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Agro Biomassa. Avançam os estudos e projetos de aproveitamento mundial do

potencial dos resíduos da agricultura. A biomassa derivada da agricultura (Agro

Biomassa) representa apenas 18% do fornecimento mundial total de biomassa para

energia.

Entre outras fontes, a Agro Biomassa pode ser derivada de resíduos agrícolas e culturas

energéticas e gramíneas. Os resíduos agrícolas, por exemplo, estão prontamente disponíveis

como resultado de operações agronômicas, mas seu manuseio e descarte costumam ser um

fardo para os agricultores e as comunidades.

Geralmente, eles são deixados no solo ou queimados em incêndios em campo aberto,

causando poluição do ar e risco de incêndio. Existem técnicas agrícolas avançadas para usar

esses resíduos de maneiras alternativas. O uso de resíduos para a produção de energia poderia

reduzir drasticamente a conta de aquecimento para os usuários finais, mas também reduzir os

custos das operações para os agricultores e garantir receitas adicionais, diversificando suas

atividades.

Os resíduos agrícolas são aqueles resultantes da colheita e do processamento de culturas e sua

exploração deve ser feita de modo racional, já que defendem o solo da erosão e repõem os

nutrientes extraídos pelo vegetal.
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No âmbito dos resíduos do setor agroindustrial com os dados da produção e com

as estimativas dos montantes de resíduos gerados e do potencial energético

destes resíduos. No estudo da ABIB Brasil o Brasil tem um potencial total de

geração de biomassa florestal e industrial (metros cúbicos) de 85.574.464,76

somando-se com a produção de lenha e carvão temos um quantitativo (metros

cúbicos) de 157.992.556. Soma-se a este quantitativo a estimativa dos resíduos

gerados pelo setor agroindustrial de 547.306.628. .
.
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Os resultados apresentados poderão servir de base para uma melhor avaliação dos

impactos ambientais do setor e para a análise de possibilidades econômicas de

utilização dos resíduos para geração de energia por meio de reaproveitamento da

biomassa, subsidiando a elaboração de planos de redução, reutilização e reciclagem

dos resíduos gerados. O aproveitamento da biomassa florestal e agroindustrial deveria

ser um desafio prioritário do Governo Brasileiro, não só no âmbito energético, mas

também dado o seu impacto na revitalização e dinamização da atividade econômica

industrial.



Um importante vetor de desenvolvimento que vai ao encontro dos objetivos de

segurança energética, de proteção ambiental e de coesão social e econômica. O

aproveitamento dos resíduos está ligado à necessidade em utilizar de forma

sustentável a cadeia produtiva para a geração de energia.

Nos países com um maior desenvolvimento, é uma política de Estado, a utilização

da biomassa em termoelétricas e indústrias como fonte de energia. A biomassa

surge neste âmbito como um dos recursos a considerar para a produção de energia

elétrica.
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Mas se faz necessário a criação de uma legislação para o estímulo à produção

sustentável e para a utilização da biomassa com o estabelecimento de medidas para a

criação de incentivos à existência de circuitos de processamento e de recolhimento,

transporte e produção, reduzindo os custos e promovendo as empresas que pretendam

em atuar com projetos sustentáveis.

Os resíduos agrícolas são aqueles resultantes da colheita e do processamento de

culturas e sua exploração deve ser feita de modo racional, já que defendem o solo da

erosão e repõem os nutrientes extraídos pelo vegetal. Estes resíduos são basicamente

constituídos de palha (folha e talos) e tem um poder calorífico médio de 3750 kcal/kg

de matéria seca. Num contexto da produção vegetal, a definição restrita de resíduos

agrícolas se emprega como determinação de resíduos da colheita. Da mesma foram, os

restos de poda dos cultivos lenhosos devem ser considerados assim mesmo resíduos

agrícolas restritos. Vários são os resíduos produzidos pela agricultura, entre eles,

cascas, palhas, colmos, ramas, raízes, caroços, sabugos, etc., procedentes da colheita

ou posterior beneficiamento de cereais, frutas, legumes e sementes oleaginosas.



Por se tratarem de resíduos que apresentam alto conteúdo em umidade e matéria

orgânica, geralmente são facilmente degradáveis, mas esta biodegradabilidade

depende do conteúdo relativo, em que a grande quantidade destes, decorre do

efeito de que metade de CO2 atmosférico fixado através da fotossíntese pelos

vegetais adquirir a forma de celulose e associados. Os resíduos agrícolas, de maior

quantidade no Brasil, são as palhas e restolhos da ceifa de cereais e grãos

oleaginosos (como arroz, trigo, milho, soja) nas lavouras; o bagaço de cana-de-

açúcar, resultante da moagem e prensagem da mesma para extração do caldo, nas

usinas de açúcar e álcool; cascas do beneficiamento e industrialização de grãos,

em resumo, todos os resíduos vegetais provenientes da lavoura.
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Estes resíduos são basicamente constituídos de palha (folha e talos) e tem um poder calorífico

médio de 3750 kcal/kg de matéria seca. Num contexto da produção vegetal, a definição

restrita de resíduos agrícolas se emprega como determinação de resíduos da colheita. Ou

ainda, as sobras da colheita, a fração ou frações de um cultivo em que não se organiza a

colheita propriamente dita e ou aquela parte da colheita que não satisfaz com os requisitos da

qualidade mínima para ser comercializada como tal.

Da mesma foram, os restos de poda dos cultivos lenhosos devem ser considerados assim

mesmo resíduos agrícolas restritos. Vários são os resíduos produzidos pela agricultura, entre

eles, cascas, palhas, colmos, ramas, raízes, caroços, sabugos, etc., procedentes da colheita

ou posterior beneficiamento de cereais, frutas, legumes e sementes oleaginosas.

Por se tratarem de resíduos que apresentam alto conteúdo em umidade e matéria orgânica,

geralmente são facilmente degradáveis, mas esta biodegradabilidade depende do conteúdo

relativo, em que a grande quantidade destes, decorre do efeito de que metade de CO2

atmosférico fixado através da fotossíntese pelos vegetais adquirir a forma de celulose e

associados.
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Os resíduos agrícolas, de maior quantidade no Brasil, segundo são as palhas e restolhos da

ceifa de cereais e grãos oleaginosos (como arroz, trigo, milho, soja) nas lavouras; o bagaço de

cana-de-açúcar, resultante da moagem e prensagem da mesma para extração do caldo, nas

usinas de açúcar e álcool; serragens de madeiras; cascas do beneficiamento e industrialização

de grãos, em resumo, todos os resíduos vegetais provenientes da lavoura.

Estes materiais apresentam um teor hídrico muito variável, elevado conteúdo de matéria

orgânica, fração mineral variável em concentração total e equilíbrio e a relação

carbono/nitrogênio geralmente alta, com notáveis diferenças segundo a natureza e

composição do resíduo.

Para a estimação do potencial dos resíduos agrícolas foram levantados em conta os valores

das produções agrícolas com base nos dados do IBGE e foi feito o cálculo para cada tipo de

resíduo utilizando a Equação definida por CORTEZ: Eq. (1) RD = Mc*Cr*Cd/100

Onde:

Cr- relação entre as quantidades de resíduos totais (base seca) e a massa da colheita com

umidade de campo

Cd- relação entre quantidade de resíduos disponíveis (base seca) e a massa total de resíduos,

em (%)

Existem ainda os dados apresentados na FAO pelo Prof. Luiz Augusto Horta Nogueira Escola

Federal de Engenharia de Itajubá Minas Gerais – Brasil: “Para o quadro brasileiro, é

apresentado as estimativas da disponibilidade de resíduos agrícolas para as principais

culturas e seu correspondente valor energético, (elaborada a partir de dados referentes ao

total da produção brasileira IBGE, considerando valores da produção específica de resíduos e

assumindo-se um teor energético de 0,35 tep por tonelada de resíduos.

Os cálculos realizados para estimar o potencial de energia contida nos resíduos e a

capacidade de geração elétrica com o seu aproveitamento tiveram como base as seguintes

premissas:

Poder calorífico médio em base seca dos resíduos agrícolas de 3750 kcal/kg3.
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Teor de umidade médio de 55% para a cana-de-açúcar e de 40% para os demais resíduos

agrícolas.

Poder calorífico médio em base úmida dos resíduos agroindustriais é de 1700 kcal/kg3 para

cana-de- açúcar e de 3130 kcal/kg3 para os demais, para um teor de umidade médio de 50%

para a cana- de-açúcar e de 18% para os demais resíduos agroindustriais.

O potencial de energia contido nos resíduos agrícolas e agroindusrtriais em MW é obtido

multiplicando-se a quantidade total dos resíduos disponíveis pelo poder calorífico do resíduo

levando em consideração o seu teor de umidade.

Foi considerado no processo de transformação dos resíduos secos em energia elétrica, um

rendimento de 20%.

Trata-se de um rendimento que pode ser alcançado com sistemas convencionais de geração de

energia elétrica com caldeiras para geração de vapor e turbinas a vapor.

Biomassa Agroindustrial e Agricultura. A geração de resíduos por meio do cultivo e da

exploração, bem como por meio de processos industriais é um grande problema ambiental,

social e econômico.

Assim sendo, as perspectivas atuais e futuras apontam para o esgotamento das fontes não-

renováveis e para a necessidade de racionamento de energia.

Passivo Ambiental x Energia . Dentro desse contexto, o aproveitamento da biomassa

agroindustrial e agricultura para a geração de energia constitui uma importante alternativa

para minimizar o problema ambiental causado pela geração de resíduos como no caso do uso

biomassa agroindustrial e agricultura que não tem aproveitamento comercial e ficam

depositados no campo ou em lixões (passivo ambiental).
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Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Açai. O açaizeiro é palmeira

encontrada na Região Norte, constituindo produto de grande relevância socio ambiental e

econômica para a região.

Uma característica importante desta palmeira: É seu crescimento em touceiras, composta por

várias estipes que pode chegar até 25 pés em cada touceira, sendo que cada estipe produz

anualmente de 5 a 8 cachos de fruto. O caroço constitui 83% do fruto.

Análise química mostrou a composição do caroço do açaí indicam fatores importantes como

teor baixo de umidade, concentração de lignina e celulose.
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Produto Produção Total 

Safra (mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

Produção de 

Resíduos  (Mil 

Toneladas) 

PCS 

[MJ/kg] 

Energia nos 

Resíduos (Mil Tep) 

FAO – 0,35

Açai 115.947 0,45 52.176 19,16 18.261,60 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Algodão. De todos os segmentos

agrícolas do país, a cotonicultura é um dos que tem merecido papel de destaque mundial. O

Brasil é o quinto maior produtor de pluma do mundo, atrás de China, Índia, EUA e Paquistão, e

deve produzir, nesta safra, cerca de 2,9 milhão de toneladas. Apesar da capilaridade da cultura,

cultivada em 15 estados, cerca de 85% da área plantada de algodão está concentrada em Mato

Grosso e Bahia. Particularmente, a cultura se desenvolve em regiões onde a agricultura já está

consolidada e em solos com alta fertilidade, 0 que acaba se concentrando nas regiões

produtoras. O Mato Grosso, maior estado produtor, o plantio do algodão primeira safra já foi

finalizado, sendo que a cultura atravessa as fases de germinação (35%), desenvolvimento

vegetativo (62,6%) e floração (2,4%).

A produtividade de resíduos secos está em torno de 0,45 toneladas de resíduos por hectare. Os

resíduos da biomassa incluem caules e folhas secos gerados no campo. Deste modo, a

quantidade de resíduos de algodão é elevada. A fibra representa mais de 90% do valor da

produção. Os resíduos de algodão apresentam elevado potencial como combustível, como as

cascas e o caroço do algodão.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida)

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas)

Algodão Herbáceo - (Rama ) (Casca e 

Caroço)

2.931.295 2,45% - 0,50% 8.647.319



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Amendoim. Em Minas Gerais, a área de

cultivo de amendoim está estimada em 2,8 mil hectares, acréscimo de 7,7% em relação à

safra anterior. Estima-se uma produtividade média de 3.680 kg/ha, resultando numa

produção de 10,3 mil toneladas, acréscimo de 7,3% em relação à safra anterior. O plantio

comercial de amendoim tem se concentrado, basicamente, no Triângulo Mineiro, que responde

por 80% da área de cultivo e por 93% do volume de produção do estado. Nesta região, as

lavouras são altamente tecnificadas, com sementes de boa qualidade (IAC505). São

plantadas, normalmente, em novembro e dezembro, com colheita entre março e maio.

A casca do amendoim (ou vagens) representa cerca de 30% do peso do amendoim colhido.

Assim, a estimativa é que a quantidade de cascas de amendoim geradas anualmente é de

178.437 toneladas. A palhada deve ser mantida no campo, pois, à semelhança da maioria das

leguminosas, esta planta obtém parte das suas necessidades em nitrogênio via fixação

biológica. As cascas de amendoim são queimadas em indústrias para a geração de energia,

apresentando PCI (poder calorífico inferior: poder calorífico superior subtraído o calor de

vaporização da água) de 4.190 kcal/kg.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida)

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas)

Amendoím (Rama e Resíduos) 10.300.261 1,07% 11.021.279



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Arroz. O arroz é uma gramínea anual

que tipicamente cresce até 1 – 1,8 metros de altura. A principal espécie de arroz cultivada é a

oryza sativa, uma das 23 espécies do gênero. As plantas desde gênero são tolerantes a

condições desérticas, quentes, úmidas, alagadas, secas e frias, e crescem em solos salinos,

alcalinos e ácidos. A cultura do arroz, embora praticada em grande parte do país, é importante

na região Sul. Os resíduos gerados são as hastes e folhas da planta e a casca. As hastes e

folhas são deixadas no campo após a colheita.

Em média, a palha de arroz tem PCI de 3,344 kcal/kg, enquanto o PCI médio das cascas é de

3,200 kcal/kg. A casca de arroz possui 63,6% material volátil, 9,3% de umidade, 20,6% de

cinzas e 15,8% de carbono fixo. Como a casca do arroz possui baixa densidade, 120kg/m³,

isto dificulta o transporte em longas distancias. A casca de arroz representa 22% do peso do

grão. Este resíduo é classificado como resíduo sólido conforme definição da NBR 10004 e de

classe II (resíduos não perigosos e não inertes), segundo a resolução número 23 do CONAMA,

sendo assim a casca de arroz, apesar de não ser considerado um resíduo perigoso, necessita de

um tratamento apropriado para que não resulte em impactos negativos para o meio ambiente.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida)

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas)

Arroz – Grãos (Casca ) (Palha) 11.325.672 0,18%    - 1,31% 16.875.250



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Cacau. A casca do fruto do cacaueiro

representa 80% da composição sendo obtida através da sua quebra e separação das

sementes. Na Bahia, a casca do cacau é um subproduto que, não é aproveitado tornando um

passivo ambiental. A secagem das cascas de cacau foram feitas em uma estufa com quatro

tipos diferentes da mesma amostra pelo método da estufa à vácuo e foram expostas a

temperatura de 103ºC e vácuo de 757mmHg. O Poder Calorífico Inferior (PCI) da casca do

cacau é de 3.900 kcal/ kg. O teor de umidade médio verificado nas amostras foi igual a 14%.

O poder calorífico médio do pellets foi igual a 4600 Kcal/Kg. As análises químicas das cascas

recém colhidas e secas a 70ºC têm revelado teores de elementos que correspondem a 1,20%

de N; 1,10% de P; 3,88% de K; 0,52% de Ca e 0,36% de Mg.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Cacau – Amêndoa (Casca e Resíduos) 233.710 0,38% 88.809 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Café. O Brasil é o maior produtor

mundial de café. Durante o cultivo do café temos 4 milhões de toneladas de cascas com baixo

aproveitamento energético. Este subproduto é usado para forrar os terrenos dos cafezais

(fertilizantes) ou sem utilização nas fazendas.

No Brasil a forma mais comum de beneficiamento ocorre por via seca, no qual o fruto do café é

seco ao sol ou em pré-secadores, o que resulta em resíduos formados por casca e pergaminho,

com rendimento de 50% do peso colhido. O processamento de duas toneladas de café produz

uma ton. de grão de café comercial e uma ton. de resíduos (casca e pergaminho). Na

carbonização de resíduos, casca tem PCS de 3.933 (Kcal/g) e poder calorífico útil de 3.040

(Kcal/g).

Estima-se que a quantidade de cascas produzidas seja de 1 tonelada de cascas por tonelada

de café beneficiado, enquanto a produtividade de pergaminhos (endocarpo) é de 0,25 kg por

tonelada de café beneficiado. O pergaminho do café tem um PCI do pellets é de 4.018 kcal/

kg. E as cascas são destinadas tanto para fins combustíveis apresentando uma composição

físico química de PCS de 4.403 kcal/kg .
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Café – Grãos (Casca e Resíduos) 2.862.013 0,28% 801.363 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura da Castanha do Pará. A castanha-do-pará

também desponta como fonte de energia renovável. O ouriço é o fruto da árvore, onde são

encontradas entre 12 e 22 sementes. Cada fruto pesa entre 500 gramas e 1,5 quilo e possui

uma casca grossa, que serve como proteção às sementes. Os principais resíduos provenientes

do cultivo e do processamento da castanha-do-pará são o ouriço (o fruto do castanheiro) e as

cascas.

Para cada tonelada de castanha limpa geram-se 1,4 toneladas de resíduos (casca e ouriço) .

As amêndoas da castanha são ricas em bário, bromo, cobalto, césio, magnésio, níquel, rubídio

e principalmente em selênio, sendo os três primeiros com níveis maiores do que em outras

nozes.

Estima-se que a produção dos resíduos de ouriço de castanha seja elevada, pois

considerando-se que cada ouriço tenha um peso médio de 2,4 kg, sendo aproximadamente

1,0 kg de castanhas limpas e 1,4 kg de resíduos incluindo as cascas da castanha bruta.

Estima-se que o total de cascas e ouriços gerados são de 156.500 toneladas por ano. O ouriço

é utilizado como lenha, em usinas térmicas e caldeiras.

Ele também é utilizado para fabricar "aço verde" nas indústrias siderúrgicas para a queima, se

utiliza apenas combustível de biomassa. Apesar de apresentar um grande potencial

energético, o uso desta matéria-prima é incipiente no Brasil.
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Produto Produção 

Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

Produção de 

Resíduos  

(Mil 

Toneladas) 

PCS 

[MJ/kg] 

Energia nos 

Resíduos (Mil 

Tep) FAO – 0,35

Castanha do Pará 281.656 0,73 205.608 18,50 71.962,80 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura da Cevada. A utilização da biomassa do

bagaço e palha da cevada na produção de energia é uma alternativa sustentável para agregar

valor a biomassa e diminuir os impactos causados pelos resíduos da colheita e da produção.

Denomina-se bagaço de cevada o resíduo sólido resultante da fase inicial do processo de

fabricação de cervejas, retirado do mosto por meio de filtro prensa. Na forma de cascas ou de

farelo, com umidade ao redor de 80%.

Estima-se uma disponibilidade no Brasil que ultrapassa a 3.000.000 de toneladas/ano.

Apresenta-se na forma de cascas ou de farelo, com umidade ao redor de 80%. O bagaço é rico

em proteína bruta (25%), possui alto teor de fibras brutas (20%) e índice de nutrientes totais

de 74%, comparáveis a alimentos como o farelo de trigo e milho desintegrado com palha e

sabugo. Os resíduos da cevada apresentam elevado potencial como combustível, como o

bagaço e a palha que podem utilizadas na produção de pellets com um poder calorífico

superior de 3.881 kcal/ kg.
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Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Coco Babaçu. O babaçú encontra-se

distribuído nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil, em uma área entre 13 e 18

milhões de hectares nos estados da Bahia, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins,

Goiás, Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre.

Palmeira pode atingir até 20 m de altura. Estipe característico por apresentar restos das

folhas velhas que já caíram em seu ápice. Folhas com até 8 m de comprimento, arqueadas.

Flores creme amareladas, aglomeradas em longos cachos.

Uma espécie nativa que merece é o babaçu (Orbignya phalerata), uma palmeira de múltiplos

usos cujos frutos possuem grande importância econômica, sendo usados para a produção de

óleo, carvão, farináceos, ácidos graxos, glicerina e compostos com potencial medicinal.

Composição do Coco de Babaçu.Apresenta a seguinte composição, por peso: Epicarpo (12-

18%) - vulgarmente chamado ouriço - é um material fibroso, ligno-celulósico, podendo ser

utilizado como combustível industrial na forma de biomassa. Mesocarpo (17-22%), contendo

tanino e amido, presta-se como energético. Endocarpo (52-60%) tendo em sua composição:

sílica, fósforo, ferro, magnésio e metais alcaninos. Amêndoa oleaginosa (6-8%), com a

composição: 7,25% de proteína, 66,00% de óleo, 18,00% de carboidratos e 7,80% de

minerais.
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Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Coco Verde. O Estado da Bahia é o

maior produtor de coco do Brasil. Estima-se que 70% do lixo gerado no litoral dos grandes

centros urbanos do Brasil seja composto por cascas de coco verde.

No Brasil, com uma área plantada de 290.515 hectares são produzidos anualmente cerca de

2,29 bilhões de cascas, 469,76 milhões de folhas que caem da planta e 469,76 milhões de

cachos com ramos florais, o que corresponde 3,84 milhões de ton. de resíduos, sendo 1,53

milhões casca e 1,69 milhões de folhas.

O fruto do coqueiro é constituído por albúmen líquido (água de coco), albúmen sólido ou

amêndoa e endocarpo. A casca representa em torno de 57% do fruto sendo composta pelo

mesocarpo (fibra e pó) e epicarpo (camada mais externa da casca). Atualmente, a maioria das

cascas de coco, folhas e cachos do coqueiro são queimados ou descartados como lixo nas

propriedades rurais produtoras de coco, nas ruas das grandes cidades e em lixões. Os resíduos

têm poder calorífico inferior (PCI) aproximado de 4.275 kcal/kg. A média de densidade

energética para os pellets coco foi de 4.118.389,0 kcal/m³ e o desvio de 166.811,6kcal/m³.
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Produto Produção 

Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

Produção de 

Resíduos  

(Mil 

Toneladas) 

PCS 

[MJ/kg] 

Energia nos 

Resíduos (Mil 

Tep) FAO – 0,35

Coco Verde 6.400.957 0,60 3.840.574 18,67 418.310,90 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Cupuaçú. O cupuaçuzeiro é uma

espécie arbórea, nativa da Amazônia Oriental, que se encontra distribuída entre a região

sudoeste do estado do Pará e do Maranhão. A distribuição nas regiões do rio Ipapecuru, rio

Tocantins baixo, rio Xingu baixo.

A poda dos cupuaçuzeiros tem a finalidade de induzir a formação de uma planta de porte

baixo. A quantidade de casca produzida em uma área de 1 ha varia de acordo com o peso do

fruto, que pode variar de 0,5 a 4 Kg, cerca de 2,8 a 22 t de casca de cupuaçu.

A casca do fruto do cupuaçuzeiro é resíduo de biomassa agrícola que em alguns produtores o

utilizam para fabricação de adubo orgânicos.
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Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Dendê. As folhas dessa cultura são

removidas na colheita e durante as rondas de poda de uma a três vezes por ano, nas plantas

adultas cada palmeira produz uma média de 25 folhas por ano, ou 10 tonelada de matéria

seca por hectare que pode ser utilizado para a produção de energia.

Quanto aos resíduos gerados temos, o engaço que é o suporte fibroso que sustenta o fruto que

pode ser utilizado em processo industrial.

A casca, com alto poder calorífico pode também ser utilizada como matéria-prima para um

processo industrial.

Assim sendo temos um quantitativo de resíduos de 1,5% da torta de palmiste, 3,5% engaços,

22% fibras e 12% de cascas.
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Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Feijão. O Brasil é o maior produtor

mundial de feijão, com produção média anual de 3,5 milhões de t. Os maiores produtores são

o Paraná, que colheu 298 mil t, e Minas Gerais, com a produção de 214 mil t no mesmo

período. A safra tem taxa anual de aumento projetada de 1,77% e no consumo cerca de 1,22%

ao ano.

Os resíduos do processamento do feijão são palha e da vagem, totalizando um fator residual

de 53%. Com este coeficiente, estima-se que a quantidade de resíduos gerados seja de 1.674

mil ton. A palhada e os talos, apresenta um PCI de 4.080 kcal/kg, enquanto as vagens têm PCI

em torno de 3.800 kcal/kg.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Feijão – Grãos (Palha e Resíduos) 3.223.074 3,67% 11.828.681 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Milho. A cultura do milho deixa como

resíduos, no campo, os caules, as folhas (aqui denominados palha de milho) e, na indústria, os

sabugos.

Estima-se que, para cada tonelada de grãos de milho colhida, geram-se entre 2,2 e 2,7

toneladas de talos e folhas, bem como entre 0,3 e 0,9 toneladas de sabugos. Nota-se que a

produtividade é variável entre os Estados e as regiões, com altos rendimentos nas regiões Sul,

Sudeste e Centro-Oeste.

Espera-se uma produção total de milho de 65 milhões de toneladas de grãos e estima-se um

potencial de geração de resíduos entre 70 e 72 milhões toneladas de palha, bem como entre 5

e 20 milhões de toneladas de sabugos.

O potencial de uso dos resíduos, consideremos uma área plantada de 1.000 ha, com

produtividade de grãos de 4.214 kg/ha. Tomando-se os índices de colheita de palha (2,7

kg/kg de grãos) e de sabugos (0,9 kg/kg de grãos), seriam produzidos, 11.378 mil t palhas e

3.793 mil t de sabugos.

Os PCI da palhada e do sabugo, são, 4.024 e 4.201 kcal/ kg, indicando que há grande

potencial de uso desses resíduos.

Milho: sabugo. Resíduo do beneficiamento do milho, o sabugo corresponde a 22% do peso do

grão. Palha + colmo + folhas. Correspondem, em conjunto, a 50% do peso da planta. A

proporção em relação ao peso da planta atinge 8%. folhas. Corresponde a 22% do peso dos

grãos. Brácteas (palha da espiga). Responde por 14% do peso dos grãos. Colmo (ou caule).

Atinge 42% em relação ao peso dos grãos .
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Milho – Grãos (Palha, Sabugo  e 

Resíduos) 

65.059.638 1,42% 92.384.685



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura da Macaúba. O coco de macaúba é

composto pelo epicarpo (casca, em torno de 20% do peso seco do fruto); mesocarpo, ou

polpa, contendo material fibroso e óleo, com peso em torno de 42% do peso seco do fruto; e

endocarpo (38% do peso do fruto), tegumento (7% do peso do endocarpo) e a amêndoa (31%

do peso do endocarpo).

As cascas, a polpa seca após a extração do óleo e o tegumento do endocarpo apresentam

grande potencial energético. O endocarpo tem um poder calorífico superior de 5.152 kcal/kg .
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Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Pinhão-manso. A planta ocupa

atualmente lugar de destaque entre as alternativas de oleaginosas.

Nas condições atuais de produção, cerca de 2 toneladas/ha de sementes são produzidas, que

por sua vez produzem 800kg de óleo.

Temos ainda a composição química do pinhão manso na forma de pellets contendo uma

densidade a granel (kg/m3) 100,60, teor de material volátil (%) 72,60, teor de cinzas (%)

10,40 , teor de carbono fixo (%) 13,00 e poder calorífico superior (PCS) (kcal/kg) 3.641.
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Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura da Soja. A soja corresponde a 49% da

área plantada em grãos no país, sendo a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas

últimas três décadas. O grão é o componente essencial na fabricação de rações animais, e o

uso na alimentação humana encontra-se em franco crescimento.

Estima-se que a cultura da soja produza cerca de 2.700 tonelada de resíduos para cada 1 mil

tonelada de grãos processados. Assim, pode-se considerar que, no processamento da cultura

da soja, são gerados 73% de resíduos.
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

PRODUTO AGRICULTURA – SOJA 

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Soja – Grãos (Palha e Resíduos)

Primeira e Segunda Safra 
6 272 880 14 921 431 48 907 936 14 354 262 58 718 187

Fator  Residual Quantitativo  (Ton 

matéria/Ton produzida)  
140% 140% 140% 140% 140%

Quantitativo Geração de Resíduos   

(ton)  
8.782.032 20.890.003 68.471.110 20.095.966 82.205.461

Fator Biomassa não Aproveitada (FAO 

e entidades)
97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5%

Quantitativo de Biomassa Agrícola 

Disponível (ton) 
8.562.481 20.367.753 66.759.332 19.593.567 80.150.325 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Trigo. O resíduo predominante é a

palhada gerada na colheita dos grãos.

Em geral, para cada tonelada de grãos colhidos obtém-se cerca de 1,1 a 1,5 toneladas de

palhada, dependendo da variedade, manejo da cultura, entre outros fatores. O PCI da palhada

é, em média, de 4.000 kcal/kg.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Trigo – Grãos (Palha e Resíduos) 5.960.523 1,40% 8.344.732 



Biomassa das Gramíneas.

Capim elefante: É uma gramínea originada da África, apresenta uma grande variabilidade

genética. O plantio dessa gramínea deve ser realizado durante o verão, logo no inicio das

chuvas. A colheita deve ser feita com idade entre 60 e 90 dias. Entretanto, nessa idade, a

forrageira está com excessiva umidade, aproximadamente 80 %, característica comum da

espécie na idade ideal de corte.

Capim Brachiara: É originária da Colômbia, foi introduzido no Brasil, em 1995. Esta cultura

tolera regiões com baixo índice pluviométrico (<800 mm), devido ao seu sistema radicular

profundo e, ainda, solos com menor fertilidade. O poder calorífico do pellets de capim

brachiairia e de capim elefante é basicamente o mesmo, e se encontra entre 17.161,99kJ/kg e

18.886,33kJ/kg, esta variação é devida a umidade.
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Produto Produção 

Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

Produção de 

Resíduos  

(Mil 

Toneladas) 

PCS 

[MJ/kg] 

Energia nos 

Resíduos (Mil 

Tep) FAO – 0,35

Capim Elefante, Brachiaria e 

Sorgo (Grãos) 

1.588.352 0,50 794.176 277.961,60 
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Produto Produção Total 

Safra (mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

Produção de 

Resíduos  

(Mil 

Toneladas) 

PCS 

[MJ/kg] 

Energia nos 

Resíduos (Mil 

Tep) FAO – 0,35

Fibras - Buriti 803 0,176 141 49,35 

Carnaúba 1.540 0,39* 600,6 210,21 

Juta (Fibra) 693 1,46 1.011,7 354,09 

Sisal (Fibra) Refugo e 

Bucha 

253.678 1,33 337.391 118.086,85 

Piaçava 72.232 0,39* 28.170 9.859,50 

Fibras-Outras 500 0,39* 195 68,25 

Tanantes-Angico   (Casca) 168 0,39* 65,5 22,92 

Oleaginosos-Copaíba 

(Amêndoa) 

538 0,39* 209,8 19,91 73,43 

Cumaru (Amêndoa) 97 0,39* 37,83 20,14 13,24 

Licuri (Coquilho) 4.654 0,39* 1.815,06 635,27 

Pequi (Amêndoa) 5.992 0,48 2336,8 817,88 

Tucum (Amêndoa) 636 0,39* 248 22,22 86,80 

Castanha de Caju 281.656 0,73 205.608 18,50 71.962,80 

Palmito 5.076 0,39* 1.979 16,65 692,65 

Mandioca  Rama (95%) 

Total 

26.078.596 0,186        0,50 17.237.951 19,70 6.033.282 



BRASIL  BIOMASSA  E  ENERGIA  RENOVÁVEL 



BRASIL  BIOMASSA  E  ENERGIA  RENOVÁVEL 

A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de

desenvolvimento de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e

filial em São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa Pellets

Business é empresa líder na área de consultoria de desenvolvimento de negócios e

projetos empresariais sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na implantação

de projetos industriais atuando como braço técnico e operacional das principais

empresas nacionais e internacionais dos segmentos de energia, bioenergia, biomassa e

pellets.

A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de

uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para bioeletricidade, cogeração

de energia, biogás, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e

pellets. Sempre preocupada em buscar novas oportunidades e inovar sua forma de

operação, concentra esforços no fortalecimento de áreas tradicionais de atuação como

a Consultoria no desenvolvimento de projetos sustentáveis nos mais diversos segmentos

produtivos em nível nacional e internacional.

A economia mundial tem sido marcada pela globalização, competitividade, busca

de melhoria nos processos produtivos, e uso adequado e sustentável dos recursos

naturais, com foco em inovação e gestão adequada como estratégia de melhoria

do clima de negócios.
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A Brasil Biomassa é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor energético com

larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico-

financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial com projetos aos investidores em ativos de biomassa,

para o aproveitamento sustentável da biomassa no desenvolvimento do bioparque de

biomassa florestal e industrial para geração de energia na forma de cogeração e

microgeração de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.

Trabalhamos no desenvolvimento de negócios com a exportação de woodchips, pellets e

briquetes e no mapeamento do potencial da biomassa florestal e industrial e em projetos

das florestas para fins energético. Importante os estudos que desenvolvemos com a

bioeletricidade e a descarbonização com a biomassa e de projetos de biogás.

Nossa engenharia de projetos atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas,

com especialidade em energia limpa, agro biomassa, bioeconomia, aproveitamento dos

resíduos municipais e industriais e os edifícios verdes.

Somos a única empresa nacional que atua com os projetos de briquete e pellets com

todos os tipos de madeira e de agro briquete e agro pellets com a biomassa agroindustrial

e agrícola. Desenvolvemos a maior planta industrial de bio pellets com o uso do bagaço e

da palha da cana-de-açúcar e dos estudos da cana energia para geração de energia.

Atuamos com diversos segmentos do setor florestal, da indústria de processamento da

madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação, compensados, mdf, movelaria e

agentes do setor de produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos com as

indústrias químicas; indústrias petroquímicas; indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo

e gás; indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais e

sucroalcooleiras.

Na área de energia renovável, o Brasil tem recursos suficientes para se tornar uma

potência em termos de energia limpa, principalmente a biomassa. Nesse contexto, a

Brasil Biomassa capacitou sua equipe de colaboradores para atender a demanda de seus

clientes nos diversos projetos alternativos de geração de energia.
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A Brasil Biomassa tem considerado a inovação e a sustentabilidade dos projetos que

apoia nos mais diversos segmentos, como parte importante de suas ações, propondo

soluções inteligentes e consistentes para os negócios e projetos que atua.

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios,

mapeamento de fornecimento de matéria-prima, estudo de transporte e logística,

licenciamento ambiental, estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento

nacional e internacional, engenharia básica, executiva e a montagem industrial e a

tecnologia industrial de equipamentos de produção e de aproveitamento de biomassa

para empresas do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha,

África do Sul e Coréia do Sul e da China.

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados

para o setor como pode ser observado aos nossos principais clientes: Grupo Financeiro

BMG, Grupo Empresarial Bertin Bioenergia, Biopellets Brasil, Naturasul Engenharia,

Cosan Biomassa do Grupo Raizen, International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy

EBX do Grupo Eike Batista, ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys

Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Pellets do Grupo Louducca,

Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem Florestal, Grow Gestão Florestal,

Yrendague Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira WS, Imezza Industrial, VPB

Biomassa, CVC Celulose, Manchester Florestal – Grupo Slavieiro, Granosul Brasil, Mais

Energia, Lee Energy Solution Estados Unidos, Building Energy da Itália e Abellon Clean

Energy Índia e Canadá, dentre centenas de empresas.


