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Bioeletricidade com a Cana Energia. A matéria-prima da cana-de-açúcar, hoje tem um

aprimoramento genético e aumentos de eficiência agroindustrial. Diversas novas

tecnologias estão sendo experimentadas no setor sucroenergético, com destaque para a

produção de etanol celulósico, ou E2G, que utiliza parte da biomassa e, assim, pode

reduzir a disponibilidade desta para geração elétrica. Outra dessas novas tecnologias é

a utilização da chamada cana-energia, uma variedade que apresenta maior

produtividade por hectare, maior teor de fibras e menor teor de sacarose por tonelada

colhida.

As plantas do gênero Saccharum (cana-de-açúcar), é uma das plantas mais versatéis

entre as espécies vegetais domésticadas pelo homem, seja pela grande gama de

possibilidades de utilização desta planta e/ou pela sua capacidade de adaptação, após

a sua domesticação e a evolução do melhoramento genético.

Fato é que esta planta de origem milenar tem contribuído de forma imprescindível para o

avanço da agricultura brasileira, e para a produção de energia renovável principalmente

no que tange as possibilidades de alteração na composição da matriz energética e a

produção de bioenergia, que tem sido motivo de discussões entre as lideranças

mundiais desde as ultimas décadas do século passado.

Híbridos interespecíficos, oriundos dos programas de melhoramento genético,

resistentes a pragas e doenças e melhores adaptados às diversas condições ambientais

permitiram a expansão da cultura pelo planeta. Os hibridos de cana-de-açúcar

tradicionais apresentam potencial genético de produção muito mais elevado quando

comparado à média de produção, mesmo em unidades de produção mais tecnificadas,

nas quais a produção de colmos raramente ultrapassa 100 t/ha.

Essa defasagem entre potencial genético e produtividade obtida relaciona-se a diversos

fatores de produção intrínseca ao clima, solo, práticas culturais e às interações desses

parâmetros com as características genéticas dos hibridos.
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A resposta diferenciada dos genótipos nos vários ambientes é conhecida como interação

de genótipos com ambientes – G x E e este é um fenômeno natural que faz parte da

evolução das espécies.

Seus efeitos permitem o aparecimento de genótipos estáveis e aptos a um ambiente

específico, assim como, de comportamento geral, aptos a vários ambientes.

Dessa forma, o comportamento dos genótipos em relação ao ambiente, tem merecido

especial atenção por parte dos melhoristas, pois interfere nos processos de seleção: a

partir dele é possível executar uma seleção de genótipos com adaptação ampla ou

específica, escolher locais de seleção para as fases iniciais da seleção, e determinar o

número ideal de ambientes e de genótipos a serem avaliados em cada fase da seleção,

além de ser condicionante e exercer forte pressão sobre as características quantitativas

e qualitativas das cultivares em processo de seleção.

Assim, torna-se claro que nas últimas décadas, sempre foi para aumentar o teor de

açúcar no colmo da cana, fato este que limita os ganhos de produção de biomassa.

Dada a grande variabilidade genética existente na espécie, esta mudança de perfil nas

cultivares de cana seria possível via realização de retrocruzamentos dos híbridos atuais

com ancestrais selvagens de S. spontaneum, para que as características de alta

produção e alto conteúdo de fibras fosse introgredido nas populações melhoradas,

levando a aumentos de produtividade, maior rusticidade e adaptabilidade a áreas

agrícolas marginais, revertendo a priorização que foi dada até o momento para

sacarose.

Com objetivo de criar variedades mais adaptadas, rústicas, produtivas e resistentes à

seca, cruzamentos entre diversos gêneros de Saccharum spp. tem sido realizados.
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No entanto, um novo paradigma está surgindo para otimizar a produção de energia,

fundamentado na produção de biomassa e nesta ultima década, vem sendo estudado

por algumas instituições de pesquisa em melhoramento genético, a produção de

hibridos da espécie Saccharum spp. direcionadas para a produção exclusiva de

biomassa moderna, a cana-energia.

A cana-energia poderá ser plantada em áreas de solo e clima piores do que aqueles

reservados para a produção de alimentos, requerendo menor aplicação de fertilizantes e

de defensivos, e devido ao maior número de colmos produzidos por essa planta

proporcionar maior disponibilidade de mudas.

Em razão do seu vigoroso e abundante sistema radicular fasciculado, apresenta ótima

eficiência no controle de erosão e recuperação de áreas degradadas, além disso, devido

ao vigor das socas, permitirá maior número de cortes.
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A cana-energia colhida em ciclos anuais aumenta de produtividade nas socas dos

próximos anos ou se mantém estável durante pelo menos 6 a 8 cortes. É possível prever

10, 12 ou até mais cortes através de cruzamentos entre S. Spontaneum e S. officinarum,

devido ao grande vigor da soca desse tipo de planta.

Os híbridos de cana-de-açúcar devem ser produzidos através de reprodução sexuada, no

esquema de cruzamentos biparentais entre híbridos de cana-de-açucar e acessos de S.

espontaneum. Os cruzamentos entre os materiais genéticos devem ocorrer anualmente

na estação entre os meses de abril e junho.

Para obtenção dos seedlings (estágio de plântula apenas, antes da formação da terceira

folha), as sementes oriundas do cruzamento devem passar por melhoramento genético.

O transplantio deve ser realizado no espaçamento de 1,5 metros entre linhas e o

delineamento com tratamentos comuns.
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Característica da Cana-Energia. Assim apresentamos algumas característica da cana-

energia, segundo o Prof. Sizuo Matsuoka:

(i) produz energia renovável, possibilitando a redução de gases do efeito estufa;

(ii) alta capacidade de conversão do carbono atmosférico em carbono orgânico na

formação de biomassa;

(iii) constitui alternativa de diversificação na matriz energética e redução do consumo de

petróleo;

(iv) tem alta densidade de energia, ou seja, energética e economicamente é matéria-

prima mais eficiente do que aquela de plantas alimentícias;

(v) plantas adaptadas às condições de estresse e resistentes aos microrganismos

maléficos;

(vi) não compete com a produção de alimentos, podendo ser plantada em regiões

degradadas ou de expansão, impróprias para outras culturas e pode ser usada no

controle de erosões;

(vii) apresenta técnicas de exploração dominadas;

(viii) a colheita pode ser feita durante todo ano (PUI longo) e seu produto pode ser

armazenado para prolongamento do uso;

(ix) possibilidade de se obterem formas estéreis, não produtoras de sementes e que

assim podem ser produzidas para que a multiplicação seja apenas vegetativa.
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Melhoramento Genético Produção Cana Energia. É possível realizar o melhoramento

genético da Sccharum spp. também para a produção de híbridos destinados à produção

de biomassa moderna.

i. A população de híbridos de cana-energia apresenta diferenças morfológicas

significativas em relação a híbridos tradicionais de cana-de-açúcar, e o estudo dos

componentes de produção demonstraram que a rigor estes materiais apresentam altos

teores percentuais de fibra, baixos teores de açúcar nos colmos e grande número de

perfilhos por metro linear;

ii. Entre os híbridos de cana-energia são superiores em produção de bitomassa e de

massa seca por área, chegando a produzir acima de 1,5 vezes mais massa seca na fase

de soqueira quando comparados à cana-de-açúcar tradicional e à outras fontes de

matéria prima para a produção de bioenergia tais como o capim-elefante e o eucalipto,

apresentando fortes indícios de que esta cultura talvez seja a mais indicada para ao

desenvolvimento de novos projetos agroindustriais voltados para a produção de

bioenergia através da utilização de biomassa moderna;

iii. Os custos de produção de massa seca obtidos na matriz idealizada demonstram que

a cana-energia, devido ao seu alto potencial de produção (média de 45,9 t.m.s.ha-1 –

melhor material em segundo corte média de 64 t.m.s.ha-1) tem boas chances de se

tornar a matéria prima de mais baixo custo para a produção de bioenergia;

iv. Existe grande quantidade de área disponível para a expansão de culturas

agroenergéticas no território brasileiro e onde não haveria concorrência direta com as

áreas destinadas à produção de alimentos, ou que seja necessário destruir áreas de

biomas protegidos.

Quanto ao número de colmos por metro (NCM), os híbridos de cana-energia são

superiores em produção e estabelecimento de perfilhos em seu dossel. Os híbridos de

cana-energia continuam se comportando de forma a serem superiores em produção de

massa seca quando comparados a materiais tradicionais (hibrido de cana energia é mais

produtivo e expressa uma média de 64,6 toneladas de massa de matéria seca por ha).
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A maior produtividade da cana-energia, em toneladas por hectare, compensa com

excesso sua menor produção de etanol, em litros por tonelada de cana. Tanto a produção

de E2G quanto a de cana-energia ainda são experiências recentes, com diferentes níveis

de sucesso.

Tanto a produção de cana-energia quanto a de E2G poderão alcançar melhores

resultados com o aprimoramento de suas tecnologias, sendo que nesta última a

transformação enzimática da celulose e da hemicelulose em açúcares constitui o ponto

crucial. Com relação à cana-energia, o resultado das primeiras colheitas indicará a

validade dessa opção. Por fim, observa-se que a tecnologia E2G poderá ser adaptada

para o uso de outras biomassas também ricas em celulose.

Procurou-se avaliar o efeito da utilização dessas novas modalidades agroindustriais, em

particular o emprego da cana-energia. Por outro lado, a difusão da produção do E2G

reduziria, ao invés de aumentar, a produção de energia elétrica.

Foram comparadas estimativas de reduções de emissões decorrentes da substituição do

consumo de gás natural pelo de biomassa de cana na geração de energia elétrica e da

substituição do consumo de gasolina pelo de etanol, quando se privilegia a produção de

etanol mediante a produção de E2G e quando se maximiza o aproveitamento da

biomassa para gerar energia elétrica. Foram considerados dois exemplos de uso de

cana-de-açúcar e um de uso de cana-energia. Cada caso dependerá de suas

características tecnológicas específicas, das condições ambientais e dos combustíveis

que serão substituídos.

Também se ressalta a importância de alcançar maior difusão do emprego de instalações

geradoras de elevada eficiência, com caldeiras de alta pressão, para assegurar a

obtenção de mais excedentes de geração elétrica, bem como a recuperação econômico-

financeira de parte expressiva das empresas sucroenergéticas, prejudicadas pelas

condições adversas recentemente impostas pela política de preços dos energéticos.



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.


