aproximar a situação prevista à realidade, 

através da identificação de necessidades e oportunidades presentes neste setor de interesse. 

 

2.2 Específico 

 Realizar um trabalho de prospecção tecnológica do uso de bagaço de cana-de-

açúcar para a produção de etanol de segunda geração no Brasil. 

 

 Esclarecer as vantagens competitivas do bagaço de cana-de-açúcar em relação a 

outros tipos de matéria-prima, visando uma expansão do uso de energias 

renováveis para geração de energia elétrica e produção de biocombustíveis, 

diversificando ainda mais a matriz energética brasileira. 

 

 Identificar oportunidades para o uso do bagaço de cana-de-açúcar no setor de 

energia brasileiro, para a efetiva exploração do potencial existente no país, 

oferecendo um guia para aplicação de recursos em determinadas áreas 

consideradas prioritárias. 

 

 

 

 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Prospecção Tecnológica  

 
 A aplicação de métodos prospectivos vem sendo introduzidos no desenvolvimento de 

novas perspectivas sobre o setor energético, capaz assim de tornar mais precisa e eficaz a 

formulação de estratégias no atual momento que trará um futuro mais desejável, ajudando nas 

tomadas de decisão em diversos níveis.  Atualmente há a utilização da informação como base 

para estes métodos e para a formulação de estratégias, já que o conhecimento tecnológico é um 

recurso de extrema importância para organizações e governo. A visão de prospecção 

tecnológica conecta o tradicional planejamento com a constante mutação da realidade, onde 

turbulências e descontinuidades políticas e econômicas estão agindo sobre o sistema [1]. O 

ponto que é necessário explicitar, da prospecção tecnológica, é que ela não vem para prever o 

futuro, mas auxiliar em tomadas de decisões que assim podem afetar o futuro, contando com 

toda a complexidade que o sistema está exposto. Têm-se a ideia então de “futuros múltiplos e 

incertos”. Pode-se interpretar como o futuro sendo uma interação entre tendências históricas e 

eventos hipotéticos [2]. 

 

 Em termos gerais, os estudos de prospecção podem ser definidos como “qualquer 

exploração do que deve acontecer e do que nós devemos querer que venha a acontecer” ou 

como “o estudo do futuro para o desenvolvimento de uma atitude estratégica para a criação de 

um futuro desejável”. Especificamente, a prospecção tecnológica pode ser definida como “um 

meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de 

influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo” [2]. 

 

 As metodologias de prospecção tecnológica são diversas, e são utilizadas por diferentes 

autores ao redor do mundo. Sabe-se que quanto mais métodos forem utilizados de forma 

simultânea, melhor será o resultado da prospecção, porque vários fatores serão analisados e 

considerados, tornando o estudo mais abrangente. As metodologias podem ser classificadas em 

três grupos principais, ilustradas na Figura 1 [3]. 

 

 



Figura 1. Metodologias para prospecção tecnológica [3]. 

 

Não há um método melhor que o outro, mas sim o que se adapta melhor ao estudo 

proposto. Há ainda uma subdivisão dentro destas metodologias, sendo estas: monitoramento e 

sistema de inteligência, análise de tendências, opinião de especialistas, construção de cenários 

e métodos computacionais/ferramentas analíticas. Pode-se observar que cada método citado 

apresenta vantagens e desvantagens, as quais foram descritas na Figura 2. 

 

Figura 2. Metodologias para prospecção tecnológica [3]. 
  

Toda informação utilizada no estudo prospectivo tem que vir de fonte confiável. Sendo 

assim, o sistema de Propriedade Intelectual, na área de patentes, é um recurso valioso, uma vez 



que este sistema alimenta uma base de dados que vem crescendo significativamente nas últimas 

décadas, em função da crescente importância das patentes na economia [1]. 

 
 O planejamento prospectivo no mundo é bastante difundido, principalmente nos Estados 

Unidos e Japão, que contam com diversos organismos oficias de pesquisa, além de empresas 

de consultoria dedicadas exclusivamente a esta área. Um bom exemplo da eficácia da 

prospecção se deu com a Shell, que em 1969 realizou um estudo que detectou um possível 

choque do petróleo e iniciou a exploração de petróleo no Mar do Norte antes das demais 

concorrentes, o que a fez conquistar o segundo lugar do mundo no ranking de sua categoria [4]. 

 

 Dada sua importância, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (UNIDO) investiu no incentivo de programas de prospecção tecnológica em nível 

mundial. Entretanto no Brasil está área ainda está se desenvolvendo, mas com experiências 

significativas. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

desenvolveu o Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnológica Industrial, que conseguiu 

elaborar em 2002 e 2003 estudos prospectivos para quatro cadeias produtivas brasileiras: 

construção civil, têxteis, madeira e móveis e plásticos [4]. 

 

 Os estudos prospectivos ajudam a diminuir as incertezas e os riscos do futuro, sendo 

uma ferramenta analítica que lida com o cenário de constantes transformações nos âmbitos 

social, econômico e ambiental, além da rápida evolução do conhecimento [3]. Colabora então, 

para um entendimento do que é necessário ser feito no presente para orientar a escolha das 

melhores oportunidades futuras.  

 

3.2 Inovação e Sistema de Patentes 

 
 A inovação é a evolução da invenção, quando se tem uma descoberta que gera um 

ganho de capital e pode ser efetivamente introduzida no mercado [5]. Sua importância, sendo 

uma fonte de informação, se dá pelos documentos publicados referentes ao tema foco, desde os 

mais importantes até os que não serão úteis. Esse discernimento é fácil de se obter devido à 

pesquisa simples à banco de dados de patentes confiáveis, análise dos arquivos obtidos e assim 

a escolha dos mais coerentes.  

 

 Segundo o Manual de Oslo, uma referência sobre inovação desenvolvido conjuntamente 

pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (EUROSTAT) e a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a patente é um direito legal de propriedade 

sobre uma invenção, garantido pelos escritórios de patentes nacionais. Uma patente confere a 

seu detentor direitos exclusivos (durante um certo período) para explorar a invenção patenteada 

[6]. 

 



 O sistema de patentes garante que a tecnologia utilizada e suas informações tenham 

qualidade, viabilizando posteriores estudos na área requerida, ou até mesmo estudos 

tecnológicos como deste trabalho. E o mais importante, deixa o acesso a esta tecnolog ia bem 

mais acessível a quem queira usufruir. 

 

 As patentes tem um formato universal e seguem uma legislação bem definida, onde a 

empresa/pessoa descreve tudo que se pretende proteger. Estão divididas pela Classificação 

Internacional de Patentes (CIP), mais abrangente sistema de classificação de tecnologia, um 

critério objetivo para se acessar os documentos de patentes. 

 

 É possível identificar tecnologias emergentes, ver o que está saindo de mais novo 

através da análise da documentação de patentes. Isso pode levar alguém a prever novos 

produtos e assim direcionar suas atividades, tanto do ponto de vista de uma empresa quanto de 

um laboratório de pesquisa. Estatísticas de patentes são cada vez mais utilizadas como 

indicadores do resultado das atividades de pesquisa [5]. 

 

 A maioria das patentes estão em uma base de acesso gratuito a documentos em vários 

países, sendo as principais plataformas indicadas a seguir. 

 

 Brasil 

 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que detém o controle de todas as 

patentes nacionais, sendo uma instituição federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, responsável assim por aperfeiçoar, disseminar e gerir o sistema brasileiro 

de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria [8]. É possível 

acessar a base de patentes pelo sistema de Busca Web disponível no site do instituto. A busca 

se dá através de palavras-chave seguindo a classificação internacional de patentes.  

 

 União Europeia  

 A plataforma mais utilizada é a do escritório europeu de patentes, ESPACENET, que dá 

acesso a patentes publicadas em mais de 70 países. Esta contém mais de 90 milhões de 

documentos de diferentes países. A sua base de dados é mantida pelo Escritório Europeu de 

Patentes (EPO). As patentes podem ser acessadas no site de acordo, inclusive os pedidos 

depositados no Brasil [9]. 

 

 América Latina e Espanha 

 O LATIPAT é a base de dados com informações dos países da América Latina e a 

Espanha. Os documentos disponibilizados são um resultado de patentes da Organização 

Mundial da Propriedade intelectual (OMPI), Oficina Espanhola de Patentes e Marcas (OEPM), 

Escritório Europeu de Patentes (EPO) e todos os outros 18 Institutos de Patentes da América 

Latina [9]. 



 

 Estados Unidos 

 A base de dados USPTO do Escritório Americano de Marcas e Patentes disponibiliza as 

patentes concedidas nos Estados Unidos desde 1976 [9]. 

 

 Os documentos relativos à patentes são a mais completa base de pesquisa, sendo que 

70% das informações tecnológicas contidas nestes documentos não estão disponíveis em outros 

meios de busca. A única limitação que existe na busca de patentes é o período de sigilo. Todo e 

qualquer pedido depositado num instituto de patentes pode levar até 18 meses para ser 

publicado. [10]. 

 

3.3 Bagaço de Cana-de-Açúcar 

 
 O bagaço de cana-de-açúcar é uma biomassa. A Agência Internacional de Energia 

Renovável (IRENA) define biomassa como um material de origem biológica e derivado de 

organismos vivos ou recentemente vivos [11]. De acordo com a sua origem pode ser florestal 

(madeira), agrícola (soja, arroz, cana-de-açúcar) ou vinda de rejeitos urbanos industriais (sólidos 

ou líquidos). O bagaço da cana é caracterizado então como uma biomassa agrícola, que é obtida 

pelo processamento dos resíduos dessa cultura. Da cana-de-açúcar é possível utilizar o bagaço, 

a palha e o vinhoto [12].  

 

 Este bagaço pode ser utilizado tanto para produção de energia elétrica quanto para 

produção de etanol 2G, um biocombustível de grande interesse atualmente. Do ponto de vista 

elétrico, esta biomassa alimenta as caldeiras para produção de energia elétrica para a própria 

usina de cana-de-açúcar ou para regiões vizinhas, além de gerar um vapor que alimenta toda a 

planta industrial. Já em relação à produção do biocombustível, o bagaço, e até mesmo a palha, 

são utilizados como insumo. 

 

 Para usinas sucroalcooleiras esta é uma ótima oportunidade, já que a cana-de-açúcar 

irá ser aproveitada quase que em sua totalidade, uma vez que todos os processos podem ser 

feitos no mesmo local. As vantagens de produzir mais etanol com a mesma área plantada é, sem 

dúvida, de grande interesse econômico.  

 

 O processo se inicia com o cultivo e posterior colheita da cana, que então é trazida do 

campo para a indústria. Em seguida é feita a pesagem e a análise química, para quantificar a 

quantidade de açúcar contida. Ao chegar à mesa alimentadora, a cana é direcionada para a 

moagem, onde o bagaço é separado do caldo. O bagaço vai para a caldeira para ser queimado 

e gerar energia ou para o pré-tratamento e posterior produção de etanol 2G. Já o caldo é 

direcionado para tratamento e produção de etanol 1G.  

 



 O bagaço da cana-de-açúcar é um material lignocelulósico cuja estrutura é composta de 

celulose, hemicelulose e lignina. Os polissacarídeos celulose e hemicelulose correspondem a 

cerca de 70% da massa seca, contando com lignina para uni-los através de ligações covalentes 

e de hidrogênio. Em menores proporções, e dependendo da origem do vegetal, também podem 

ser encontrados resinas, ácidos graxos, fenóis, taninos, compostos nitrogenados e sais minerais, 

principalmente, de cálcio, potássio e magnésio [13]. A Figura 3 expõe a composição deste 

material.  

 

 

Figura 3. Composição do bagaço de cana-de-açúcar [13]. 

  

A composição e a estrutura da biomassa devem ser analisadas, pois influenciam no 

rendimento dos processos de hidrólise e fermentação. A Tabela 1 traz a variação da composição 

química básica de algumas biomassas lignocelulósicas.  

Tabela 1. Composição química parcial de alguns materiais lignocelulósicos. 

 

  

Assim, quanto maior a porcentagem de celulose na composição da biomassa, melhor 

será o rendimento final de etanol, já que haverá mais açúcar disponível pra ser fermentado após 

a hidrólise. É importante destacar as particularidades de cada componente da biomassa presente 

no bagaço de cana-de-açúcar. Vejamos a seguir a descrição desses componentes principais: 

celulose, hemicelulose e lignina. 

 

 Celulose 

Material Lignocelulósico Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina(%)

Farelo de cevada 23 32,7 24,4

Sabugo de milho 31,7 34,7 20,3

Folhas de milho 37,6 34,5 12,6

Bagaço de cana 40,2 26,4 25,2

Palha de arroz 43,5 22 17,2

Palha de trigo 33,8 31,8 20,1

Palha de sorgo 34 44 20

Casca de aveia 30,5 28,6 23,1

Eucalyptus grandis 40,2 15,7 26,9

Eucalyptus globulus 46,3 17,1 22,9



 A celulose é um polímero linear que contém β-D-glicoses unidas por ligações glicosídicas 

β-1,4 carbono-carbono e por ligações de hidrogênio intermoleculares (ligações entre unidades 

de glicose da mesma molécula) e intermoleculares (entre unidades de glicose de moléculas 

adjacentes) [14]. A estrutura da molécula de celulose pode ser vista na Figura 4.  

 

 

Figura 4. Estrutura da molécula de celulose. 
 

 O grau de polimerização, o índice de cristalinidade e o envoltório de liginina são as 

características mais importantes da celulose, pois estas definem a resistência desta 

macromolécula à hidrólise. O grau de polimerização estabelece a frequência relativa de ligações 

glicosídicas internas e terminais, disponíveis para a atuação de celulases. Já o índice de 

cristalinidade é relativo ao substrato e classificado de acordo com o método de difração de raios 

X [15]. O envoltório de lignina que dificulta o acesso aos açúcares disponíveis para serem 

hidrolisados.  

 

 Hemicelulose 

 
 Hemicelulose é heteropolímero um compostas por um ou mais tipos de açúcar, contendo 

5 ou 6 átomos de carbono, e classificadas de acordo com sua composição. Também contêm 

grupos substituintes acetil e metil [16]. Consiste em uma fração hemicelulósica de cadeias 

ramificas de açúcares. A variedade de ligações e de ramificações, assim como a presença de 

diferentes unidades monoméricas, contribui para a complexidade da estrutura hemicelulósica e 

suas diferentes conformações [17]. A estrutura de alguns açúcares presentes na molécula de 

hemicelulose pode ser vista na Figura 5. 

 



 

 
Figura 5. Estrutura de alguns açúcares presentes na molécula de hemicelulose [17]. 

 

 A hemicelulose apresenta baixa massa molecular e não contém regiões cristalinas, 

diferentemente da celulose. Assim, a hemicelulose se torna mais suscetível à hidrólise química 

sob condições mais brandas. O problema se encontra na fermentação das pentoses, que ainda 

está em desenvolvimento para se igualar às tecnologias já existentes envolvendo a glicose [18]. 

 

 Para um melhor aproveitamento da biomassa é interessante esclarecer as diferenças 

entre celulose e hemiceulose. Isto ajuda na escolha da melhor rota de processamento da 

biomassa em questão, e assim um melhor rendimento na produção do produto desejado, que no 

caso é o etanol 2G. A Tabela 2 expõe as principais diferenças entre essas moléculas. 

 

Tabela 2. Diferenças entre celulose e hemicelulose [18]. 

 

 

 Lignina 

 A lignina é um polímero derivado de unidades fenilpropanóides denominadas C6C3 ou 

simplesmente unidades C9, repetidas de forma irregular. É um polímero natural, amorfo, 

hidrofóbico, e com estrutura tridimensional altamente ramificada. A força de adesão entre as 

fibras de celulose e a lignina é ampliada pela existência de ligações covalentes entre suas 

Celulose Hemicelulose

Unidades de glicose entre si; Unidades de diferentes pentoses e hexoses ligadas entre si;

Alto grau de polimerização (1000 a 15000 unidades de glicose); Baixo grau de polimerização (60 a 300 unidades de açúcaes);

Forma arranko fibroso; Não forma arranjo fibroso;

Apresenta regiões amorfas e cristalinas; Apresenta somente regiões amorfas;

É atacada lentamente por ácido inorgânico diluído a quente; É atacada rapidamente por ácido inorgânico diluído a quente;

É insolúvel em álcais; É solúvel em álcais

Comentado [A1]: Corrigir conteúdo da tabela. 

2ª Linha: Unidades de glicose ligadas entre si* 

4ª Linha: arranjo* 

7ª Linha: é insolúvel em álcalis?? Ou Alcóois?? Se for álcalis, melhor 

colocar solução alcalina* 



cadeias e os constituintes da celulose e da hemicelulose [19]. A estrutura da lignina pode ser 

vista na Figura 5. 

 

 

Figura 6 – Estrutura Geral da lignina [19]. 

 

 A dificuldade do acesso à celulose se dá pela presença da lignina. Para que as celulases 

possam ter acesso à celulose, e que ocorra a despolimerização da cadeia, é necessária a 

redução do conteúdo dos monômeros presentes na lignina, a qual de fato é uma barreira [20]. 

 

 A lignina é o maior depósito de estruturas químicas aromáticas, constituindo em uma 

fonte potencial de valiosos insumos para a indústria química. Apesar disso, o foco é seu uso 

como fonte de energia garantindo auto suficiência para os processos, e caso haja um excedente 

de energia, este pode ser exportado para regiões vizinhas através do sistema de distribuição de 

energia elétrica [20].  

3.4 Processo para Obtenção do Etanol 2G 

 
 O Ministério de Minas e Energia (MME) define etanol como “uma substância química 

com fórmula molecular C2H6O, produzida especialmente via fermentação de açúcares. É um 

biocombustível utilizado em motores de combustão interna com ignição por centelha (Ciclo Otto) 

em substituição especialmente à gasolina e em contraponto a outros combustíveis fósseis”  [21]. 



Já a Resolução nº 23 de 2010 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), define etanol como:  

 

“I - Álcool etílico combustível ou etanol combustível: combustível destinado ao uso em motores 

de combustão interna de ignição por centelha e que possui como principal componente o etanol, 

especificado sob as formas de álcool etílico anidro combustível ou etanol anidro combustível e 

álcool etílico hidratado combustível ou etanol hidratado combustível e produzido por agente 

cadastrado ou importado por empresa autorizada, de acordo com regulamentação da ANP, 

utilizado em ensaios de avaliação de consumo de combustível e emissões veiculares para 

homologação de veículos automotores; [22]. 

 

 São duas as formas de utilização do produto: na forma de etanol anidro, como 

componente de mistura na formação da gasolina C, ou como etanol hidratado, comercializado 

em todo o país como um combustível principal.  

 

  O etanol, basicamente, é obtido pela fermentação de açúcares com uso de leveduras. 

Este é o conhecido processo de primeira geração, baseado em biomassas da cana-de-açúcar. 

Esta matéria-prima agrícola têm moléculas relativamente curtas, que podem facilmente ser 

metabolizadas por leveduras. [23] 

 

Já para os açúcares contidos nos resíduos agrícolas são compostos por moléculas 

longas de polissacarídeos não metabolizáveis por leveduras. Outro problema está na celulose e 

hemicelulose, envolvidas por uma matriz de lignina que impede o acesso das leveduras. Assim 

estes são os dois problemas a serem resolvidos, que não são encontrados no processo de 

primeira geração, separar a lignina da celulose e hemicelulose, em seguida reduzir estes 

polissacarídeos em açúcares simples. [23] 

 

O etanol celulósico ou de segunda geração (2G), utiliza como matéria-prima o bagaço 

da cana-de-açúcar, formada por celulose, hemicelulose e lignina, que passa por um processo de 

pré-tratamento, o qual aumenta significativamente a eficiência da próxima etapa, a hidrólise, e 

também da fermentação, onde leveduras realizam a quebra dos açúcares para a obtenção do 

etanol. A hidrólise é necessária para extrair todos os açúcares fermentáveis para um maior 

rendimento. Assim, esta é considerada a parte do processo com maior necessidade de 

desenvolvimento tecnológico para obter vias hidrolíticas eficientes, viabilizando a produção de 

etanol 2G [24]. 

 

 O processo de obtenção de etanol, abordado neste tópico, está de acordo com o que é 

aplicado na indústria, com foco nas usinas do setor sucroalcooleiro brasileiro Granbio e Raízen. 

Empresas pioneiras no desenvolvimento da produção de etanol 2G. Estas adotam processos 



semelhantes, mas cada uma com sua tecnologia desenvolvida separadamente. Sendo estas 

tecnologias protegidas por patentes. 

 

 A Granbio é uma empresa brasileira de tecnologia industrial que produz etanol de 

primeira e segunda geração, além de bioquímicos. Devido ao modelo inovador de negócios, a 

companhia é a única do setor que atua do começo ao fim da cadeia produtiva - da matéria-prima 

à distribuição do produto final, integrando tecnologias próprias e de parceiros [25]. 

 

Em setembro de 2014 entrou em operação a primeira planta em escala comercial de 

etanol celulósico (2G), a Bioflex 1, do Hemisfério Sul. Esta planta está localizada em Alagoas e 

encontra-se em funcionamento.   [REF GRANBIO SOBRE] Tem capacidade para produzir 82 

milhões de litros do biocombustível por ano. A Granbio converte palha e bagaço de cana em 

etanol utilizando a tecnologia de pré-tratamento Proesa®, licenciada pela Beta Renewables para 

a Bioflex 1. Processo ilustrado na Figura 7 [26]. 

 

 

Figura 7. Processo de produção de etanol 2G a partir da tecnologia Proesa® [26]. 

 

Proesa® permite a utilização de açúcares presentes em biomassas lignocelulósicas a 

fim de se obter combustíveis e outros produtos químicos, cujo uso reduz a emissão de gases 

causadores do efeito estufa, a custos competitivos comparados com os combustíveis de origem 



fóssil (petróleo e gás natural). Sendo esta tecnologia protegida por 26 famílias de patentes, 14 

das quais são públicas [23]. 

 

Neste processo, a biomassa é submetida a pressões e temperaturas elevadas, assim a 

celulose e a hemicelulose se separam da lignina, abrindo caminho para a etapa de hidrólise 

enzimática, onde os polissacarídeos são tratados com enzimas que liberam os açúcares simples, 

posteriormente fermentados pela levedura em etanol. A lignina, junto com o biogás derivado dos 

processos, é recuperada para ser utilizada na caldeira que gera energia e calor [23]. 

 

O pré-tratamento, denominado “smart cooking”, separa os três elementos básicos da 

biomassa, lignina, celulose e hemicelulose.  

 

 

Na etapa da hidrólise enzimática há a redução da viscosidade que prepara o substrato 

para a sucessiva sacarificação simultânea da celulose e hemicelulose, e a co-fermentação dos 

resultantes açúcares simples C5 e C6 em etanol. A tecnologia PROESA™ combina um processo 

de hidrólise enzimática com a fermentação. (Método SSCF) [27]. 

 

O biocatalisador que permite a hidrólise enzimática de açúcares complexos a açúcares 

monoméricos fermentáveis é desenvolvido pela Novozymes, líder mundial no setor das enzimas 

[27]. 

 

O processo é mais rápido comparado com outras abordagens de hidrólise enzimática, 

ligeiramente ácido, livre de álcalis e com resíduos de produção modestos. Os parâmetros são 

adaptáveis, garantindo assim flexibilidade no fluxo de saída dos açúcares C5 e C6 e na lignina, 

que pode ser utilizada para a produção de intermediários químicos [27]. 

  

A Raízen é a junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, uma das maiores 

empresas do Brasil, com investimentos em setores estratégicos como agronegócio, distribuição 

de combustíveis e de gás natural, lubrificantes e logística. [28] Considerada a principal fabricante 

de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora de açúcar de cana no mercado 

internacional. Utilizando um processo totalmente integrado do setor sucroenergético, com 

atuação em todas as etapas: cultivo da cana, produção de açúcar e etanol, logística interna e de 

exportação, distribuição e comercialização. [29] 

 

 A primeira planta entrou em funcionamento em novembro de 2014 para produção de 

etanol em escala comercial. Localizada no interior de São Paulo, a Raízen investiu R$ 237 

milhões em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura. Com capacidade de produção de 40 

milhões de etanol a mais por ano. A empresa Iogen Energy desenvolveu a tecnologia de 



processamento da biomassa para a produção do etanol celulósico. Sendo a Raízen uma das 

acionistas desta empresa em parceria com a Iogen Corporation. [30] 

 

O processo de obtenção do etanol é similar ao utilizado pela GranBio, onde há um pré-

tratamento em que as fibras são desestruturadas e então transformadas em açúcares solúveis 

por meio da hidrólise enzimática. Onde há a utilização de enzimas específicas para fabricação 

do etanol de segunda geração desenvolvida pela empresa dinamarquesa Novozymes. [30] 

 

 O processo de obtenção de etanol 2G, realizado através da hidrólise enzimática de 

materiais lignocelulósicos, consiste basicamente das etapas descritas na Figura 8.  

 

 

 
Figura 8. Processo de produção de Etanol 2G [31]. 

  

O pré-tratamento visa aumentar a área de contato da biomassa com os agentes que 

provocarão a hidrólise das moléculas, elevar a porosidade dos materiais e reduzir a cristalinidade 

da celulose; utilizando um tratamento para a retirada da lignina que está envolvendo a celulose 

e a hemicelulose [31]. A Figura 9 representa os efeitos deste pré-tratamento no material 

lignocelulósico. 

 



 

 

Figura 9. Efeitos do pré-tratamento no material lignocelulósico [32]. 

 

 A lignina é um grande impedimento para o sucesso do ataque à celulose. Sua retirada é 

fundamental porque pode interferir diretamente no produto final obtido da etapa de pré-

tratamento que irá para as outras etapas do processo. Quanto maior a eficiência na remoção da 

lignina melhor será a obtenção do etanol [33].  

 

 A próxima etapa do processo de produção de etanol de segunda geração é a hidrólise 

enzimática.  A conversão da celulose à glicose enzimaticamente é catalisada por um grupo de 

enzimas denominadas celulases, as quais rompem as ligações glicosídicas das microfibrilas de 

celulose, resultando na liberação de oligossacarídeos, celobiose e glicose [34]. 

 

 A hidrólise enzimática se destaca frente às rotas químicas no processo de produção de 

etanol a partir do bagaço de cana.  As conversões enzimáticas aparecem como promissoras, em 

termos de custo global, em virtude da possibilidade de atingir rendimentos glicosídicos próximos 

ao teórico, além do fato de se poder contar com as técnicas modernas de microbiologia e 

engenharia genética, com vistas à otimização das etapas do processo integrado. Um grande 

desafio consiste em tornar o processo enzimático viável, de modo que a produção de etanol a 

partir da biomassa lignocelulósica possa tornar-se competitiva com as demais rotas de produção 

de biocombustíveis em larga escala [34]. 

 

Assim a produção de etanol de segunda geração inicia-se com a recepção da cana-de-

açúcar na fábrica e com a separação dos diferentes tipos de fibras (do caule e da palha da cana), 

na sequência esses materiais são picados e processados separadamente em um processo 



denominado de hidrólise. A hidrólise da celulose é uma das tecnologias de produção de etanol 

de segunda geração, ou etanol. A celulose é hidrolisada em reatores bioquímicos, onde ocorre 

a quebra da estrutura molecular do bagaço da cana-de-açúcar (celulose) em açúcares simples 

e solúveis, passíveis de se transformarem em etanol pela ação de microrganismos na etapa de 

fermentação. Por fim, o mosto resultante da hidrólise é fermentado e destilado tradicionalmente.  

 

 

3.5 Legislação Referente ao Etanol 

 

 A legislação brasileira desenha a história do etanol no Brasil, determinante para a 

ascensão, queda e o posterior salto de produção e investimento que o combustível sofreu com 

o tempo. 

 

 Um marco nesta história foi o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que colocou o 

etanol como um combustível promissor e essencial na matriz energética nacional, apto a receber 

investimentos para suprir a carência dos combustíveis derivados de fonte não renovável. Isto 

ocorreu devido à primeira crise do petróleo em 1960, uma resposta brasileira à constante 

dependência ao petróleo que estava instaurado naquele meio de século.  Esses fatos culminaram 

em uma crise econômica e em uma grande mudança política, que obrigaram o país a repensar 

todos os seus projetos. O Proálcool veio para diversificar a forma que o Brasil tinha de obter 

novos combustíveis e retirar o país da dependência do petróleo importado e pago em dólar. 

 

 A Lei do petróleo de 1997, criou a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) e o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que são 

importantes mecanismos reguladores e consultores da política energética brasileira [34]. A ANP 

é o órgão regulador das atividades que integram a indústria do petróleo e gás natural e a dos 

biocombustíveis no Brasil, de acordo com o Decreto nº 2.455 de 1998. Autarquia federal, 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a ANP é responsável pela execução da política 

nacional para o setor energético do petróleo, gás natural e biocombustíveis, de acordo com a Lei 

do Petróleo (Lei no 9.478/1997) [35]. 

 

 É importante se familiarizar com o início da regulamentação do etanol desde a criação 

do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), órgão com representação de Ministérios, comerciantes, 

estados brasileiros, produtores e bancos, através do Decreto nº 22.789, de 1º de Junho de 1933 

[36]. Anos depois, em 1938, o governo através do Decreto nº 737, tornou obrigatória a mistura 

de álcool anidro à gasolina, em porcentagens estipuladas em comum acordo pelo Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP) e IAA. Até este ano o álcool era apenas adicionado à gasolina 

importada [37].  

 



 Com o constante interesse no setor sucroalcooleiro, o governo declarou a indústria 

representante deste setor de interesse nacional e estabeleceu assim preços mínimos ao produto, 

deliberado pelo Decreto-Lei 4.722 de 1942 [38].  

 

 Até este momento o etanol era utilizado apenas como mistura à gasolina. A sua produção 

e consumo estava regulada pela União de acordo com o artigo 8º da Constituição Federal de 

1969, onde estava previsto de acordo com o artigo 163, que o Estado podia estipular leis federais 

que intervissem na produção de etanol, por motivo de segurança nacional, e organização do 

setor, caso a livre iniciativa pudesse atrapalhar o crescimento econômico [39]. 

 

 Em 14 de novembro de 1975, pelo Decreto nº 76.593, instituiu-se o Proálcool “visando 

ao atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis 

automotivos”, explicitado no artigo 1º. A lei também concedeu ao Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA) a responsabilidade de formular as especificações sobre o álcool [40]. Como uma das 

consequências do Programa, foi lançado em julho de 1979 o primeiro carro 100% a álcool 

produzido no Brasil, o Fiat 147 [41]. A formulação da política e diretrizes do programa foi realizada 

através do Conselho Nacional do Álcool, criado em 1979, que também passou a definir a 

quantidade da produção anual de álcool [42].  

 

 Outros decretos contribuíram para a consolidação do álcool no mercado durante a 

década de 80. No ano de 1988 criou-se uma nova Constituição Federal, e entrou em vigor a livre 

iniciativa e concorrência. Assim o Estado atuaria na fiscalização, incentivo e planejamento da 

atividade econômica, mas se afastaria da intervenção sobre o ciclo econômico do álcool para 

possuir uma função predominantemente indicativa em relação à economia do produto [43].  

 

 Em 1990 o IAA foi extinto, de acordo com o Decreto nº 99.288, que transferiu as 

atribuições do Instituo de Açúcar e Álcool para a Secretaria do Desenvolvimento Regional da 

Presidência da República [44]. No mesmo ano foi revista a matriz energética nacional que incluía 

o álcool como combustível. A volta do Ministério de Minas e Energia em 1992, extinto anos antes, 

estabeleceu um Departamento Nacional de Combustíveis como parte do ministério [45]. 

 

 A preocupação com as emissões de poluentes advindos de veículos automotivos levou 

o governo a sancionar a Lei nº 8.723 de 1993, que dispôs sobre o prazo dado às fábricas para 

produzirem veículos dentro dos limites de emissão dos poluentes estipulados. Esta lei ainda 

estabeleceu o percentual de 22% de etanol anidro adicionado à gasolina em todo o país [46]. 

 

 No final do século, em 1997, a Lei nº 9.478 em que ficou conhecida como a Lei do 

Petróleo, foi um grande marco da regulamentação dos combustíveis no Brasil. No ano posterior, 

a mistura de etanol anidro à gasolina foi modificada para 24% [47]. Essa porcentagem sempre 

esteve em constante mudança, já em 2000 caiu para 20% com o Decreto nº 3.552 e aumentou 



para 22% com o Decreto nº 3.824 de 2001 [48,49]. A resolução CIMA nº 35 trouxe o percentual 

de volta para 20% e subiu no ano seguinte para 25%, de acordo com a Resolução CIMA nº 37 

[50,51]. Com a resolução MAPA Nº 7 o percentual da mistura etanol anidro à gasolina voltou a 

ser 20% durante o trimestre de fevereiro, março e abril, e logo depois voltou a ser 25% [52]. Em 

2011, com a Portaria MAPA nº 678, abaixou o percentual para 20% [53].  

 

 A evolução da porcentagem de etanol anidro obrigatoriamente adicionado à gasolina A 

está apresentada na Figura 10, assim como a data de início do Proálcool e uma posterior fase 

deste programa, que possibilitou a produção de etanol hidratado. 



 

Figura 10. Principais instrumentos regulatórios de etanol anidro e hidratado no Brasil, a partir 

do PROÁLCOOL. [54] 
 

 Já em relação às especificações, a ANP por meio da resolução nº 36 apresentou as 

definições do Álcool Etílico Anidro Combustível e do álcool Etílico Hidratado Combustível, que 

foram modificadas em 2011 pela resolução ANP nº 7, a qual apresenta as especificações do 

etanol seguidas atualmente. 



 

 A ANP também estabeleceu regras para o cadastramento de fornecedores, 

distribuidores e importadores de álcool combustível, no qual todos os agentes tiveram que se 

cadastrar junto à ANP para comercialização do combustível, e isto se deu com a resolução ANP 

nº 5 de 2006 [55]. Em 2012, dispôs na Resolução ANP nº 26, os requisitos para a atividade de 

produção de etanol, abrangendo a construção, ampliação de capacidade, modificação e 

operação de Planta Produtora de Etanol [56]. 

 

 Para aumentar a porcentagem de etanol no combustível é necessária uma maior 

produção desse combustível. A produção a partir do bagaço de cana-de-açúcar (etanol 2G) é 

uma alternativa para viabilizar esta adição, bem como o uso direto de etanol anidro como 

combustível. A composição do produto final é idêntica à do etanol de primeira geração, 

diferenciando-se apenas pela matéria-prima utilizada no processo produtivo. Para essa produção 

a regulação da legislação é necessária, assim levando em conta o que já ocorreu nesta esfera é 

possível organizar e desenvolver inovação que representa a chave para tornar o etanol ainda 

mais competitivo e atender à crescente demanda por biocombustíveis no Brasil e no mundo. 

3.6 Cenário Brasileiro 

 

3.6.1 Conferência das Partes e Acordo de Paris 

 

 A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática que ocorre anualmente 

discutiu em sua 21ª edição, realizada em 30 de dezembro de 2015, em Paris, o acordo universal 

que definiu medidas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, o chamado Acordo de 

Paris. O compromisso global busca manter o aumento da temperatura média global em menos 

de 2ºC e envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC. A adesão brasileira foi 

aprovada pelo Senado Federal em 11 de Agosto de 2016. [57] 

 

 Cada país que aderiu ao programa formalizou a partir de uma Contribuição 

Nacionalmente Determinada (iNDC, sigla em inglês), que é o documento do governo brasileiro 

que registra os principais compromissos e contribuições de cada país [58]. O Brasil assumiu a 

responsabilidade de expandir em 18% a participação de bioenergia na matriz energética 

brasileira em 2030. A bioenergia é qualquer produto derivado de biomassa, seja sólido, líquido 

ou gasoso, que pode ser aproveitado para geração de energia.  Logo há a necessidade de 

expansão tanto dos biocombustíveis como a geração de energia elétrica oriunda da biomassa 

[57]. 

 

Para aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira 

é necessária a expansão do consumo de biocombustíveis, aumentar a oferta de etanol, inclusive 



por meio do aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentar 

a parcela de biodiesel na mistura do diesel. 

 Em relação às emissões de gases de efeito estufa, o Brasil pretende comprometer-se a 

reduzir em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025, e 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030 

[57]. 

  

Para atingir estas metas é necessária a produção conjunta de etanol 1G e 2G. A 

expansão do etanol 2G contribuirá para atingir o objetivo de expansão em 18% do uso de 

biocombustíveis na matriz energética brasileira. 

3.6.2 RenovaBio 

 

 O potencial brasileiro na produção de biocombustíveis é notório, mas para que esse 

potencial se materialize é necessário que sejam criadas condições para uma retomada do 

interesse dos agentes no seu aproveitamento. O reconhecimento dos biocombustíveis pode 

trazer a retomada dos investimentos privados nesse setor. 

 

 O investimento no setor de biocombustíveis tem que ser estimulado para o consequente 

reconhecimento da capacidade dos bicombustíveis contribuírem para a mitigação das causas do 

efeito estufa, principalmente CO2. Isto se dará através do conceito de ciclo de vida, que será 

realizado deste as primeiras etapas de produção até o uso dos combustíveis [59]. 

 

 O Brasil tem grande reconhecimento na produção de etanol e biodiesel de acordo com 

os métodos tradicionais. Porém há a necessidade da expansão dessa produção. Nesse contexto 

o etanol 2G se mostra essencial, já que sua produção se dá através do resíduo que não é 

utilizado no etanol 1G, aumentando assim o rendimento do processo como um todo. A expansão 

dessa produção depende da estipulação de uma meta crível e executável, com o apoio de 

instrumentos modernos de precificação e de alocação de risco. No caso do etanol, mercados 

futuros com liquidez e incentivos devem ser incorporados à novas tecnologias que permitam o 

seu melhor desenvolvimento [59]. 

 

 O RenovaBio é uma política de estado que visa regular o mercado de biocombustíveis 

através de certas iniciativas: [59] 

 

“- Reconhecimento e valorização da capacidade de cada biocombustível contribuir para o 

atingimento das metas de descarbonização, levando em conta o conceito de ciclo de vida. 

 

- Induzir o aumento de eficiência energética na utilização e na produção dos biocombustíveis, 

promovendo o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias para esse fim;  

 



- Promover o contínuo e seguro desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias para esse 

fim;  

 

-Reconhecer padrões avançados de sustentabilidade; 

-Reconhecer a contribuição dos biocombustíveis para o atingimento dos objetivos de política 

econômica, ambiental e de desenvolvimento regional, como a geração de emprego, o impacto 

na balança comercial, a promoção de desenvolvimento descentralizado, o aproveitamento de 

recursos locais e a contínua evolução dos níveis de emissão gerados com sua utilização, e seus 

impactos à saúde;  

 

-Preservar a capacitação nacional para o desenvolvimento tecnológico e produção de bens de 

capital relacionados a biocombustíveis.  

 

- Promover o aproveitamento de recursos e potencialidades disponíveis em biomassa e no 

aproveitamento de resíduos orgânicos para a geração de bioeletricidade, biogás/biometano e 

bioquerosene; 

 

-Permitir uma maior previsibilidade para a tomada de decisão dos diferentes agentes envolvidos 

na cadeia de geração, comercialização e uso, através de instrumentos modernos de precificação 

em mercado de futuros, e contratação em prazos condizentes com a natureza e a periodicidade 

dos ciclos de produção e comercialização;  

 

-Induzir os agentes de mercado na direção do atingimento das metas estabelecidas pela política 

energética, e especificamente pela Política de Combustíveis; 

 

-Ao longo do tempo, reduzir os custos e aumentar a competitividade dos biocombustíveis do 

País”. 

O objetivo do RenovaBio é reduzir a emissão de carbono total dos combustíveis vendidos 

no Brasil. Para atingir esse objetivo será preciso aumentar significativamente a produção de 

biocombustíveis no país. A justificativa desse programa gira em torno dos temas destacados na 

Figura 11.  



 

Figura 11.  Preocupações que justificam o RenovaBio. [60] 

  

 A contribuição dos biocombustíveis evita a dependência crescente por importação de 

gasolina e diesel, gradual desmonte da rede de distribuição de etanol nos postos e a perda de 

oportunidade na geração de emprego e renda no campo, mantendo e gerando novos polos de 

desenvolvimento. Estas contribuições podem ser apresentadas na Figura 12. 

 



Figura 12. Contribuição dos biocombustíveis. [60] 

 

 A expansão dos biocombustíveis além de contribuir com a diminuição das emissões de 

gases de efeito estufa também garante a regularidade do abastecimento de combustíveis. O 

mercado de combustíveis cresceu a níveis expressivos na última década, e a retomada do 

desenvolvimento econômico e social ressalta a importância da contribuição dos bicombustíveis 

para a segurança do abastecimento [60].  

 

 O RenovaBio, basicamente, irá funcionar da seguinte forma: as distribuidoras de 

combustíveis terão mandatos de redução de carbono do combustível vendido por elas. Para 

cumprir esses mandatos, as distribuidoras terão que comprar Certificados de Redução de 

Emissões (CRE). Esses certificados serão emitidos por usinas de etanol, biodiesel e biogás que 

passaram previamente por um processo de certificação. A quantidade de CRE de cada usina vai 

variar de acordo com quanto biocombustível a usina produz e com uma nota de eficiência na 

redução de carbono. Esta nota será dada por uma empresa certificadora e será diferente para 

cada unidade [61]. 

 

A relação entre a quantidade de certificados que as distribuidoras têm que comprar e a 

quantidade de certificados existentes no ano é que vai determinar o preço que dos CREs no 

mercado. Ou seja, o preço que as usinas receberão por cada CRE vendido será basicamente 

definido pela relação de oferta e demanda dos CREs. Essa relação será controlada pelo governo 

e definida, via de regra, anualmente pelo CNPE. O comércio de CREs se dará diretamente entre 

usinas e distribuidoras e também poderá ser negociado em bolsa, possivelmente na B3 (união 

da BM&F Bovespa com a Cetip) [61]. 

3.7 Etanol no Brasil 

 
 A matéria-prima utilizada para produção do etanol brasileiro é a cana-de-açúcar. Desde 

1975 a produção de etanol evoluiu de 550 milhões de litros para 27,2 bilhões de litros registrados 

na safra 2016/17 [60]. 

 



 

Figura 13. Produção de etanol no Brasil (anidro e hidratado), em 000 metros cúbicos por ano 

[60]. 
 

 O setor de açúcar e etanol é autossuficiente em energia e o excedente gerado de energia 

elétrica é disponibilizado no Sistema Interligado de Energia (SIN), sendo que em 2016 a 

biomassa de cana ofereceu quase 24 mil GWh com crescimento de quase 6% em relação a 

2015. Com esta energia foi possível abastecer mais de 12 milhões de residências durante todo 

o ano, evitando ainda a emissão de 10 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera [60]. 

 

 

Figura 14. Energia elétrica excedente de cana-de-açúcar ofertada no SIN, em GW h por ano 
[60]. 
 

 Devido à grande produção a partir da cana-de-açúcar, o Brasil atingiu a posição de maior 

produtor e exportador mundial de açúcar, e de segundo maior produtor e consumidor de etanol. 



A participação do etanol no consumo de combustível do ciclo Otto, em gasolina equivalente, tem 

variado entre 30,3% e 45,0% nos últimos anos. Para comparação, nos Estados Unidos, 

atualmente o maior produtor de etanol do mundo, o percentual de substituição é de 9,98% [60]. 

 

 O setor sucroenergético é responsável por cerca de 1,12 milhão de empregos diretos e 

mais de 2 milhões de empregos indiretos. Este mercado movimenta o comércio e a indústria 

locais, gerando polos de desenvolvimento regional. O etanol gera 152 vezes mais empregos por 

unidade de energia do que o combustível de origem fóssil [60]. 

 

 O etanol anidro, que é adicionado à gasolina, e o etanol hidratado, utilizado direto em 

motores de combustão interna, têm alta octanagem, sendo que quanto maior a octanagem, maior 

a capacidade da mistura ar-combustível suportar elevadas taxas de compressão, que elevam a 

eficiência energética do uso do combustível. A octanagem é um indicador da capacidade do 

combustível não entrar em ignição antes do aparecimento da centelha em motores de ciclo Otto 

[62].  

Estudos indicam que a tecnologia disponível atualmente permite, caso sejam oferecidos os 

devidos incentivos para a sua aplicação, a geração de até 12,9 mil litros de etanol hidratado 

equivalente por hectare, e que no futuro, o limite possível seja de mais de 24 mil litros por hectare 

[62]. 

 

 Alcançar níveis mais elevados de produtividade está relacionado ao desenvolvimento e 

à utilização de variedades mais produtivas e resistentes a pragas e à seca, ao uso integral da 

energia da cana para a produção de etanol, a novas técnicas de plantio e multiplicação, e a um 

controle mais eficaz de pragas e doenças. O aumento de produtividade levará certamente a uma 

significativa redução dos custos de produção.  

 

 O etanol 2G está sendo produzido por duas empresas brasileiras: Granbio e Raízen. A 

biomassa de cana é a mais promissora, pelo volume e pelo menor custo de transporte da celulose 

em relação às demais fontes de biomassa, pela natureza da produção de cana próxima às 

usinas. É estimado que o etanol celulósico aumente a produção de etanol a partir da mesma 

tonelada de cana em até 42% [62]. 

 

 A implantação de uma indústria de biocombustíveis 2G é o primeiro passo para a 

implantação da bioeconomia avançada no Brasil, que deverá necessariamente atravessar três 

etapas para atingir sua plenitude: solução dos gargalos tecnológicos remanescentes, 

desenvolvimento e consolidação do mercado, e expansão [62]. Na fase inicial, de resolução de 

barreias técnicas, demandará investimentos adicionais nas plantas já existentes e incentivas à 

implantação de novas plantas que possam desenvolver alternativas tecnológicas que 

demonstram factibilidade tecnológica e industrial no Brasil.  

 



 Nesse contexto, a prospecção tecnológica é uma ferramenta fundamental para mapear 

estratégias de ação para este mercado tão promissor de biocombustível no Brasil. A partir dela 

é possível traçar a relevância da pesquisa envolvendo etanol de segunda geração nas principais 

bases de proteção industrial. Sendo uma ferramenta utilizada para o diagnóstico do estado da 

arte de determinadas tecnologias, para visualização dos principais detentores das técnicas e 

inovações vanguardistas e configuram um importante meio para ajudar na determinação de 

políticas de ciência e tecnologia em várias esferas de governo. Assim neste trabalho será 

analisado o cenário atual da tecnologia de produção de etanol de segunda geração de cana-de-

açúcar a partir da análise de bases de dados de documentos de patentes sobre esse tema 

depositado nos principais escritórios de proteção industrial. 

4. METODOLOGIA 

 
O trabalho de prospecção tecnológica desenvolvido foi construído de modo a explicitar a 

importância do uso do bagaço de cana-de-açúcar na produção de etanol 2G no Brasil. A 

abordagem do tema foi conduzida em diferentes etapas, as quais foram apresentadas a seguir.  

 

1. Levantamento do referencial bibliográfico necessário para a elaboração do estudo 

sobre Prospecção Tecnológica e Bagaço de Cana-de-Açúcar. 

 

2. Síntese do material de estudo, identificando o estado da arte destes temas e as 

principais tendências para o futuro. 

 

3. Escolha da metodologia de Prospecção Tecnológica que irá fundamentar este 

trabalho será com base no mapeamento de informações relevantes com a finalidade 

de identificar os documentos de patentes relacionados com a tecnologia de 

produção de etanol a partir do bagaço de cana-de-açúcar depositada entre os anos 

de 2000 e 2017. A ferramenta de prospecção tecnológica Questel Orbit será 

utilizada para identificar as patentes. Trata-se de um sistema de busca e análise de 

informações contidas em patentes e desenhos industriais, cujo diferencial está no 

agrupamento por família de patentes, buscas por status de tramitação, facilidade de 

visualização e exportação de resultados. O sistema traz ferramentas de análise 

estatística e correlacional, as quais permitem a geração e visualização de gráficos 

sobre grandes conjuntos de patentes. O sistema permite busca por meio de 

palavras-chaves, campos bibliográficos, classificação de patentes, citações, 

famílias de patentes e status legal. A cobertura da base Questel Orbit abrange mais 

de 96 países para patentes, sendo 21 deles com textos integrais pesquisáveis e 

arquivos disponíveis para download. 

 



Assim, através da análise de patentes será possível a obtenção de cenários futuros para 

os próximos anos. Estes cenários serão definidos na próxima etapa deste trabalho. 

5. PERSPECTIVA FUTURA 

 
 Inserir parágrafo que sintetize a ideia central do TCC2. Acho melhor descrever as 

próximas etapas do trabalho sem os tópicos.  

 
As próximas etapas deste trabalho, para sua então conclusão, serão: 

 

1. Aplicação do método descrito acima. 

 

2. Validação e exposição dos dados. 

 

3. Análise dos dados para criação dos cenários requeridos. 
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