
ETANOL LIGNOCELULÓSICO OU DE SEGUNDA GERAÇÃO –E2G

O etanol pode ser produzido a partir de quaisquer vegetais que possuam açúcares em grande quantidade, como a cana-de-açúcar

e a beterraba, ou de outros que contenham materiais que podem facilmente ser convertidos em açúcar, como o amido presente no

milho e em outros cereais. A partir da fermentação desses açúcares, o etanol é então obtido.

O etanol lignocelulósico é aquele produzido a partir da matéria-prima celulósica de origem vegetal, através da quebra ou hidrólise

da molécula de lignocelulose e posterior conversão fermentativa dos glicídios em etanol.

O etanol lignocelulósico (ou E2G) faz parte da categoria dos biocombustíveis de segunda geração, pois utilizam insumos

alternativos, como culturas específicas ou subprodutos da agricultura, da indústria alimentícia e de outras atividades econômicas.

Portanto, não há competição pelas matérias-primas básicas empregadas tanto na alimentação, como na produção de

biocombustíveis de primeira geração.

Processos de primeira e segunda geração: etanol combustível

P
ro

c
e

s
s
o

s
d

e
p

ri
m

e
ir

a
g

e
ra

ç
ã

o
P

ro
c
e

s
s
o

s
d

e
s
e

g
u

n
d

a
g

e
ra

ç
ã

o

Hidrólise da fração

celulósica

Etapa de separação da fração celulósica 

(polissacarídeo) do restante do material 

lignocelulósico (hemicelulose), feita por diversos 

métodos e tecnologias (em meio ácido, básico, 

separação mecânica, por calor, enzimática, etc.)

Lignina Etanol

Glicídios
Fermentação dos

Glicídios

Insumos 

(material 

lignocelulósico)

Pré-tratamento

Principais desafios
Recursos: uma bioeconomia sustentável baseada em 

biomassa lignocelulósica exigirá uma mudança fundamental 

na logística de produção e transporte de matérias-primas 

para as usinas.

Custos: os custos de produção ainda são altos, 

principalmente em função das enzimas utilizadas na hidrólise, 

o que pode ser amenizado com a instalação de fábricas em 

diversos países.

Tecnologia: soluções para eventuais entraves técnicos 

precisam ser disseminadas para viabilizar o amadurecimento 

comercial de forma ampla.

•O E2G é uma solução oportuna para construir um mercado  

internacional para o biocombustível, diante das barreiras não tarifárias 

impostas por alguns países para o etanol convencional.

Oportunidades para o E2G

•A introdução do E2G leva ao maior aproveitamento energético da 

biomassa, visto que rejeitos de processo são transformados em recursos 

energéticos (maior eficiência energética).

•Em conjunto com a bioeletricidade, o biometano e outros biocombustíveis, são 

um passo adiante para as biorrefinarias. Com seu modelo de negócios 

multiprodutos, tais plantas contribuirão para uma indústria de biocombustíveis 

mais atrativa, resiliente e robusta.

•Integrado ao E1G e à bioeletricidade, pode se tornar um elo importante do 

desenvolvimento energético sustentável para uma economia de baixo carbono, 

à medida que inclua outros países no mercado internacional, gerando 

simultaneamente abatimento de CO2 e inserção econômica para países em 

desenvolvimento. Tal visão encontra-se em linha com a premissa de 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas, dos países-membros da UNFCCC.

Insumos Conversão para açúcares

Cana-de-açúcar

Grãos (ex.: milho)

Culturas celulósicas  

(gramíneas, vegetais  

lenhosos)

ou subprodutos da

agricultura, da indústria 

alimentícia e outros

Esmagamento do bagaço para 

extração do caldo e tratamento 

químico

Separação do amido, moagem e 

conversão enzimática para 

açúcares

Pré-tratamento para separação 

da celulose e hemi-celulose da 

lignina, conversão da celulose e 

hemicelulosepara sacarose via 

enzimas

Processo genérico: etanol lignocelulósico

Resíduos de atividade agrícola (bagaço, palha, etc.); 

madeira; lixo orgânico; papel; culturas dedicadas, 

dentre outras.

Processo de quebra da cadeia de 

celulose em seus monômeros (glicídios)

Cogeração ou coprodutos

Fermentação e 
destilação do álcool



Região Capacidade (ton a.a.)

América do norte 83.100

América do Sul 80.000

Ásia 100.000

Europa 64.960

Total Geral 328.060

Nome País Cidade/Município Insumos Startup

Alpena Biorefinery Estados Unidos Alpena Resíduos florestais 2012

Biorefinery Áustria Hallein Resíduos de madeira 2020

ChemCell Ethanol Noruega Sarpsborg Resíduos de madeira 1938

Domsjoe Fabriker Suécia Ornskoldsvik Resíduos de madeira 1940

Bioflex 1 Brasil São Miguel do Campos Resíduo da cana 2014

Henan 1 China Zhenping Resíduo (trigo e milho) 2009

Henan 2 China Nanyang Resíduo agrícola 2011

Longlive China Yucheng Resíduo do milho 2012

Project Liberty Estados Unidos Emmetsburg Resíduo do milho 2014

Quad Country Biorefinery Estados Unidos Galva Resíduo do milho 2014

Costa Pinto Brasil Piracicaba Resíduo da cana 2015

Biorefinery Demo Plant Suécia Ornskoldsvik Resíduos diversos 2004

Principais plantas no mundo

Angela Oliveira da Costa

Coordenação geral Equipe técnica

Heloisa Borges Bastos Esteves Leônidas Bially Olegario dos Santos

Rachel Martins Henriques 

Coordenação executiva Rafael Barros Araujo

Para saber mais:
Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis ( ) 

Plano Decenal de Expansão de Energia ( )

A EPE se exime de quaisquer  

responsabilidades sobre decisões ou 

deliberações tomadas com base no uso 

das informações contidas neste 

informe, assim como pelo uso indevido 

dessas informações.

Programas de biocombustíveis no Brasil e no mundo

Combustível do Futuro ( )

O Programa tem como objetivo propor medidas para incrementar o uso de 

combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono, bem como a 

aplicação de tecnologia veicular nacional, com biocombustíveis, com vistas à 

maior descarbonização da matriz brasileira de transporte. Conta também com 

importantes diretrizes, entre as quais: a coordenação interinstitucional e a 

integração de políticas públicas relacionadas ao setor automotivo e de 

combustíveis, como o RenovaBio, o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel, o PROCONVE, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o 

Programa Rota 2030 e o CONPET.

Renovabio ( )

A Política Nacional de Biocombustíveis objetiva expandir a produção de 

biocombustíveis no Brasil, através de dois instrumentos que são: (1) o 

estabelecimento de metas nacionais decenais de redução de emissões para a 

matriz de combustíveis, desdobradas em metas individuais anuais e 

compulsórias para os distribuidores; e (2) certificação da produção de 

biocombustíveis, por firmas inspetoras privadas.

Mission Innovation ( )

Iniciativa global para catalisar ações e investimentos em pesquisa, 

desenvolvimento e demonstração para tornar a energia limpa acessível e 

atraente aos consumidores na década atual, com o intuito de acelerar o 

progresso em direção às metas do Acordo de Paris.

Global Bioenergy Partnership –GBEP  ( )

O objetivo da Parceria Global de Bioenergia é fornecer um mecanismo para que 

os países-membros organizem, coordenem e implementem atividades 

internacionais direcionadas à pesquisa, desenvolvimento, demonstração e 

comércio, relacionadas à produção, entrega, conversão e uso de biomassa para 

energia, com foco nas nações em desenvolvimento.

Plataforma Biofuturo ( )

Iniciativa internacional, com o intuito de fomentar soluções de baixo carbono 

para o transporte e a bioeconomia, que possam ajudar os países a atingir suas 

metas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, segundo a 

Agenda 2030 da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Segundo a Raízen, a partir de 2023, o seu mais 

novo empreendimento se juntará às atuais 

plantas de escala comercial de E2G, a ser 

localizado em Guariba (SP), com uma 

capacidade de 82 milhões de litros a.a..

A empresa conseguiu superar os desafios 

tecnológicos, tendo a unidade Costa Pinto 

produzido 20 milhões de litros em 2019.

Fonte: RAÍZEN, 2021 apud PDE2030, 2021.

Fonte: IEA, 2021.
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