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A companhia petrolífera inglesa British Petroleum (BP) começa a colocar em prática os 
resultados de sua pesquisa bilionária em etanol de segunda geração. A primeira planta em 
escala industrial do grupo começará a ser construída nos EUA em 2010, com início das 
operações a partir de 2012. A transferência desta tecnologia para as usinas da BP no Brasil 
será feita logo em seguida, na safra 2013/14, afirmou ao Valor o executivo inglês Philip New, 
presidente mundial de biocombustíveis da companhia. 
 
Criada em 2006, a divisão de biocombustíveis de uma das maiores companhias de petróleo do 
mundo deu um salto acelerado neste segmento. O grupo já investiu US$ 1,5 bilhão em 
produção de etanol e em pesquisas para o desenvolvimento do combustível de segunda 
geração a partir dos processos do biobutanol e da lignocelulose.  
 
As pesquisas em etanol de segunda geração começaram a ganhar corpo nos últimos anos, 
sobretudo nos EUA e Brasil, mas ainda não há produção em larga escala no mundo. A BP 
pretende ser a primeira.  
 
A companhia inglesa desenvolve pesquisas nessa área em duas frentes. Em biobutanol, a BP 
tem parceria com a DuPont. O biobutanol é obtido a partir da fermentação de uma matéria-
prima vegetal. A diferença é que sua molécula possui dois carbonos a mais que o etanol. 
Segundo New, o biobutanol tem potencial de energia 20% maior que o álcool convencional. 
Outro fator a favor deste processo é que o transporte do combustível pode ser feito por meio 
de dutos onde passam outros produtos, uma vez que este tipo de etanol não tem como 
característica a não absorção de água. 
 
Com a americana Verenium, a múlti se debruçou para desenvolver o combustível pelo 
processo de lignocelulose, a partir de "energy grass" - fontes vegetais da família da cana. 
Juntas, as duas companhias têm uma planta de demonstração com capacidade para 1,4 
milhão de galão por ano (cerca de 5,3 milhões de litros). 
 
Além dos projetos em biocombustíveis de segunda geração, a BP está focada em pesquisas 
para a produção de diesel a partir da cana. Neste campo, a inglesa fechou em agosto uma 
joint venture com a americana Martek para avançar nesta área. 
 
A BP tem pressa. A múlti acredita na expansão acelerada dos biocombustíveis no mundo e 
planeja firmar parcerias com usinas no Brasil para expandir a produção de etanol de segunda 
geração. 
 
A companhia tem participação de 50% na Tropical Bioenergia, usina de açúcar e álcool 
instalada em Edeia (GO), em sociedade com a Santelisa Vale, de Sertãozinho (SP), e grupo 
Maeda, ambos com 25% de fatia cada. Para colocar os planos de expansão em 
biocombustíveis em prática, a BP vai começar a produzir em outras plantas - seja "greenfield" 
(construção a partir do zero) ou "brownfield" (compra de unidades em operação). Este 
processo de expansão no país está sendo analisado neste momento pela companhia. 
 
O objetivo é formar clusters de produção na região onde a Tropical está instalada, afirmou ao 
Valor Mario Lindenhayn, presidente da BP Biocombustíveis do Brasil. A meta é produzir o 
etanol convencional, por meio do esmagamento da cana, e também o de segunda geração, 
que será voltado para o mercado externo. Os dois combustíveis serão produzidos em plantas 
diferentes. 
 
New acredita no potencial da produção desses biocombustíveis em larga escala em 2020 e 
aposta que a participação da BP neste mercado, a partir da produção do Brasil e dos Estados 
Unidos, deverá ser de 10% até lá. 
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