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Esta apresentação está sendo feita por Helberth Oliveira da Coop-Sisal MA, que é uma cooperativa com

ligações preliminares tanto para Ausagave e Byogy. Porém, de forma alguma a Coop-Sisal é

representante no Brasil das duas empresa. Portanto, qualquer coisa dita nesta conferência, ainda não é a

posição oficial das Empresas internacionais e e deve ser verificada através de discussões diretas com

Ausagave da Australia e Byogy dos USA. A ênfase da apresentação é sobre Ausagave Agave como o

ponto importante para expansão de biocombustíveis de baixo custo de matéria-prima sustentável que

pode fornecer altos rendimentos de açúcar em áreas semi-áridas , em melhorar a eficiência das usinas de

açúcar no Nordeste, permitindo operar ano todo. A Coop Sisal com supervisão da Embrapa-Sisal ajudará

com a introdução desta nova safra e, esperamos que esta apresentação anime a comunidade agrícola e

energética no Brasil.

A agave, planta utilizada para a produção da tequila, bebida típica mexicana, pode ser usada também

para a produção de biocombustível no Brasil com apoio do Ministério da Integração Nacional. A

planta pode ser uma alternativa viável para a produção de etanol na região Nordeste e, quando cultivada

para a produção do biocombustível, apresenta produtividade por hectare superior à da cana-de-açúcar.

Outra vantagem, segundo a comitiva do Ministério da Integração Nacional pode notar, é o que o agave

possui aptidão para regiões de clima semiárido.
.

Março 2017

Notas sobre a apresentação
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Um dos benefícios mais importantes da introdução do Agave Ausagave é os benefícios para as usinas 

de açúcar.

Complementar a produção das refinarias de cana-de-açúcar existente fornecendo matéria-prima para o 

período da entressafra da cana de açúcar. Agave pode ser colhida a qualquer momento durante o 

ano fornecendo fonte de açúcar quando a cana não pode ser colhida

Fornece uma apólice de seguro importante para o suprimento de açúcar no caso de haver secas que 

reduzem a produção de cana-de-açúcar.

Menores Custos - os rendimentos de açúcar numa base anual ajustada são até duas vezes mais 

elevados do que a cana-de-açúcar com custos de produção e colheita semelhantes. Isto significa que 

os custos de açúcar por hectare são mais baixos

Melhora a Sustentabilidade - a capacidade de cultivar a colheita em terras marginais semi-áridas e altos 

rendimentos com baixos requerimentos de insumos significa que a sustentabilidade da cultura é muito 

maior do que a cana-de-açúcar, que precisa de terras boas, muita água e insumos significativos

Reduz Problemas de Desastres - O Brasil teve extensas secas, particularmente no NE do Brasil, que 

tiveram impactos negativos enormes sobre a rentabilidade ou sobrevivência de fazendeiros de açúcar e 

usinas de açúcar. Agave como uma matéria-prima de açúcar vai ajudar a evitar problemas futuros, 

fornecendo açúcar durante todo o ano, mesmo durante as secas

Melhoria da eficiência de usinas de açúcar

Reduz o custo de produção de açúcar



4

AGAVES

• Culturas ricas em açúcar e fibras

Precursor de plataforma para usos múltiplos

• Plantas vivas resistentes à seca (CAM)

Fiabilidade, pegada de carbono / offsets

• Eficiência do Uso da Água (CAM)

7 plantas x C3 e 3 x plantas C4

– Não invasivo sem pragas ou doenças

– Já pensou que a mesma matéria-prima que gera a famosa 

bebida tequila também pode ser usada como 

biocombustível Sustentável ?

http://www.cpt.com.br/cursos-agroindustria-biocombustivel/cultivo-de-pinhao-manso-para-producao-de-biodiesel


Produto / processo Milho Cana-de-Açúcar Agave

Demanda como alimento Muito alto Alto Nenhum

Valor Agricola da Terra Muito alto Muito alto Nenhum – medio

Requisitos de Agua Alto Muito alto Nenhum  - baixo

Impacto Ambiental  

(fertilizantes -Inseticidas)
Muito alto Alto Nenhum - baixo

Açúcares ( e Amido) 16% - 20% 10% - 14% 20% – 28%

Produção de Etanol  L/ha/ano 3,000 6,000 10,000

Comparação de 
matéria-prima



Produto / processo Sisal Agave

Qualidade da Fibra Muito alto Medio

Percentagem da planta que é 

liquido
85% 85%

Potencial de Açúcar Diabético Baixo Alto

Niveis de Inulina em liquidos 

(afeta a viabilidade de 

medicamentos para 

diabéticos)

Baixo Alto

Açúcares (e Amidos) Muito baixo 20% – 28%

Rendimento de L/ha/ano Não é viável 10,000

Comparação de 
Matéria-Prima



Comparação de Produtos de Sisal & 

Agave
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O teor de Açucar de Agave é muito alto 
Permite múltiplos usos incluindo etanol, açúcar diabético

Teor de Açúcar dos  Líquidos de Sisal é baixo
Complicado para fazer etanol ou açúcar diabético

Nível de Inulina de  Agave é Alto & para Sisal é baixo
A Comparação dos níveis mostra  inulina muito maior em Agave 

Isso faz Agave melhor candidato para fazer drogas diabéticas

Ambos  Agave & Sisal Produz alimentos para Animais
Alimentos de boa qualidade disponíveis para cabras e outros 

animais de criação.

Qualidade da Fibra de Sisal é muito superior ás Fibras de 

Agave 
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Visita do Governo do Brasil
2011 Australia 

Governo do Brasil  - Cooperação no projeto EMBRAPA; Pedido de exportação 

de germoplasma

Minister Fernando Bezerra Coelho (Brazil) at Ayr site with Don Chambers on 26 August 2011



9

Oportunidade Comercial 

Produção de Biocombustíveis 
Sustentáveis 

• Agave – açúcares e fibras

• Complemento dos sistemas de produção de cana-de-açúcar existentes (fora de 

época)

• Complementar as indústrias de sisal de agave existentes

• Desenvolver novas indústrias baseadas em agave

• Etanol - a maior substituição de biocombustíveis do mundo por combustíveis 

fósseis

Mais de 100 países têm um mandato de etanol

Matérias-primas de plataforma para indústrias e tecnologias

Bioenergia

Biocombustível

Bioquímicos

Bio-produtos

Terras agrícolas marginais - Austrália, Brasil África e Ásia têm extensas regiões 

secas e áridas



Química Verde - Etanol como 

uma molécula de plataforma

• Plásticos, tintas, aerossóis propulsores e solventes -

uma infinidade de produtos todos os dias - são todos 

feitos de óleo.

Todos os produtos químicos que podem ser 

produzidos a partir de óleo pode ser feito de etanol.

O etanol é um ingrediente industrial importante e 

tem uso generalizado como uma base química para 

outros compostos orgânicos que são utilizados na 

fabricação de plásticos, tintas, solventes, alimentos, 

cosméticos, produtos farmacêuticos e materiais.
10



É tudo sobre o açúcar de 

Agave ….
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Progresso até a data

Cultura de Tecidos
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• Viveiro de Plantas

2Y Projeto Piloto 2 anos agronomia – resultados 

Peso da colheita> 500 t / ha no ano 2

Seleções varietais variação de rendimento

Impacto positivo do sistema de cultivo AusAgave 

personalizado e agronomia confirmada

Exemplos de dados disponíveis
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AGAVE



I. In vitro phases I, II and III    

II. Ex vitro Phase IV 

III. Nursery to field. 6  - 10 months

12 - 14 months

Seleção de plantas, propagação, 

endurecimento, entrega ao campo e 

plantio



Cultura de Tecidos - in-vitro
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Entrega no Campo
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Entrega no Campo



Colheita entre fileiras nos primeiros 2-3 anos



1  e 2 anos da agave

19
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Fluxograma

Açucar e Fibra

Separação
Nordeste do Brasil

HTL Conversão

Combs.Quinimicos & Plasticos
• Proteção - Defesa

• Aviação

• Diesel, Petroleo, etc

Petroleo

VERDE

Fermentação / Conversão

FIBRA

Materia

Prima

Co-Geração

MDF

Fibra de Cabono

Alcool & Xarope

• Tequila e  Adoçantes

Prebioticos

• Inulina

• Oleo-Fructose

AÇUCAR

ETANOL

Açucar
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Os resultados da colheita do Ausagave Agave mostram um potencial de

produção total de 880 toneladas / ha com 15% de açúcares no segundo ano, o

que se traduz em um rendimento anual de 26 toneladas / ha / ano com uma

população de 5.000 plantas por hectare

Com base nos dados da EMBRAPA, o rendimento médio da cana-de-açúcar no

Brasil é de 79 toneladas / ha, com 13,4% de açúcares ou 10,6 toneladas de

açúcar / ha / ano.

Após a extração do açúcar, mais de 100 kg de fibras de Agave são obtidas por

tonelada de biomassa processada.

É o açúcar de baixo custo a partir de matéria-prima de agave adaptada

produzirá biocombustível de aviação ATJ-SKA que é competitivo com fósseis em

uma ampla gama de preços de petróleo

.

RESULTADOS DE AGAVE 



Considerações

• O objetivo principal do projeto é avaliar os rendimentos

específicos possíveis do Agave em crescimento no Nordeste

do Brasil e em paralelo identificar melhor tecnologia de

processamento para a conversão de açúcares de agave em

produtos acabados. Com as variedades Ausagave Agave

haverá uma safra de açúcar que pode crescer em áreas

semi-áridas do Nordeste do Brasil onde o açúcar pode não

ser cultivado ou ter rendimentos. Os resultados de ensaios

de campo e de produção na Austrália mostram que as

variedades de Agave que serão introduzidas no Brasil podem

alcançar maiores rendimentos do que o açúcar pode

conseguir no Estado de São Paulo com muito menos água e

outros insumos.

•
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Considerações

• Na tecnologia de processo, a introdução tecnologica do

processamento da Byogy Energias Renovaveis permitirá a

conversão de açúcares em etanol e, em seguida, uma queda

em biocombustíveis de substituição completa com a opção

de produzir maiores porcentagens de diesel renovável, etanol

renovável ou combustível a jato renovável dependendo das

configurações do equipamento de processo. Existem também

etapas do processo secundário que permitirão a extração de

subprodutos de alto valor do açúcar de agave e fibras,

incluindo nutracêuticos, produtos de fibra. Produtos químicos

e outros produtos de alto valor também podem ser

produzidos.
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Interesse no Brasil

• EMBRAPA - principal organização de P & D do Brasil

Apoio ao estabelecimento da matéria-prima AusAgave no Brasil

Parceiro potencial para 'rollout' de agaves e tecnologias

CODEVASF

•

Desenvolvimento de novas indústrias através de grandes plantações de 

AusAgave para biocombustíveis em São Francisco e Vale do Parnaíba

Estados do Maranhão e Bahia

•

Integração com a indústria de sisal existente para biocombustíveis (etanol)

Nova biomassa / matéria-prima de açúcar para atrair novas indústrias

Empresas comerciais de açúcar em discussão para o açúcar de baixo custo

24



Próximas Etapas para o Projeto de 
Agave no Nordeste

25

• Governança Corporativa / Gestão
Reuniões iniciais de colaboração
Desenvolver visão, operação e plano de ação
Gestão e representação no local
Formalizar opções -JV, parceiros
Monetise Project - parceiros, investidores, fundos governamentais

Implementação conjunta com a AusAgave
Reuniões iniciais, visão, operação e plano de ação
Formalizar os papéis de Gestão e Operacionais
Financiamentos e recursos operacionais seguros
Continuar a testar e produzir amostras para produtos / mercados
Estabelecer locais de demonstração / comerciais (escritórios, laboratórios, 
viveiros e plantações)
Construção de máquinas protótipo (plantador, podadora, colheitadeira, 
moagem / processamento)
Continuar programa de P & D (genética, fermentação, biorrefinaria)
Garantir contratos de take-off de longo prazo



Comentários Importantes
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O que é Agave Ausagave??

- Maneira mais barata de produzir açúcar;

- Maiores rendimentos de açúcar;

- Durante todo o ano fonte de açúcar

- Pode plantar em clima semi-árido

- Pode ser colhido e processado de forma eficiente com a nova 

tecnologia

- Vai criar muitos empregos e renda.
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O Agave de Ausagave não :

Afetará crescimento de plantio de cana no Sul do Brasil

Permitirá que usinas com baixos rendimentos obtenham maiores 

rendimentos por hectare.

Não vai substituir a necessidade de produzir  o açúcar, basta apenas  uma 

colheita suplementar durante o período da entressafra da cana de açúcar

Não é uma colheita milagrosa e requer boa agronomia para altos 

rendimentos

Não é uma ameaça para as usinas  de açúcar, mas sim um meio importante 

para aumentar a produtividade e produção

Comentários Importantes



Embrapa
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Letter of support AusA. 

to S.B.B.
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Memorando de 
Entendimento:

Este Memorando de Entendimento ("MOU") é celebrado a partir de ... o dia

de ...... de 2017 (a "Data Efetiva"), entre os nove (9) Governadores da

Região Nordeste do Brasil eo consórcio de pesquisa Da Ausagave, uma

corporação australiana e Byogy Renewables, um produtor de

biocombustíveis sediada em San Jose, CA, atuando através de sua Divisão

Agropecuária AusAgave com sede em Aldgate, Austrália, assinou um

Memorando de Entendimento e Plano de Trabalho com a EMBRAPA,

Instituição Governamental do Ministério da Agricultura, para introduzir

plantas de agave adaptadas da Austrália ao Brasil para avaliar a produção

de açúcar e fibras em regiões semi-áridas onde o agave pode prosperar e a

cana-de-açúcar não pode e, a CoopSisal, uma Cooperativa Brasileira
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Reunião em Brasília 

• O senador Fernando Bezerra Coelho 

reuniu-se com Liv Severiano, diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa 

e Fernando Correa, vice-presidente 

executivo da Byogy do Brasil, que tem 

parceria com a empresa de pesquisa 

Ausagave que desenvolveu variedades de 

agave (uma espécie irmã ao sisal .)

O objetivo da reunião de Brasília foi 

buscar apoio para financiar o projeto de 

produzir uma variação do agave, o azul de 

tequilana, para a extração de açúcares e 

fibras para a produção de biocombustíveis 

e compósitos avançados. O senador 

Bezerra Coelho estava muito interessado 

em implementar o projeto nas regiões 

semi-áridas de seu estado de 

Pernambuco e prometeu apoio total para 

obter financiamento do BNDES e do 

governo do Brasil.

32



PARCERIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS DA AVIAÇÃO
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Em conformidade com o Memorando de Entendimento entre os Estados Unidos da

E o Brasil para o Avanço da Cooperação em Biocombustíveis, de 9 de março de

2007; Ciente da dependência da indústria da aviação em combustíveis líquidos de

alta densidade de energia; Convencidos do papel vital desempenhado pela

tecnologia e pela parceria industrial no domínio dos biocombustíveis para a aviação;

Como os dois maiores produtores mundiais de biocombustíveis, que o

desenvolvimento dos biocombustíveis da aviação constitui um importante

instrumento para a mitigação das alterações climáticas e para a redução das

emissões de gases com efeito de estufa (GEE), o Departamento de Estado dos EUA

e o Ministério das Relações Exteriores Do Brasil, como representantes do Governo

dos Estados Unidos da América e do Governo da República Federativa do Brasil,

respectivamente (os "dois lados"), anunciam que estão lançando uma Parceria para

o Desenvolvimento de Biocombustíveis da Aviação, com as seguintes Objetivos
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As acividades empreendidas ao abrigo da presente Parceria devem ser iniciadas 

quando os dois lados

. Cada uma das partes poderá suspender ou interromper a sua participação nesta 

Parceria ou numa actividade ao abrigo da mesma e deve tentar dar um aviso por 

escrito de 30 dias sobre tal suspensão ou suspensão.

Assinado em Brasília, em março de 2011, nos idiomas inglês e português.

PARCERIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS DA AVIAÇÃO



Memorando de Entendimento 

sobre a "Parceria de Aviação" 

entre Brasil e EUA
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O Governo dos Estados Unidos da América e

O Governo da República Federativa do Brasil

O Governo dos Estados Unidos da América e o Governo da República Federativa do 

Brasil, doravante denominados Participantes,



Byogy e a Avianca Brasil assinaram um acordo para os testes de 

avião e motor necessários para obter os dados necessários para a 

ASTM aprovar 100% SKA na aviação civil sem qualquer limite de 

mistura.
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- Açúcar para etanol para biocombustíveis,

- Bagaço para conversão de bio-massa em etanol e 

biocombustíveis e para geração de energia

- Fibras de agave para fibras de carbono e painéis de fibras

- Vinhaça para ração, proteína, ômega 3 e irrigação

- Agua pura do processo de conversão catalítica de Byogy para 

consumo e / ou irrigação. Você tem biocombustíveis que são 

competitivos com fósseis em uma ampla gama de preços do 

petróleo bruto.! 

- O processo de conversão catalítica de Byogy pode ser ajustado 

para maximizar a produção de um biocombustível de Reposição 

Total particular, como o Diesel Renovável, para atender à 

demanda do mercado.

Quando você combina todos os valiosos produtos

disponíveis a partir de agave ou cana-de-açúcar:
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Por que Agave e 

Batata-doce
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A vantagem da 

matéria-prima
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"Nossa equipe agora inclui mais elementos para 

produzir um biocombustível competitivo e 

alternativo para a aviação"

• A Byogy desenvolveu e comprovou uma

tecnologia que converte o etanol diretamente

em biocombustíveis de substituição completa e

produtos químicos que não requerem mistura.

• O processo catalítico de Byogy produz

biocombustíveis de substituição total e pode

ser afinado para maximizar a produção de um

determinado biocombustível, como a

substituição completa de Diesel Renovável,

para atender à demanda do mercado.

• O processo utiliza equipamentos

petroquímicos já comprovados em escala

comercial

43



A Byogy agora expandirá suas operações no Brasil com a 

introdução da cultura de agave, para complementar a indústria 

de cana-de-açúcar para produzir combustíveis renováveis e 

açúcares de baixo custo

• Byogy criou uma divisão única 

agricultura que tem parceria com 

alta tolerância à seca de açúcar 

tecnologias de matéria-prima de 

agave e batata que pode ser usado 

em áreas onde a cana de açúcar 

não pode crescer.

• Byogy foi selecionado pela FAA no 

programa CLEEN e testou com 

sucesso seu combustível de aviação 

com a Força Aérea dos EUA e Rolls 

Royce como um dos primeiros 

combustíveis de jato de substituição 

completos no mundo.
44
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A Byogy agora expandirá suas operações no Brasil com a introdução

da cultura de agave, para complementar a indústria de cana-de-

açúcar para produzir combustíveis renováveis e açúcares de baixo

custo

• ASTM aprovou o processo de núcleo ATJ em 2016 usando ATJ-SPK 

Blendstock

Aprovado pela ICAO CORSIA - "Esquema de Compensação e Redução 

de Carbono para a Aviação Internacional“

• US DoE premiou em 2017 recursos para Byogy converter etanol 

produzido a partir de biomassa para combustível de aviação

• BRASIL

A matéria-prima de etanol está disponível no Brasil em alto volume e 

preço competitivo

Acordo Brasil-Estados Unidos "Parceria para o Desenvolvimento de 

Biocombustíveis de Aviação" fornece a base para a cooperação bilateral

A FAA propôs apoiar a introdução de Byogy ATJ-SKA no Brasil como um 

Combustível de Reposição Total com base em excelentes resultados 

obtidos com os testes do Programa CLEEN.
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A Avianca Brasil Airlines firmou parceria com a Byogy, apoiando 

as aprovações globais avançadas de misturas mais altas de 

combustível premium da Byogy

• Avianca assinou um acordo com a Byogy para realizar testes de avião e 

motor necessários para a ASTM aprovar o uso de 100% ATJ sem misturar.

• Byogy é membro da Plataforma Brasileira de Bioquerosene ("PBB") 

"Steering Committee“ – ‘’Comitê de direção“.

• O Kit de Processo de Conversão Catalítica da ATY pode se "prender" a 

qualquer planta de etanol para produzir biocombustíveis, expandindo 

assim os mercados servidos para o produtor de etanol.

• Byogy pode apoiar a construção de uma Unidade de Produção de Escala 

Comercial ATJ no Brasil.

• Cadeia de Valor Completo da Byogy produz biocombustíveis de reposição 

completa, bioquímicos, energia, alimentos e água

• A comercialização desses co-produtos torna os biocombustíveis 

competitivos com os fósseis em uma ampla gama de preços do petróleo
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"DROP-IN FUEL" é combustível com propriedades de especificação aprovadas que 

tornam o combustível aceitável para ser colocado nos tanques de combustível para a 

operação de um avião comercial.   No contexto do uso de biocombustíveis alternativos 

para a aviação, "Drop-in Fuel" é o resultado da mistura de combustível tradicional com 

combustível fóssil com um biocombustível para a aviação.

Biocombustível de aviação é conhecido como um "blendstock", porque não pode ser 

usado sozinho, exigindo a mistura com fóssil.

Todos os cinco (5) biocombustíveis alternativos de aviação "Blendstocks" aprovados pela 

ASTM até o momento estão limitados a serem misturados com combustíveis tradicionais a 

jato de fóssil.

Byogy precisa produzir pequenas quantidades de combustível ATJ-SKA para rodar em 

aviões Avianca e colocar os dados desse teste em um Relatório de Pesquisa da ASTM, a 

fim de obter uma ASTM Full Replacement Specification que irá remover o limite máximo de 

mistura de 50% da ASTM atual Especificação D7566 para o combustível Byogy ATJ-SKA.

Definições Básicas 
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A taxa máxima de fusão Blendstock de biocombustível de aviação permitida com fóssil é de 

50%.

A mistura máxima de 50% é permitida para 3 dos blendstocks aprovados, e uma mistura 

máxima de 10% e de 30% é permitida para os outros dois blendstocks aprovados.

A mistura é complicada, cara, pode introduzir questões de segurança e resulta em 

combustíveis drop-in que têm impacto limitado para reduzir as emissões de carbono devido 

à baixa concentração de biocombustível de aviação na mistura.

Conforme validado por testes da FAA, o Combustível de Reposição Completa ATY-SKA 

Byogy não requer mistura, porque o processo Byogy ATJ produz uma distribuição completa 

de carbono que é idêntica ao combustível a jato de petróleo e tem um perfil de aromáticos 

completo.

Definições Básicas 
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Byogy produz  substituição completa de 

combustíveis renováveis  para todos os tipos de 

transporte.



RELACIONAMENTO 

ESTRATÉGICO
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CONTATOS
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Muito Obrigado Pela Atenção!

Avianca Flight Operations Director

Norberto Raniero

Office telephone: 55-11-2176-1049 

norberto.raniero@avianca.com.br

Sustainable BioBrazil

Helberth Oliveira

Director 

55 98 8225 9095

oliveirahelberth@yahoo.com.br

Bill Wason

1 202 870 2847

billwason2@gmail.com

Ausagave

Don Chambers

Tel:  +61883701000

cell  +61412214235

Tom Casey

Byogy do Brasil

Consultoria & 

Participações Ltda

55+21+3258-3939

tcasey@byogy.com

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=norberto.raniero@avianca.com.br
mailto:billwason2@gmail.com

