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Bioeconomia. A bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos

renováveis e a conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de

base biológica e bioenergia com cinco objetivos principais: garantir a segurança

alimentar, gerir os recursos naturais de forma sustentável, reduzir a dependência

de recursos não renováveis, mitigar e adaptar-se às alterações climáticas, criar

empregos e manter a competitividade.
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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.
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Bioeconomia. A bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos

renováveis e a conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de

base biológica e bioenergia com cinco objetivos principais: garantir a segurança

alimentar, gerir os recursos naturais de forma sustentável, reduzir a dependência

de recursos não renováveis, mitigar e adaptar-se às alterações climáticas, criar

empregos e manter a competitividade.
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EDIFÍCIOS  VERDES

Os edifícios são responsáveis por 40% do consumo de energia e 36% das emissões de

CO₂ no mundo. Há uma necessidade crucial de modernizar o parque imobiliário

existente para torná-lo eficiente em termos de energia e baseado em fontes renováveis.

Isso é essencial, não só para manter os níveis de temperatura, mas também para reduzir

as contas de importação de energia, reforçar a segurança energética e reduzir os custos

de energia para residências e empresas.

Devemos partir para a descarbonização do setor da construção. Oferecendo uma

solução renovável tanto por meio de aquecimento urbano quanto de fogões e caldeiras

descentralizadas, a bioenergia pode desempenhar um papel importante na

descarbonização do setor de construção. O papel dos pellets será fundamental na

descarbonização do setor residencial. As famílias podem usar pellets para aquecimento

ambiente usando fogão ou caldeiras. O calor distrital e fornecido por meio de Usinas

Combinadas de Calor e Energia (CHP's) também desempenhará um papel importante

para a transição de um setor de calor eficiente e de base renovável.
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BIOCHAR OU BIO CARVÃO

No contexto do desenvolvimento sustentável, governos e sociedades têm importantes

desafios a serem enfrentados. Quanto à questão ambiental, há a necessidade premente

de melhorar a gestão de resíduos, minorar a emissão de gases de efeito estufa (GEE),

utilizar com parcimônia e conservar os recursos hídricos. Ao mesmo tempo em que é

preciso suprir a demanda energética e produzir alimentos em quantidade e qualidade

para promover o desenvolvimento humano e a qualidade de vida.

Assim, faz-se necessário a mudança do paradigma dominante, que utiliza os recursos

naturais como se fossem ilimitados, sendo necessária a adoção de tecnologias que

contribuam para a promoção do desenvolvimento sustentável em sua plenitude, seja do

ponto de vista social, ambiental e econômico. Para tanto, a adoção de tecnologias que

contemplem os três eixos indispensáveis ao desenvolvimento - conservação ambiental,

geração de energia e produção de alimentos - são importantes para a seleção de uma

tecnologia apropriada.
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Neste contexto, é conveniente a adoção de energias renováveis, a conservação da água e

a promoção da fertilidade do solo visando suprir nossas necessidades energéticas,

segurança alimentar e sanitária. A FAO (2018) projeta que até 2050 terá um aumento da

demanda mundial por alimentos decorrentes do crescimento populacional e do aumento

do padrão de consumo dessa população. Decorrente disso, ocorre o aumento da demanda

de nutrientes para atender o incremento de produção e produtividade de culturas

agrícolas. Esta crescente demanda de alimentos e consequente aumento da produção de

proteína animal leva ao consequente aumento da geração de dejetos animais e de outros

resíduos, fazendo-se necessário o adequado tratamento dos mesmos. Caso a rota

tecnológica a ser adotada para este tratamento seja incorporada a recuperação e

aproveitamento dos nutrientes contidos nestes resíduos, ter-se-á uma fonte alternativa

que pode suprir em grande parte a demanda mundial de fertilizantes químicos, em

especial a do Brasil, que consome atualmente em torno de 32 milhões de toneladas de

fertilizantes por ano, das quais 75% são importadas.

O biocarvão ou “biochar” vem sendo sugerido como um material e ferramenta para se ter

ganhos agronômicos, ao melhorar os atributos edáficos, melhorando a saúde e qualidade

do solo e aumentando a produtividade das culturas. Ele pode ser obtido a partir de

diferentes matérias-primas, com destaque para os resíduos de agroindústrias, de

restaurantes, de estações de tratamento de esgoto, de criação de animais, entre outros, e

assim pode-se dar um novo uso a um passivo ambiental. Dessa forma, há também ganhos

ambientais e sanitários, ao transformar resíduos em potenciais produtos de valor

agregado com segurança sanitária, ao diminuir ou eliminar potenciais riscos com agentes

patogênicos, genes resistentes à antibióticos, contaminantes farmacêuticos, pesticidas e

metais pesados.

É uma das ferramentas para se combater as mudanças climáticas, uma vez que é rico em

carbono recalcitrante e serve como sequestro de carbono no solo, além de ajudar na

redução de emissão de potenciais GEE, como o óxido nitroso e o dióxido de carbono.

Possui uma multifuncionalidade, podendo ser usado também como filtro de água e gases,

em substituição ao carvão ativado. Algumas questões ainda precisam ser resolvidas, tais

como o custo da tecnologia e a presença de alguns potenciais contaminantes ambientais.

,
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Biochar é o produto da carbonização ou pirólise de biomassa sob baixa atmosfera de

oxigênio, sendo um material carbonáceo de granulosidade fina com elevado teor de

carbono em sua fração orgânica, e resistente à decomposição (mineralização). A pirólise

pode ocorrer na natureza, ou sob ação antrópica, em ecossistemas naturais e

agroecossistemas.

O crescente interesse pelo biochar provocou, devido a demanda do mercado produtor e

consumidor, o estabelecimento de padrões e critérios pela International Biochar

Initiative (IBI, 2019), divididos em quatro principais tipos de classificação: a) valor de

carbono armazenado, calculado a partir do carbono orgânico (CO) e da proporção de

hidrogênio para carbono orgânico (H/CO); b) valor fertilizante, níveis de P, K, S e Mg

disponíveis para as plantas; c) valor de calagem, equivalente de carbonato de cálcio

(%CaCO3-eq); d) granulometria e distribuição e tamanho das partículas do biochar.
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O biochar tem se mostrado uma importante alternativa ao manejo de solos agrícolas,

destacando-se aqui alguns mecanismos, entre vários, que podem motivar sua produção e

adoção: a) mineralização inicial da fração lábil do biochar, com liberação e adição de

nutrientes solúveis; b) redução da lixiviação de nutrientes devido as propriedades físico-

químicas do biochar; c) redução das perdas de N por volatilização (na forma de NH3+, ou

N2 e N2O da desnitrificação); e d) retenção de nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre (S)

devido a maior atividade microbiana, ou alterações na composição e abundância da

comunidade.

Seus principais usos e aplicações do biochar podem ser resumidos em:

1) Mitigação dos efeitos das mudanças climáticas - isso se deve ao fato desse composto

possuir elevada taxa de fixação e lenta liberação de carbono, e também por reduzir a

emissão de gases de efeito estufa como CH4 e N2O.

2) Gestão de resíduos - pois ele atua na filtragem e remediação de efluentes e águas

contaminadas, adsorvendo excessos de nutrientes, metais pesados e moléculas de

pesticidas em geral.

3) Geração de energia – considerando que o biochar pode ser formado por diversas

classes de resíduos, como urbanos, rurais e industriais, ele contribui para a reciclagem e

reaproveitamento desses compostos que seriam descartados em lixões ou vias fluviais.

4) Condicionador do solo - a presença do biochar não só altera como também melhora as

características físicas, químicas e biológicas do solo, pelo fato desse composto aumentar

a retenção de água e organicidade desse meio por liberar lentamente macro e

micronutrientes, que tornam-se disponíveis de forma gradativa, atendendo a demanda

constante do metabolismo vegetal, e também por incrementar a atividade microbiana,

favorecendo principalmente associações micorrízicas, que podem potencializar a

absorção de P e outros nutrientes nas plantas. Dessa forma, toda a biomassa vegetal

aumenta, desde o sistema radicular, folhas, frutos/grãos.
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Processo de Pirólise na Produção do Biochar. A pirólise é compreendida como uma

reação de decomposição realizada sob altas temperaturas (carbonização entre 450 e

550ºC), em ambiente com restrição ou ausência de oxigênio. O processo visa a

manutenção do teor de carbono (C) na biomassa, à medida que promove a volatilização

e a remoção de componentes instáveis, e produz três subprodutos: o biochar, material

sólido e poroso com baixo teor de nitrogênio (N) e elevada relação C:N.; além dos gases

ricos em hidrocarbonetos e do bio-óleo (alcatrão), que têm sido estudados e aplicados

na geração de energia sustentável, e como biocombustíveis automotivos.

Ao considerar uma dada biomassa, pode-se descrever a fórmula geral teórica da pirólise

como: biomassa (100%) + calor (450 a 550ºC) = carvão (33%) + gases condensáveis

(bio-óleo) (42%) + gases voláteis (25%).

A biomassa geralmente é composta por uma mistura complexa de polímeros naturais,

tais como celulose e hemicelulose, além de lignina e pequenas quantidades de outras

substâncias. No entanto, a lignina apresenta maior importância em termos de

rendimento gravimétrico, passando por duas reações competitivas distintas durante a

pirólise; a reação de formação do biochar, quando a sua estrutura fenilpropanoide é

modificada parcialmente, favorecendo reações de condensação que formam feixes de

anéis aromáticos, ricos em ligações estáveis difenila e éter-arila; e a reação de

formação do bio-óleo, quando ocorre a recombinação de segmentos estruturais da

lignina e o subsequente condensação na forma de microgotículas, constituídas

basicamente por fenóis simples e poliméricos.

As estruturas aromáticas formadas durante a pirólise conferem alta estabilidade ao

biochar, que torna-se resistente aos diferentes meios de decomposição como a

degradação por oxidantes e a decadência biológica. Portanto, variações na

recalcitrância de um biochar devem-se principalmente ao método (temperatura) de

pirólise e a qualidade (composição) da biomassa. A temperatura da pirólise rege a

formação e a distribuição da porosidade do biochar, à medida que determina as reações

de desgaseificação dos gases voláteis, a contração e o fraturamento por resfriamento,

além de influenciar o número e os tipos de grupos funcionais presentes no biochar.
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Geração de resíduos: oportunidades para o Biochar. O processamento anaeróbio de

biomassa residual em biodigestores além de promover o tratamento de resíduos, através

da remoção de carga orgânica, e possibilitar o aproveitamento energético do biogás

gerado, permite a utilização do digestato como fertilizante. O Brasil, devido as suas

condições climáticas favoráveis, tendo a maior parte do seu território na zona

intertropical, e possuidor de farta disponibilidade de biomassa, principalmente residual,

apresenta grande potencial para geração de biogás, que é uma fonte de energia renovável

promissora e em expansão no país.

Porém, essa capacidade é ainda subaproveitada, correspondendo atualmente a apenas

0,05% da matriz energética brasileira e com um potencial para suprir 24% (115 GWh) da

demanda de energia elétrica e 44% da demanda por diesel por meio da geração de biogás

a partir de resíduos urbanos, da pecuária e da agroindústria (EPE, 2017).

Para a adoção de uma tecnologia de geração de energia renovável a partir do

processamento anaeróbio de biomassa, principalmente residual, é recomendável que

todo o processo seja sustentável, e a destinação correta dos seus efluentes é parte

importante e integrante deste sistema. Apesar deste crescimento e do apelo pela

sustentabilidade associado à energia renovável da tecnologia do biogás, ainda não foram

plenamente resolvidas as questões ambientais relativas ao aproveitamento dos efluentes

dos biodigestores (digestato) para o uso agrícola.
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O digestato é uma biomassa residual resultante da digestão anaeróbia de substrato em

reatores, chamados de biodigestores. Estes substratos podem ser oriundos de restos

culturais, como a cultura do milho, mas preferencialmente de resíduos de produção

como os dejetos de animais (suínos, bovinos, aves, etc), que contém alto poder de

produção de biogás, transformando resíduos em matéria-prima. O efl uente do

biodigestor, contém alta carga de nutrientes como N, P, K, e é frequentemente utilizado

diretamente no solo como fertilizante e condicionador de solo na agricultura.

Sendo assim, seria interessante a concentração dos nutrientes desses dejetos em um

“produto” que diminua os custos e riscos sanitários do transporte, facilitando a

exportação dessa matéria-prima. Este produto pode ser o biochar. A transformação de

resíduos orgânicos rurais e urbanos em biocarvão (biochar) através da pirólise para

posterior aplicação no solo vem cada vez mais sendo estudada, especialmente devido o

biochar ser um dos principais componentes.
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O biochar é um material rico em carbono, produzido a partir do processo de pirólise da

matéria orgânica, que consiste na queima de biomassa sem a presença de oxigênio, ou de

forma limitada a temperaturas geralmente menores que 700ºC.

A produção de biochar a partir destes resíduos de animais, assim como os florestais e o

lodo municipal de esgoto, podem servir como estratégia para gestão destes resíduos.

Parte do biochar derivado deste processo pode ser aplicado no solo, aumentando a sua

fertilidade e melhorando suas características físicas, químicas e biológicas. Isso reflete

direta e indiretamente no desenvolvimento e rendimento das culturas e,

consequentemente, no sequestro de carbono. A outra parte do biochar pode ser

adicionada a um sistema de digestão anaeróbica, aumentando a produção de biogás.

Essa estratégia permite a integração de produção de energia mais limpa, redução de

emissões de GEE e alteração positiva do solo.

A tecnologia do biochar traz benefícios não só no tratamento de resíduos, mas também no

uso como matéria-prima com valor agregado. Em um sistema de gestão de resíduos

orgânicos urbanos e rurais, ele ajudaria nas questões ambientais e sanitárias

relacionadas ao processamento, armazenamento, transporte e uso dos resíduos para fins

agronômicos.

,



Ao pirolisar os resíduos os nutrientes ficam concentrados, há imobilização de metais

tóxicos na forma de óxidos e silicatos, não são mais gerados odores desagradáveis no

armazenamento, são sanitariamente seguros, facilitando assim o seu transporte e

manuseio.

O aumento da produção de biomassa das plantas pode ser decorrente de melhorias na

parte física, química e biológica do solo. Estudos mostram que o uso do biocarvão no

solo favorece a maior capacidade de retenção de água, melhora a estabilidade dos

agregados, aumenta porosidade e taxa de infiltração de água.

A incorporação do biochar nos macroagregados( aumenta a coesão interna dos

agregados resultante das ligações entre as partículas minerais e o carbono recalcitrante

do biochar. E isso refete em melhorias na estabilidade dos agregados de solos

manejados com o uso de biochar.

Biochar e mudanças climáticas: Gases de Efeito Estufa-GEE. A aplicação de biocarvão

no solo é proposta como um mecanismo de sequestro de carbono, tendo sido inclusa

pela primeira vez em relatório do Painel Governamental Sobre Mudança do Clima (IPCC)

como uma promissora tecnologia de emissão negativa de carbono ou seja, tecnologias

que resultam na remoção líquida de CO2- C equivalente (CO2-Ce) da atmosfera (IPCC,

2018). Sua aplicação gera ainda aumento do conteúdo de matéria orgânica no solo e

fonte de energia e nutrientes para a biota do solo.

Na avaliação do potencial sequestro de carbono pelo biocarvão, vários efeitos indiretos

de sua aplicação também devem ser levados em conta, tais como o balanço do uso de

fertilizantes, as emissões de N2O e CH4, e o aumento de produtividade. Ao aplicar o

biochar no solo ao invés de resíduos orgânicos mais lábeis, espera-se evitar a emissão

de carbono em forma de GEE, sendo este carbono armazenado no solo em formas mais

estáveis, comparado com a deposição destes resíduos diretamente ao solo.
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A adição de esterco bovino causou as maiores emissões de CO2, (32%), seguido de

digestato (18%) e do biocarvão, com as menores emissões (7%). As emissões de CO2 do

solo com biochar se estabilizaram após 40 dias da incubação, enquanto o solo incubado

com digestato e esterco continuaram liberando CO2, mostrando uma maior estabilidade

no solo do C do biochar. estimaram o potencial de mitigação das mudanças climáticas

do biochar com a redução líquida de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso em 1,8

Gt CO2-Ce anuais (de um total de 15.4 Pg CO2-Ce) e 130 Gt CO2-Ce no século, sem

comprometer a conservação do solo, habitat e segurança alimentar. Comparou-se

também o potencial de mitigação do biochar em relação à combustão da mesma

biomassa obtida sustentavelmente para geração de energia e chegou-se a um potencial

de 12% de mitigação do biochar e de 10% da combustão, exceto em áreas com solos

férteis em que essa mesma biomassa é usada como combustível.
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TORREFAÇÃO BIOMASSA FINS ENERGÉTICO

O Brasil possui alto potencial de biomassa florestal e industrial devido às suas grandes

extensões de terra que possibilitam um alto volume de produção de madeira.

A cadeia produtiva da madeira gera uma grande quantidade de resíduos se

considerarmos os processos de transformação primário, secundário e terciário que, se

não tratados adequadamente, podem gerar diversos problemas ambientais.

O aproveitamento da biomassa florestal e industrial, como fonte de energia renovável,

pode revelar-se numa oportunidade de valorização do mundo rural, com melhoria da

gestão das explorações, na criação de empreendimentos energéticos com o uso dos

resíduos florestais e industriais tendo em vista o desenvolvimento de um cluster ligado

às energias renováveis.

A energia proveniente da biomassa, apresenta um conjunto importante de vantagens de

natureza tão diversa como a redução da emissão de gases com efeito de estufa, o

aumento da diversidade de oferta de energia, a produção de energia sustentável a longo

prazo, a criação de oportunidades de emprego, o desenvolvimento econômico local e a

diminuição das importações de combustíveis fósseis convencionais.

Entretanto, existem alguns fatores que dificultam o uso da biomassa como uma fonte de

energia e de calor:

1. A biomassa tem um elevado custo de transporte (frete rodoviário e transporte

marítimo) e de armazenamento, devido à sua baixa densidade energética e à natureza

de absorção da umidade do produto.

2. A biomassa tem uma ótima propriedade para co-geração de energia (fonte renovável

e baixa emissão de carbono).
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Mas tem um poder energético (elevada umidade) baixo (relação aos combustíveis fósseis)

são necessários maiores investimentos (compra grande quantidade de matéria-prima) nas

instalações industriais. Dr. Leonard Birnbaum, Chief Strategy Officer da RWE Power

Energy disse: "torrefeita biomassa oferece uma grande oportunidade de negócio, não só

para a RWE, mas também para os grandes players comerciais de energia. “

A torrefação é uma técnica promissora desenvolvida na França na década de 1980, que

visa obter um produto que concentre maior quantidade de energia em relação a matéria-

prima, com o mínimo de perda de energia.

A torrefação apresenta as seguintes vantagens como a conservação de 80 a 90% da

energia contida na matéria prima original (menor conversão em gases) e um poder

calorífico mais elevado e baixo teor de umidade estabilizado em no máximo 3%. O

processo de torrefação da madeira que estamos trabalhando é feito através do

aquecimento até aproximadamente 250-280ºC, através de ar quente ou vapor

superaquecido. O processo de torrefação é o elemento chave para o desenvolvimento de

um modelo de negócios para geração de energia com alta qualidade (elevado poder

calorífico e baixa umidade) de um combustível renovável (madeira) e baixa emissão de

C02. Facilitação no armazenamento e uma redução nos custos de transporte.
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No processo de torrefação conseguimos resolver todos os problemas dos resíduos

florestais e industriais em todos os setores de produção industrial da madeira, gerando

uma nova alternativa de negócios para as empresas. A torrefação reduz os custos de

utilização da biomassa nas usinas de co-geração de energia (evitam despesas de capital

adicional de armazenamento e transporte e para o processamento de biomassa residual

com alto teor de umidade e baixo poder calorífico). A torrefação é um tratamento

térmico da biomassa que produz um combustível com melhores características

energéticas.

Vantagens da Biomassa Torreficada. Torrefação de biomassa tem três vantagens

imediatas sobre a biomassa não tratada: 1. O valor do poder calorífico (energia)

aumenta de forma a considerável com o processo industrial de torrefação. 2. A

biomassa torreficada é mais fácil para ser triturada em caso de uma industrialização ou

compactação na forma de pellets ou briquetes com alta densidade de energia

volumétrica (energia por unidade de volume). 3. As propriedades físico-química da

biomassa torreficada tais como durabilidade, homogeneidade e comportamento

hidrofóbico tem uma melhora considerável enquanto a atividade biológica é fortemente

reduzida.
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A torrefação pode ser definida como um processo de pré-carbonização, o qual se

desenvolve justamente na fase endotérmica da pirólise, entre 250-280ºC. Nestas

condições é degradada a hemicellulose, sendo removida a umidade, o ácido acético,

frações de fenol e outros compostos de baixo poder calorífico. Deste processo, resulta um

material intermediário entre a biomassa e o carvão, com altos rendimentos energéticos. O

objetivo fundamental da torrefação é concentrar a energia da biomassa em um produto

formado em curto tempo, baixas taxas de aquecimento e temperaturas moderadas,

permitindo reter os voláteis de maior poder calorífico no próprio produto.

A torrefação da biomassa tem um alto poder de energia (calorífico) e uma baixa umidade.

Na Europa é utilizada para a queima industrial com o carvão numa proporção de 50% á

80% (maior incineração e geração de energia). Pela torrefação ocorre um aumento

energético da biomassa gerando uma economia de transporte e armazenamento bem

como uma redução na umidade do produto final para menos de 1,5% com um poder

energético próximo ao carvão. Por causa de seu baixo teor de umidade (abaixo de 1,5%)

os custos de transporte (rodoviário, ferroviário e marítimo) tem um custo menor. Biomassa

(pellets) torrificada tem elevado poder energético e um preço mais promissor no mercado

(venda como um combustível energético). Esta importante tecnologia está sendo

implantada na Alemanha e França e agora no Brasil.

,
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Características químicas da torrefação. As características da madeira torrificada variam

principalmente em função da temperatura e do tempo de processamento. A

padronização das características da madeira torrificada faz dela um combustível

altamente competitivo. A torrefação é um tratamento térmico a temperaturas

relativamente baixas (225 – 300°C) que visa produzir um combustível com maior poder

energético pela decomposição das hemiceluloses. A madeira como um todo começa a

sofrer degradação térmica (alteração estrutural além da perda de água) propriamente

dita a partir de 180°C com a liberação de dióxido de carbono, ácido acético e alguns

compostos fenólicos.

Características mecânicas da torrefação. A temperatura final e o tempo de reação

interferem significativamente nas propriedades mecânicas da madeira. A diminuição da

resistência à compressão está diretamente relacionada ao aumento do tempo e da

temperatura do tratamento térmico, sendo que a temperatura é mais influente.

Balanço de massa e energia da torrefação. Em uma torrefação típica, 70% da massa

permanecem como produto sólido com 90% da energia inicial e 30% são formados por

gases que contêm apenas 10% do conteúdo energético da biomassa. O processo de

torrefação apresenta um rendimento gravimétrico médio de 75%, com 55 a 60% de

carbono, 5 a 5,5% de hidrogênio, 0,1 a 0,2% de nitrogênio e 35 a 38% de oxigênio na

composição elementar.

Com um poder calorífico de 5.200 a 6.000 kcal/kg (22.000 a 25.000 kJ/kg), a madeira

torreficada situa-se entre a madeira anidra (4.600 kcal/kg) e o carvão (6.500 kcal/kg).

A madeira torrificada retém 70% a 90% da massa inicial, diminui de 80% para 60-75%

seu teor de matérias voláteis e de 10% para 0-3% seu teor de umidade. A utilização

direta de biomassa torreficada em grande escala e em pequena escala de aquecimento

industrial, queima em unidade de co-geração e termoelétrica e para o aquecimento

doméstico. Utilização no processo de combustão com o carvão para a produção de aço.

O alto teor de carbono fixo da madeira torrada apresenta potencialidade para ser

aplicada como redutor na indústria metalúrgica.
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Num forno para a produção de silício, processo que requer de redutores de alta

resistência mecânica, indicaram que a madeira torrada comportou-se mais eficiente.

Devido ao alto grau de padronização da madeira torrada, o uso gaseificadores facilita a

regulação e otimização. Apesar da madeira torrada possuir menor valor energético

específico que o carvão , seu uso é mais conveniente pois a madeira torrada é menos

friável o que evita a formação de pó e portanto o gás obtido é mais limpo.

Combustível industrial e doméstico: Pelas características da biomassa torrada esta

apresenta-se como um ótimo combustível, tanto em nível industrial como doméstico. O

fato de possuir baixas emissões de fumaças durante a combustão, além de poder ser

estocada por longos períodos, facilita o uso em churrasqueiras e fornos a lenha.

Destacamos algumas aplicações para este produto: como um combustível de uso

doméstico (lareiras, fogueiras, etc.) por possuir baixas emissões de fumaça durante a

combustão, de uso industrial em caldeiras para a produção de vapor, uso como redutor

em processos metalúrgicos devido ao seu alto teor de carbono fixo e uso em

gaseificadores, pois sua padronização facilita a regulação e a otimização do processo de

gaseificação. Em nível industrial a biomassa torrada, pode ser utilizada em grande escala

para eletricidade na queima em caldeiras para a produção de vapor.
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Para o mercado interno de produção de energia. Os principais inconvenientes da

utilização de resíduos lenhosos e biomassa para a produção de energia são a baixa

densidade energética, as dimensões variadas, a alta umidade e o grande volume,

demandando grandes áreas de estocagem e dificultando seu transporte. Com a

biomassa passando pelo processo de torrefação excluem-se todos os problemas acima.

Quem produz biomassa torreficada tem um melhor retorno ao seu investimento pois tem

um produto energético com uma densidade menor e uma unidade baixa facilitando o

transporte e o armazenamento. Quem consome a biomassa torreficada tem um produto

com elevado poder calorífico para geração de energia e um custo baixo em termos de

eficiência energética na caldeira industrial e no armazenamento final.

Para o mercado de exportação ou de consumo de energia. Por regras fitosanitárias a

biomassa não pode conter nenhum tipo de biodegradação (fungos). Não é possível a

exportação de uma biomassa no Brasil com a matéria-prima tendo casca (processo de

tratamento térmico encarecendo o produto final).
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Além da biomassa residual florestal e industrial, existe uma oportunidade enorme para a

torrefação na transformação de resíduos agroindustriais em biocombustível sólido. Da

mesma forma, o futuro papel da torrefação para a produção de combustíveis de base

biológica e produtos químicos, bem como a sua aplicação em processos industriais.

Acreditamos que com a tecnologia de torrefação daremos uma contribuição significativa

do futuro envolvendo um mix de energia renovável (biomassa torreficada) em substituição

do carvão fóssil, o que causará um grande avanço na descarbonização da produção de

energia.

No Brasil existe um grande potencial de biomassa para se transformar numa significativa

fonte confiável de energia. No entanto, a biomassa é um combustível que tem uma baixa

eficiência energética (alta umidade, densidade e baixo poder calorífico). Os custos de

transporte dificultam o crescimento do setor industrial e florestal. Essas limitações são

eliminadas quando a biomassa passa pelo processo de torreficação. Torna-se um

combustível renovável energético (baixa umidade e densidade e alto poder calorífico) que

tem um custo menor (economia de 20%) em termos de transporte. E um produto

energético com um preço mais elevado (energia).
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Tecnologia de reator de leito que estamos trabalhando para a torreficação da biomassa.

Este sistema inclui um silo de recepção da matéria-prima em estado bruto e com alta

umidade que passa por um ciclone para separação do produto e um condensador ao

filtro para separar o vapor de água (combustão). As diferentes fases da torrefação

ocorrem em diferentes gamas de temperatura: A biomassa é aquecida desde a

temperatura ambiente até cerca de 100ºC e nessa temperatura perdem-se componentes

voláteis e diminui a umidade; A pré-secagem ocorre a partir dos 100 °C, quando as

moléculas de água livres evaporam em temperatura constante. Após secagem e

aquecimento, a temperatura da biomassa aumenta até 200 ºC. As moléculas de água

são libertadas e ocorre alguma perda de massa devido à evaporação de compostos

orgânicos voláteis; Em seguida ocorre a torrefação efetiva. Este processo começa

quando a temperatura atinge os 200/300 °C pois a partir dessa temperatura ocorre

decomposição dos biopolímeros constituintes dos materiais lenhosos e será mais

intensa (quanto maior for a temperatura máxima de aquecimento e o tempo decorrido a

essa temperatura). A temperatura de torrefação é definida como a temperatura máxima

constante de todo o processo.
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É durante este período que ocorre a

maior parte da perda de massa. Por

último, o arrefecimento ou

resfriamento do produto sólido ocorre

quando a temperatura diminui de

200/300 °C até à temperatura

ambiente.

A Brasil Biomassa é a primeira

empresa brasileira que desenvolve a

moderna tecnologia de torrefação da

biomassa para fins de energia com o

uso do reator de leito. Esta tecnologia

está em pleno funcionamento na

França e na Alemanha.



Deescarbonização. O aumento do uso da biomassa é a melhor alternativa para

descarbonizar a economia e para ajudar os países para atingir as suas metas de

energia limpa e renovável. A bioeletricidade é uma solução prontamente disponível e

a biomassa in natura ou peletizada é facilmente armazenável gerando emissões

negativas pelo uso combinado de instalações de energia com captura e

armazenamento de carbono.

Bioenergia refere-se a todos os tipos de energia derivados da conversão de fontes

naturais e biológicas (denominadas biomassa) disponíveis em uma base renovável.

Em nosso ambiente imediato existe uma fonte abundante de materiais orgânicos

(também conhecidos como matérias-primas), como plantas, árvores, algas ou

resíduos orgânicos, que podem ser combustíveis valiosos assim que uma tecnologia

possibilitar a extração eficiente de toda a sua energia potencial.
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Pellets de madeira: um combustível sustentável que aumenta a recuperação verde.. Em

2019, a UE28 produziu cerca de 18 milhões de toneladas (correspondendo a cerca de

7,6 Mtep) de pellets, apresentando um crescimento de 5% em 2019 em comparação

com 2018. Em toda a UE, a principal fonte de matéria-prima são os resíduos do

processamento de madeira, produzindo pellets um verdadeiro exemplo de eficiência de

recursos e circularidade.

Além disso, a produção de pelotas confere uma finalidade econômica à madeira

danificada, viabilizando cortes sanitários e demais operações de manejo necessárias.

Na verdade, em vários Estados-Membros da UE, como a República Checa, Alemanha,

Áustria e Bélgica, isso já representa uma solução para incentivar a remoção de madeira

danificada das florestas. Os pellets ajudam a tornar a floresta mais saudável e resiliente

às mudanças climáticas.



O uso de pellets, que é uma solução sustentável, eficiente e segura para

residências, processos comerciais e industriais de pequeno porte, também

representa um meio econômico ao setor de aquecimento.

Na verdade, os pellets costumam ser mais baratos do que as alternativas fósseis

(óleo para aquecimento, gás ou carvão), o que os torna um aliado perfeito para

combater a pobreza energética.



Com 26,4 milhões de toneladas consumidas na UE28 em 2019, o aquecimento

com pellets está aumentando em popularidade em muitos estados membros.

No entanto, ainda há uma grande proporção de aparelhos de aquecimento

residenciais que funcionam com combustível fóssil na UE28.. Pellets é uma das

soluções prontamente disponíveis e economicamente acessíveis para eliminar os

combustíveis fósseis do setor de energia, processos industriais e aquecimento

residencial.



Pellets é um negócio sustentável e de alta rentabilidade financeira (que está se

desenvolvendo no Brasil com um aumento de produção de 32% ao ano e um consumo

de 48% mesmo com a crise econômica) consolidado no mercado mundial (Global

Biomass and Pellets Power Generation Market, o mercado global de geração de energia

com o uso de pellets gerou investimentos e negócios em 2017 de US$ 35,12 bilhões e

deve atingir US$ 66,23 bilhões até 2026, crescendo a uma taxa CAGR de 7,3%) .

Pellets é uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando em um

combustível sólido a partir de biomassa da colheita florestal e de resíduos gerados no

processamento industrial da madeira e de outros tipos de resíduos agroindustriais e

sucroenergético, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando menos

carbono do que qualquer combustível fóssil. A queima de pellets em processos

industriais (caldeira), para a produção de energia, devolve à atmosfera o CO2.



Há sete anos, a capacidade de produção de pellets no Brasil era de 60.000 toneladas

por ano e estamos crescendo 35% ao ano em termos de produção e consumo. Até

2023, a projeção para o país é de estar entre os cinco primeiros países no mundo em

termos de produção de pellets para consumo em mercado interno e para exportação

gerando mais de 75.000 novos empregos sustentáveis e de negócios e investimentos

de 1,800 bilhões de reais.

Dois setores podem alavancar o desenvolvimento do setor de pellets no Brasil. Para a

secagem de grãos (safra 2019 foi de 238,7 milhões de toneladas) utilizando como

fontes de aquecimento a lenha e se for substituído por pellets. E o setor de avicultura

onde temos mais de 10.500 aviários de médio porte no Brasil (uma média mensal de

consumo de 7,3 toneladas de pellets por aviários) e que podem utilizar nos próximos

anos mais de 76.650 toneladas por mês ou 919.800 toneladas ano podendo gerar

(média de preço de tonelada Brasil R$ 580,00) mais de 533.484 milhões de reais de

dividendos para as empresas produtoras.



Se considerarmos os pequenos produtores segundo dados da Associação

Brasileira de Proteína Animal (ABPA) existem mais de 130 mil pequenos aviários no

Brasil. Estamos falando de mais de 3.000.000 ton./ano de pellets movimentando

mais de 1,5 bilhões de reais para as empresas produtoras de pellets.

A maior empresa do setor de avicultura no Brasil está mudando a matriz energética

de consumo de lenha (altamente emissora GEE e com teor de umidade e baixo

poder calorífico) e o gás natural (aumento constante de preços e combustível não

renovável) por pellets.



A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia Tecnologia Industrial é a

única empresa do Brasil que desenvolveu estudos e teste industrial de

qualidade internacional de aproveitamento da biomassa de todos os

tipos (madeira do extrativismo florestal de origem nativa legalizada

como nos projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa com

Acapu, Algaroba, Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba,

Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo, Maçaranduba, Teca e Mogno) de

madeira/florestal (da silvicultura como pinus, eucaliptos, paricá,

bracatinga e acácia negra) e outras (como o bambu, cajueiro, fibra da

palmeira, seringueira e caatinga).



A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia Tecnologia Industrial é a

única empresa do Brasil que desenvolveu estudos e teste industrial de

qualidade internacional de aproveitamento da biomassa dos resíduos

agrícolas e agroindustriais (como os resíduos de Açai, Algodão,

Amendoim (casca), Arroz, Bagaço de Cevada, Cacau, Cana de Açúcar,

Capim Elefante e Brachiara, Casca do Café, Castanha do Pará, Coco

Babaçu, Coco Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol, Macaúba, Palha do

Milho, Pinhão Manso, Fruticultura, Feijão, Trigo, Soja, Sorgo e Bagaço

da Uva).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS BIOMASSA PELLETS E BRIQUETES

INSTITUTO BRASILEIRO PELLETS BIOMASSA BRIQUETES

Sede Administrativa Brasil Av. Candido Hartmann, 570 24 andar Conj. 243  80730-440 

Champagnat Curitiba Paraná  Fone: 41 33352284 - Celular 41 996473481 

Skype Brazil Biomass (celso.marcelo.de.oliveira) E-mail

diretoria@brasilbiomassa.com.br 

URL ABIB Brasil Biomassa www.brasilbiomassa.com.br


