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RESUMO

O grande desafio para a produção de álcool de segunda geração (Álcool 2G) é encontrar fontes
de materiais lignocelulósicos com potencial produtivo e ainda baratos. O objetivo foi avaliar o
rendimento teórico de álcool 2G a partir da biomassa seca de plantas de cobertura do solo. Neste
estudo foram utilizadas seis as espécies mais representativas de primavera/verão: mucuna cinza
(Mucuna pruriens), feijão de porco (Canavalia ensiformis), crotalária espectábilis (Crotalaria
spectabilis), crotalária juncea (Crotalaria juncea), guandu anão (Cajanus cajan) e milheto
(Pennisetum glaucum). A produção de matéria seca, a composição química dos resíduos
culturais e os posteriores rendimentos em hidrólise e fermentação foram obtidos através de
cálculos utilizando-se dados de literatura. Foram testados diferentes cenários de
remoção/utilização da biomassa produzida pelas espécies: 1) 100%, 2) 75%, 3) 50% e 4) 25%.
O rendimento de álcool variou de 2.121, média das culturas mucuna cinza, feijão de porco e
crotalália spectabilis a 8.876 litros/ha para a cultura do milheto. Com a utilização de apenas
25% da biomassa seca do milheto é possível produzir 2.219 litros de álcool por hectare e, por
outro lado, somente 418 litros com a cultura da mucuna cinza. A cultura do milheto apresenta,
dentre as espécies estudadas, o maior rendimento de álcool 2G por hectare com 8.876 litros e a
cultura do guandu anão e crotalária juncea, entre as Fabaceae com 4.609 e 4.128 litros,
respectivamente. As culturas do milheto e guandu anão, com utilização de 75% e 50% da
biomassa para produção de álcool, respectivamente, ainda restaria no solo acima de 5 ton/ha de
matéria seca para ambas as culturas, assim mostrando-se espécies potenciais para produção de
álcool 2G e proteção de solo.

Palavras chave: Etanol. Aproveitamento energético. Biomassa. Energia sustentável.

ABSTRACT
The great challenge for the production of second-generation alcohol (2G alcohol) is to find
sources of lignocellulosic materials with productive potential and still cheap. The objective was
to evaluate the theoretical yield of 2G alcohol from dry matter of cover plants. In this study, six
the most representative species of spring/summer were used: Gray mucuna (Mucuna pruriens),
jack beans (Canavalia ensiformis), crotalaria spectabilis (Crotalaria spectabilis), crotalaria
juncea (Crotalaria juncea), dwarf pigeonpea (Cajanus cajan) and millet (Pennisetum
glaucum). The production of dry matter, the chemical composition of cultural residues and the
subsequent yields in hydrolysis and fermentation were obtained through calculations using data
from the literature. Different scenarios of removal/use of the biomass produced by the species
were tested: 1) 100%, 2) 75%, 3) 50% and 4) 25%. The alcohol yield varied from 2,121, the
average of the gray mucuna, jack bean and crotalalia spectabilis crops to 8,876 liters/ha for the
millet. The use of only 25% of the dry biomass of the millet is possible to produce 2,219 liters
of alcohol per hectare, on the other hand, only 418 liters with the culture of the gray mucuna.
The culture of millet showed, among the species studied, the highest yield of 2G alcohol per
hectare with 8,876 liters and the culture of dwarf pigeonpea and crotalaria juncea, among
Fabaceae with 4,609 and 4,128 liters, respectively. The millet and dwarf pigeonpea crops, using
75% and 50% of the biomass for alcohol production, respectively, would still remain in the soil
above 5 ton/ha of dry matter for both crops, thus showing potential species for 2G alcohol
production and soil protection.
Keywords: Ethanol. Energy use. Biomass. Sustainable energy.

1. INTRODUÇÃO
O álcool surgiu como alternativa a fontes não renováveis do petróleo, gás natural e
carvão (EPE, 2020), seus primeiros usos no Brasil ocorreram no início do século XX e naquele
momento o Brasil importava cerca de 80% do petróleo consumido (Leite & Cortez, 2007). O
uso de combustíveis fósseis como o petróleo traz consigo diversos efeitos colaterais atrelados
a crescente demanda energética mundial, alguns dos principais efeitos são o aumento das
emissões de gases de efeito estufa (GEE’s), aquecimento global e o aumento do preço do
produto e seus variados (EPE, 2020). O álcool de segunda geração (Álcool 2G), consiste em
mitigar os efeitos do avanço do aquecimento global (Meira & Macedo, 2009) e competir
economicamente com combustíveis fósseis como o petróleo (Rosa & Garcia, 2009).
No ano de 2020 o Brasil importou U$ 376 milhões de dólares de álcool, o equivalente a
914 mil m³ de álcool e foi capaz de exportar 2.430 m³, o equivalente a U$ 1.08 bilhões de
dólares (MAPA, 2020). A produção do álcool 2G é fortemente afetada principalmente pela
composição química dos diferentes tipos de biomassa. Além da preocupação industrial, outros
fatores como a disponibilidade dos materiais para a produção do álcool 2G, o baixo custo na
cadeia de produção da biomassa e a geração de renda, são fatores essenciais para o sucesso
econômico e ambiental. Olivério & Hilst (2005) aborda questões como a otimização dos
resíduos industriais e seus potenciais usos para a geração do álcool 2G, atrelando a eficiência
econômica destes processos a disponibilidade e baixo custo, de resíduos industriais ou materiais
lignocelulósicos. Aita et al. (2001) avaliaram os benefícios econômicos da utilização de plantas
de cobertura do solo evidenciado seu baixo custo de implantação e grande produtividade de
fitomassa, as plantas de cobertura do solo, geralmente, representam um material de baixo custo
de produção e rápido crescimento. No entanto, seus usos ainda pouco são atribuídos como
potenciais fontes de materiais lignocelulósicos para a indústria de álcool 2G. Além disso, as
plantas de cobertura de solo, são pouco utilizadas nos períodos de entressafras de culturas
principais de grãos, a geração de renda, a partir destes materiais como fonte de matéria prima
para a indústria do álcool 2G, contribui não somente para o lucro imediato, mas muito
provavelmente, para a conservação do solo em um período onde muitas áreas permanecem em
pousio (Pacheco et al., 2008).
Neste cenário de mudanças, surgem diversas complicações e uma delas está na produção
dos biocombustíveis, que resultam em conflitos entre a produção de biomassa e a produção de
alimentos (Rosa & Garcia, 2009). Diversas plantas apresentam potencial para produção de
álcool 2G a partir da sua biomassa, como por exemplos, palha de cana de açúcar (Santos et al.,

2012) e capim elefante (Grasel et al., 2017). Além destes, outros trabalhos elencam a
possibilidade de utilização de outros materiais provenientes das mais diferentes plantas para a
produção de álcool 2G (Lima et al., 2015; Bronzato, 2016). Pouco se discute a potencial
utilização de plantas de cobertura de solo na produção de álcool 2G, tão pouco se discute, outros
fatores agronômicos como a remoção total ou parcial dos resíduos da lavoura e os seus efeitos
na área de produção. As plantas de cobertura do solo, geralmente são utilizadas na agricultura
com o propósito de aumentar a eficiência dos sistemas de cultivo (Andrioli & Prado, 2012),
muitas destas, podem ser utilizadas nos períodos de entre safras e possuem elevada
produtividade de biomassa seca. O trabalho de Conçeicão et al. (2005), atribui a utilização de
plantas de cobertura do solo, com ganhos em qualidade do solo devido a influência positiva de
forma direta e ou indireta, nos atributos químicos, físicos e biológicos nos solos, como por
exemplo, a proteção do solo contra a erosão, diminuição da degradação da matéria orgânica,
influência na amplitude térmica favorecendo a germinação das sementes da cultura sucessora,
além de também diminuir a lixiviação dos nutrientes, e proporcionar uma série de outros
benefícios a fauna edáfica do solo.
As plantas de cobertura do solo, vem sendo atribuídas a anos para a rápida produção de
biomassa a baixo custo econômico, estes, são quesitos que se alinham com o cenário agrícola
atual, que está contemplado por diversos problemas associados a produção dos combustíveis
convencionais, assim as plantas de cobertura do solo surgem como alternativa à possível
utilização da sua biomassa, ou parte dela na produção do álcool 2G (Oliveira et al., 2020). O
uso de biocombustíveis, principalmente do setor sucroalcooleiro deve crescer 2,2% ao ano até
2050 (EPE, 2020), e até o momento existem poucas pesquisas por possíveis fontes de matéria
prima, que resultem em baixo custo de implantação e rápido crescimento para a produção de
álcool 2G. Além disto, a busca por biomassas com o propósito de obtenção do álcool de celulose
vem crescendo nos últimos anos, a celulose corresponde à substância de maior conteúdo na
biomassa e apresenta uma alta eficiência para produção de álcool quando submetido a reações
de hidrólise. As plantas de cobertura de solo, podem apresentar conteúdo de celulose em seus
tecidos iguais ou maiores que os encontrados em palha de cana de açúcar por exemplo.
Neste contexto, associado aos poucos ou raros estudos sobre a utilização da biomassa
de plantas de cobertura do solo, ricas em celulose como fonte de matéria prima para a produção
de álcool 2G (Costa, 2018), surge a necessidade de trabalhos para mostrar o potencial do uso
da sua biomassa, total ou parcial no rendimento teórico de álcool 2G.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
•

Avaliar o rendimento teórico de álcool 2G a partir da biomassa seca de plantas de
cobertura do solo.

2.2 Objetivos específicos
•

Avaliar aspectos agronômicos sob o potencial de produção de álcool 2G a partir
da utilização total ou parcial da biomassa seca das plantas de cobertura de solo.

3. MATERIAL E MÉTODOS
A contextualização sobre a importância das plantas de cobertura do solo, o seu potencial
de produção e qualidade da biomassa, as fases de obtenção de álcool 2G e suas respectivas
estimativas de produção, juntamente com a elaboração de diferentes cenários, foi realizada por
meio da literatura disponível. A estimativa teórica de produção de álcool 2G foi realizada a
partir dos dados de produção de matéria seca e composição química dos resíduos culturais de
plantas de cobertura de solo do trabalho de Redin et al. (2018). Para o presente estudo da
estimativa teórica de produção de álcool 2G foram selecionadas as espécies mais
representativas de primavera/verão: Mucuna cinza (Mucuna pruriens), feijão de porco
(Canavalia ensiformis), crotalária espectábilis (Crotalaria spectabilis), crotalária juncea
(Crotalaria juncea), guandu anão (Cajanus cajan) e milheto (Pennisetum glaucum).
Para o rendimento teórico de álcool 2G (pré-tratamento, hidrólise e fermentação dos
materiais) foi realizado cálculo a partir dos modelos propostos por Santos et al. (2012) e
Almeida (2019), onde foram utilizadas as palhas de gramíneas como cana-de-açúcar e sorgo
biomassa como referência. A utilização desses modelos deve-se a restritos trabalhos que
expressem o rendimento de álcool das plantas estudadas em específico, sobretudo das espécies
de Fabaceae. O propósito do apanhado teórico e a contabilização destes valores é gerar uma
taxa de rendimento teórica destes processos, buscando aproximar-se da realidade, uma vez que
são poucos os trabalhos avaliando exclusivamente as plantas do presente estudo.
Para calcular o rendimento de celulose (RC) das diferentes biomassas, foram utilizados
os valores de produtividade de matéria seca (MS) e percentagem de celulose na mesma,
utilizando a seguinte fórmula:

𝑅𝐶 = Produtividade de MS em Kg/ha x % Celulose na MS.

No rendimento de glicose (RG) após hidrólise foi utilizado o fator de cálculo de 1,86
gramas de celulose/gramas de glicose (g/g), o fator de cálculo é a média encontrada nos
trabalhos de Santos et al. (2012) e Almeida (2019) e foi calculado utilizando a seguinte fórmula:
𝑅𝐺 = 𝑅𝐶 × 1,86

Para estipular o rendimento de álcool após a fermentação (RAPF), foi utilizado o valor
de rendimento de 0,39 gramas de glicose/gramas de álcool (g/g), o valor do rendimento é a
média encontrada nos trabalhos de Santos et al. (2012) e Almeida (2019) e foi calculado
utilizando a seguinte fórmula:
𝑅𝐴𝑃𝐹 = 𝑅𝐺 × 0,39

Para calcular os valores de rendimento teórico de álcool 2G (RA) por hectare em relação
a biomassa seca produzida, o resultado do rendimento de fermentação de cada tratamento foi
subtraído pelo valor de 0,79 correspondente a densidade do álcool. A seguinte fórmula expressa
detalhadamente o método do cálculo:
RA= 𝑅𝐴𝑃𝐹 ÷ 0,79

Para avaliar o potencial teórico de produção de álcool 2G a partir da utilização total ou
parcial dos resíduos culturais das plantas de cobertura de solo foram testados os seguintes
cenários de remoção/utilização da biomassa produzida pelas espécies: 1) 100%, 2) 75%, 3) 50%
e 4) 25%. O cálculo do rendimento teórico de álcool 2G nas diferentes culturas, foi realizado
seguindo os mesmos cenários de exportação da biomassa em estudo, assim, os diferentes
cenários representam o seu respectivo rendimento em álcool em relação a diferentes níveis de
exportação de biomassa. Para calcular os diferentes cenários de exportação de biomassa seca e
rendimento teórico de álcool 2G, foi realizado o cálculo utilizando as diferentes percentagens
em relação ao valor total produzido, ou seja, no Cenário 1, onde 100% da biomassa é extraída,
consequentemente o rendimento de álcool de 2G corresponde a 100% do volume total
encontrado.

Os resultados obtidos foram comparados estatisticamente através do teste de variância
(ANOVA), e as diferenças das médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05)
utilizando o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Produção de álcool de segunda geração
Os processos de obtenção do álcool 2G consistem basicamente nas etapas de prétratamento dos materiais lignocelulósicos, compostos por celulose, hemicelulose e lignina
(Figura 1), e a posterior hidrólise de seus polissacarídeos, com o propósito de gerar açúcares de
qualidade para a fermentação (Santos et al., 2014; Rabelo, 2010). O principal composto químico
da biomassa das plantas quando se pensa em produção de álcool 2G, é a celulose, que é um
polímero de elevada massa molecular composta basicamente de glicose (Hexose) sendo a
hexose o principal açúcar responsável na etapa de fermentação, os processos de obtenção de
glicose são influenciados diretamente pelo rendimento de açúcares após hidrólise e a posterior
fermentação (Neto, 2009).

Figura 1: Esquema representativo da estrutura recalcitrante da biomassa lignocelulósica.

O pré-tratamento é uma etapa de degradação da biomassa lignocelulósica, e incluem os
tratamentos químicos, físicos e biológicos, e ou a combinação destes (Santiago & Rodrigues,
2017) (Figura 2). O foco principal desta etapa é melhorar a eficiência dos processos de hidrólise
e fermentação, principalmente na conversão da biomassa em larga escala, minimizando a
adsorção improdutiva das enzimas na lignina durante o processo de hidrólise, e
consequentemente viabilizando a industrialização de geração do álcool 2G (Florencio et al.,
2017).

Figura 2: Esquema representativo dos processos de pré-tratamento, hidrólise, fermentação e
obtenção de álcool 2G.

O processo de hidrólise pode ser realizado de diversas maneiras, geralmente utilizamse meios enzimáticos, ácidos ou alcalinos, a eficiência dos processos e a otimização dos custos
destas etapas é bastante variável, a ciência tem buscado excessivamente por metodologias, que
sejam capazes de obter a maior quantidade de açúcares fermentáveis e de qualidade, em escala

industrial, com o menor custo possível. O rendimento no processo de fermentação dos açúcares
é influenciado diretamente pelos processos anteriores, o pré-tratamento e a hidrólise devem ser
capazes de produzirem açúcares de boa qualidade para o sucesso do processo de fermentação,
alguns estudos remetem a utilização de fungos termofílicos como potencializadores deste
processo (Zanchetta, 2012).

4.2 Importância das plantas de cobertura do solo
Considerando as técnicas do sistema de plantio direto, utilizando plantas de cobertura
do solo, muitos trabalhos evidenciam o aumento dos teores de matéria orgânica do solo, assim
como a atividade biológica. O incremento de plantas Fabaceae e Poaceae trazem uma série de
benefícios, dentre eles promovem uma maior dinâmica na ciclagem de nutrientes, proteção do
solo contra a erosão e o seu tempo de permanência sob a superfície do solo está atribuído
principalmente a relação C/N do resíduo cultural (Giacomini et al., 2003). A cultura do milheto
por exemplo, chega a produzir mais de 20 toneladas de matéria seca/ha (Redin et al., 2018).
Pesquisadores recomendam um incremento acima de 4 toneladas de matéria seca/ha por cultivo
em sistema de plantio direto, entretanto, o tipo de planta, a região, e as condições
edafoclimáticas, são fatores que influenciam na estipulação de uma determinada quantidade
necessária para a manutenção do plantio direto. Segundo Alvarega et al. (2001) e EMBRAPA
(1998), este valor deve levar em consideração as facilidades ou dificuldades de produção de
fitomassa e sua taxa de decomposição. O ideal é buscar plantas de cobertura do solo que sejam
adaptáveis as condições edafoclimáticas, e que possuam baixo custo de manutenção e alta
produtividade e qualidade de matéria seca.
A utilização de plantas de cobertura do solo está atribuída fortemente a otimização dos
sistemas de cultivo, reduzindo os custos com fontes minerais de fertilização, principalmente
quando este, seja de espécies gramíneas (Poaceae) por meio do incremento natural de material
húmico (Rosa et al., 2017). Além disto, as plantas de cobertura do solo, atuam na
descompactação dos solos, por possuírem raízes agressivas com destaque na planta do guandu,
pertencente à família Fabaceae, este grupo de plantas geralmente incrementam em sua
biomassa, grandes quantidades de nitrogênio, por realizar o processo de fixação biológica de
nitrogênio (FBN), sendo que o guandu chega a fixar mais de 150 kg/ha de N (De Brito et al.,
2017).
Estes e outros fatores, remetem a importância das plantas de cobertura do solo para a
manutenção dos diferentes tipos de sistemas de cultivo, principalmente o sistema de plantio
direto. Por isso é necessário analisar diferentes materiais lignocelulósicos sob diferentes

cenários de exportação de biomassa, seja de maneira total ou parcial, com o objetivo de
produção de álcool de 2G. A viabilidade de um sistema de duplo propósito, ou seja, produção
de biomassa para a manutenção do solo e produção de álcool de 2G, deve considerar
principalmente a quantidade e qualidade dos resíduos produzidos, atribuindo uma discussão
dentre estes e outros fatores a uma determinada quantia necessária que deve permanecer no
solo, que será responsável pela manutenção do sistema de cultivo escolhido, de forma que não
prejudique os aspectos agronômicos e o material obtenha o melhor rendimento em álcool de
2G.

4.3 Potencial de produção de álcool a partir de plantas de cobertura de solo

Ao analisar os dados de produção de matéria seca e composição química das seis
espécies selecionadas para o presente estudo, os resultados mostram que embora algumas
espécies produzem maior quantidade de matéria seca, nem sempre também apresentam a
melhor qualidade química, pensando no rendimento em álcool. Na produção de álcool, buscase plantas com composição mais rica em celulose em seus tecidos (Silva et al., 2017), por ser o
material mais apto a hidrólise e fermentação dos seus açúcares, e posteriormente, maior será o
rendimento em álcool (Martins, 2018). Nesse contexto, é possível notar que o maior conteúdo
de celulose na matéria seca foi encontrado na crotalária juncea (49,8%), seguido do milheto
(42,4%) e guandu anão (40,5%), a os menores na mucuna cinza (31,3%) e no feijão de porco
(26,3%) (Tabela 1). O trabalho de Santos (2012), que foi utilizado como referência de valores
neste trabalho, encontrou um percentual de 40% de celulose em palha de cana de açúcar. Esses
resultados evidenciam o potencial de rendimento teórico de álcool 2G das plantas de cobertura
do solo em relação a quantidade de celulose presente em seus tecidos.
O maior rendimento estimado de celulose, foi obtido com a cultura do milheto (9.532
kg/ha), seguido do guandu-anão (4.949 kg/ha), mucuna cinza, feijão de porco e crotalária
spectabilis renderam em média 2.277 Kg/ha e crotalária juncea (4.432 kg/ha) (Tabela 1). O
rendimento de celulose dos materiais lignocelulósicos, está associado fortemente a qualidade
química do material em que a proporção de celulose na biomassa das plantas é o principal
composto químico responsável pela geração de açúcares fermentáveis, portanto, quanto maior
o conteúdo de celulose, maior será os rendimentos em celulose e glicose (Andrade, 2019). O
rendimento da glicose dos resíduos das plantas de cobertura do solo seguiu o mesmo
comportamento do rendimento de celulose, evidenciando que a qualidade química dos materiais

e a sua relação ao volume de biomassa produzida são fatores determinantes para a produtividade
de álcool 2G. O maior rendimento em glicose foi obtido com a cultura do milheto, rendendo
17.798 kg de glicose/ha e menor com as culturas da mucuna cinza, feijão de porco e crotalária
spectabilis com média de 4.253 kg de glicose/ha.

Tabela 1: Produção de matéria seca, conteúdo de celulose, rendimento teórico de glicose,
hidrólise, fermentação e álcool 2G das plantas de cobertura de solo.
MS1

CEL

RC

RG

RAPF

RA

(Kg/ha)

(%)

(Kg/ha)

(Kg/ha)

(Kg/ha)

(L/ha)

Mucuna cinza

5.740 d*

31,3 c

1.797 d

3.355 d

1.322 c

1.673 c

Feijão de porco

7.990 cd

26,3 d

2.101 d

3.924 d

1.546 c

1.957 c

Crotalária spectabilis

7.210 cd

40,7 b

2.934 d

5.479 d

2.159 c

2.733 c

Crotalária juncea

8.900 c

49,8 a

4.432 c

8.276 c

3.261 b

4.128 b

Guandu anão

12.220 b

40,5 b

4.949 b

9.241 b

3.641 b

4.609 b

Milheto

22.480 a

42,4 b

9.532 a

17.798 a

7.012 a

8.876 a

Cultura

1

MS: Matéria seca, CEL: Celulose, RC: Rendimento de celulose, RG: Rendimento de glicose

após hidrólise. RAPF: Rendimento após fermentação, RA: Rendimento de álcool 2G. *Letras
iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.

A fermentação dos açúcares obtidos na glicose é a etapa mais importante do processo,
pois, após a fermentação é obtido o álcool 2G. A cultura do milheto destacou-se em relação as
outras plantas do estudo, rendendo 7.012 kg de álcool 2G/ha. As culturas de guandu anão e
crotalária juncea não diferiram estatisticamente, rendendo 3.641 e 3.261 kg de álcool 2G/ha,
respectivamente. Os menores rendimentos da etapa de fermentação foram obtidos nos
tratamentos com crotalária spectabilis, feijão de porco e mucuna cinza com 2.159, 1.546 e 1.322
kg de álcool 2G/ha, respectivamente.
Os maiores rendimentos de álcool estiveram diretamente associados ao volume da
biomassa produzida, ou seja, aquelas plantas que mais produziram matéria seca, são,
consequentemente as que apresentaram maiores produções de álcool por hectare. Assim, o
rendimento de álcool atingiu 8.876 litros/ha na cultura do milheto, sendo estatisticamente
superior aos valores encontrados com as demais culturas. No entanto, se deixarmos de
considerar o volume total produzido por hectare em biomassa seca por determinada cultura e
passarmos a analisar um volume fixo de biomassa produzida, teríamos o maior rendimento
teórico de álcool daquelas plantas que possuem maior quantidade de celulose em seus tecidos.

Por exemplo, a cada tonelada de biomassa seca de crotalária juncea produzida, onde, 49,8% de
seus tecidos são constituídos por celulose, teríamos um rendimento teórico de álcool de 464
litros de álcool 2G/ton de matéria seca. Neste mesmo contexto, a projeção segue uma ordem
relativa ao percentual de celulose dos materiais, ou seja, a cultura do milheto que possui 42,4%
de celulose renderia teoricamente 395 litros de álcool 2G/ton de matéria seca, por outro lado, o
feijão de porco renderia somente 244 litros de álcool.
Além da composição química ser um forte indicativo do potencial produtivo de álcool
das plantas de cobertura de solo em estudo, o baixo custo de produção e manutenção da lavoura,
o rápido crescimento da cultura, a possibilidade de replicação do material genético e os
inúmeros benefícios ao solo, causados por essas plantas, são fortes aliados e indicativos da
utilização deste tipo de material na indústria (Monteiro, 2018), se comparados, por exemplo, ao
milho (Artuzo et al., 2018) e a cana de açúcar (Almeida, 2019), culturas que atualmente
apresentam altos custos de produção. Além disso, existe a preocupação no âmbito ambiental e
econômico, uma vez que a cobertura do solo realiza diversas funções em uma área de produção,
interagindo sinergicamente entre os atributos químicos, físicos e biológicos dos solos. Alguns
benefícios como a proteção do solo contra a erosão, diminuição da degradação da matéria
orgânica e a amplitude térmica, acabam favorecendo o rendimento da cultura sucessora, além
disso a diminuição da lixiviação dos nutrientes, e a proporção de uma maior diversidade e
qualidade da fauna edáfica do solo (Wolschick et al., 2016). Estes e outros fatores, representam
um solo de maior qualidade e consequentemente atuam positivamente nas questões de
fertilidade do solo (Siedlecki, 2017). Alguns trabalhos evidenciam a utilização de plantas de
cobertura de solo como uma possível alternativa de rendimento econômico e melhoria na
qualidade dos solos em regiões essencialmente cerealistas (Steinke, 2019).
Tendo em vista a produtividade de matéria seca para cobertura do solo os seus benefícios
e o rendimento teórico de álcool 2G a partir dos resíduos das plantas de cobertura do solo, na
Tabela 2 são apresentados diferentes cenários de remoção total ou parcial da biomassa
produzidas pelas plantas e seu rendimento de álcool 2G. Os dados mostram que mesmo
retirando apenas 25% da palhada para produção de álcool, ainda assim é possível comercializar
2.219 litros de álcool com a cultura do milheto, por outro lado, somente 418 litros por hectare
com a cultura da mucuna cinza. Nesse cenário seria possível ainda deixar no solo mais de 16
toneladas de matéria seca por hectare com a cultura do milheto. Os dados obtidos para milheto
representam um grande potencial da cultura, uma vez que, em um cenário onde é extraído 75%
de sua biomassa da área de produção, restaria ainda 5,6 toneladas de matéria seca por hectare,
biomassa suficiente para manter o solo coberto e dentro do que se espera em um manejo com

foco na implantação do sistema de plantio direto, onde remete-se a um incremento de no
mínimo 5 toneladas de matéria seca por cultivo (EMBRAPA, 1998). Ainda, com a utilização
de 75% da biomassa seca do milheto é possível obter 6.657 litros de álcool de 2G/ha.

Tabela 2: Percentagens de remoção/utilização da biomassa seca produzida pelas plantas de
cobertura do solo e seu respectivo rendimento teórico de álcool 2G em relação ao percentual de
extração.
Remoção de biomassa seca (Kg/ha)
Culturas

100%

75%

50%

25%

Mucuna cinza

5.740 d*

4.305 d

2.870 d

1.435 d

Feijão de porco

7.990 cd

5.992 cd

3.995 cd

1.997 cd

Crotalária spectabilis

7.210 cd

5.407 cd

3.605 cd

1.802 cd

Crotalária juncea

8.900 c

6.675 c

4.450 c

2.225 c

Guandu anão

12.220 b

9.165 b

6.110 b

3.055 b

Milheto

22.480 a

16.860 a

11.240 a

5.620 a

Rendimento de álcool (Litros/ha)
Mucuna cinza

1.673 c

1.255 c

837 c

418 c

Feijão de porco

1.957 c

1.468 c

978 c

489 c

Crotalária spectabilis

2.733 c

2.050 c

1.366 c

683 c

Crotalária juncea

4.128 b

3.096 b

2.064 b

1.032 b

Guandu anão

4.609 b

3.457 b

2.304 b

1.152 b

Milheto

8.876 a

6.657 a

4.438 a

2.219 a

*Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.

Entre as leguminosas (Fabaceae) o guandu-anão apresenta-se como grande potencial
para geração de álcool, pois possui alta produção de matéria seca, chegando a mais de 12
toneladas por hectare, além de ser uma planta capaz de fixar mais de 200 kg de N/ha em sua
biomassa (Braz et al., 2006). A extração de apenas metade da sua biomassa total (50%), pode
render teoricamente 2.305 litros de álcool por hectare, e ainda assim, permanecer mais de 6
toneladas de matéria seca no solo. Por outro lado, a cultura da mucuna cinza apresentou a menor
produção de matéria seca, onde removendo apenas 25% da biomassa produzida, a cultura
obteria um rendimento de apenas 418 litros de álcool por hectare, assim sua viabilidade neste

tipo de sistema de dupla aptidão se torna questionável, pela baixa quantidade de álcool
produzida como consequência do seu baixo rendimento em matéria seca.
Com vistas na sustentabilidade incluindo o manejo do solo, a utilização de plantas da
família das Fabaceae nos sistemas de produção, segundo Pereira (2017) podem gerar economia
nos cultivos subsequentes, pelo alto incremento em nitrogênio proveniente de sua biomassa
remanescente no solo. Ainda, é possível afirmar que para utilizar essas espécies visando o
propósito de renda alternativa com a obtenção do álcool 2G, seria possível extrair cerca de 25%
de sua biomassa seca disponível nas lavouras de crotalária juncea, crotalária spectabilis e feijão
de porco, restando para o solo, mais de 5,4 toneladas por hectare de resíduos de alta qualidade
química. Segundo EMBRAPA (2006) e Cruz et al. (2008), abordam que para a manutenção do
plantio direto é necessária a adição permanente de uma quantidade mínima de palhada no solo
nunca inferior a 4,0 ton/ha. Nessa abordagem técnica, pensando nos benefícios de plantas
Fabaceae, destaca-se a cultura do guandu-anão como a mais eficiente, pois pode ser extraído
até 50% do total da sua biomassa seca, restando para o solo mais de 6 ton/ha de matéria seca,
quantidade excelente se considerar que pode ser alcançada em apenas um cultivo e ainda gerar
lucro potencial com a produção de álcool, sem considerar o custo da produção da lavoura. Ainda
é válido ressaltar, que não foi realizado um cálculo relatando a viabilidade econômica destes
cenários, no entanto, dentre as espécies estudadas, a cultura do milheto é a mais promissora,
pois mesmo extraindo 75% de sua biomassa seca, permanecem 5,6 toneladas de biomassa seca
no solo, e ainda com rendimento de 6.657 litros de álcool por hectare.

5. CONCLUSÕES
A cultura do milheto apresenta, dentre as espécies estudadas, o maior rendimento de
álcool 2G com 8.860 litros por hectare e a cultura do guandu anão e crotalária juncea, entre as
Fabaceae com 4.609 e 4.128 litros, respectivamente.
As culturas do milheto e guandu anão, com utilização de 75% e 50% da biomassa para
produção de álcool 2G, respectivamente, ainda restaria no solo acima de 5 ton/ha de matéria
seca para ambas as culturas, assim mostrando-se espécies potenciais para produção de álcool e
proteção de solo.
O uso de plantas de cobertura de solo de estação primavera/verão mostram-se com
grande potencial, mesmo quando removida somente parte da biomassa para produção de álcool
2G, porém é necessário a ampliação das espécies e intensificação de estudos nessa temática.
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