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A Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa

Bioenergia e Pellets fundada em abril de 2009 como uma

associação nacional representativa do setor das

indústrias de biomassa e bioenergia no Brasil com 1455

empresas associadas no Brasil sendo a maior entidade

internacional do setor de biomassa e bioenergia.

Como princípios, a Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa Bioenergia e Pellets

busca:

Garantir a sustentabilidade na produção, consumo e no uso da biomassa, bioenergia, pellets

e briquetes e novas tecnologias para fins de energia. Assegurar a realização de projetos

industriais que incrementem a eficiência operacional do sistema energético. Buscar

melhoria contínua da qualidade dos produtos industriais sustentáveis. Apoio aos projetos

nacionais e discussão com os players comerciais e de e fundos nacionais e internacionais de

investimentos em biomassa. Os nossos valores envolvem o desenvolvimento de projetos

sustentáveis e de valorização ao meio-ambiente.

O principal objetivo da ABIB Brasil é apoiar as indústrias brasileiras a todos os níveis, de

promover a utilização da biomassa como fonte renovável de energia, a desenvolver conceitos

inovadores bioenergia e fomentando a cooperação internacional no âmbito das energias

renováveis. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por

meio da utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

Cabe ainda à Associação em promover cursos/seminários e editar publicações técnicas;

trocar informações com entidades nacionais e internacionais, visando ao desenvolvimento e à

capacitação de suas Associadas com ênfase na defesa dos interesses do Setor de Biomassa e

Bioenergia.

1.Colaboração ao setor de biomassa e bioenergia para o desenvolvimento de uma política de

padronização e certificação nacional dos produtos industriais (pellets e briquetes).

2.Pesquisa industrial e o desenvolvimento da tecnologia nacional equipamentos industriais.

3.Apoio técnico para o desenvolvimento do mercado brasileiro da tecnologia nacional de

queimadores e caldeira industrial e aos novos projetos industriais que visam o mercado

nacional e internacional.
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4.Estudos de ordem técnica em mais de 350 e-

books publicados e estudo de análise de

mercado e o Atlas Brasileiro de Biomassa e

Bioenergia e o Anuário Brasileiro das Indústrias

Produtoras de Biomassa, Briquete e de Pellets.

5.Acompanhamento do mercado internacional

de consumo e a divulgação na Revista Brasileira

Biomassa e Bioenergia e da Revista Brasileira

Biomassa e Pellets.

6.Participação de projetos governamentais e de

acordo bilateral de bioenergia e biomassa.

7.Apoio aos projetos nacionais e discussão com

os players comerciais e de e fundos nacionais e

internacionais de investimentos em biomassa.

8.Participação e organização de eventos

nacionais e internacionais biomassa.

9.Desenvolvimento do sistema de catalogação,

divulgação e difusão de informações científicas,

tecnológicas, econômico-comerciais, sócio-

ambientais, estudos e programas de biomassa.

10.Desenvolvimento de estudos para a

formação de uma rede de laboratórios

especializados em ensaios, pesquisas para

estimulação de credenciamento das indústrias

brasileiras.

11.Interação com órgãos responsáveis pelos

recursos energéticos com vistas a difusão de

dados sobre aproveitamentos de biomassa.

12.Desenvolvimento científico e tecnológico e

promoção de intercâmbio de informações com

instituições no Brasil e no exterior.
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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.
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INTRODUÇÃO 
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INTRODUÇÃO

A articulação dos Estados Unidos pelas metas do Acordo

de Paris trouxe ao debate climático otimismo sobre a

capacidade do mundo responder à crise do clima criando

uma competição global para a redução das emissões de

carbono. O caminho da descarbonização vira uma corrida

pelas melhores tecnologias.

Países desenvolvidos estão preocupados com o aumento

das emissões dos gases do efeito estufa e anunciaram

metas de redução das emissões de CO2. A china

antecipará o pico de emissões para antes de 2030 e

reduzir o uso de carvão a partir de 2025.

Isto exige uma mobilização de todo o setor de energia

sobre novas alternativas energética para

descarbonização com a produção e o uso bioeletricidade,

bioenergia, biomassa, bioeconomia, biogás, biomassa,

biocombustíveis para transporte, edifícios verdes,

agrobiomassa e agropellets em substituição dos

combustíveis fósseis, carvão e gás natural.
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INTRODUÇÃO

Um foco de discussão entre os países do G-20 é a

substituição nas usinas termoelétricas de carvão ou

gás natural por biomassa peletizada como forma de

compensar as flutuações no sistema energético,

garantindo a estabilidade da rede de energia (geração

de energia térmica limpa e de aquecimento).

O aproveitamento (consumo/produção) da bio

eletricidade, bioenergia, biogás, biomassa e agro

biomassa podem gerar mais de um milhão de novos

empregos no Brasil e pode contribuir para o

desenvolvimento rural e reduz a dependência de

combustíveis não renováveis. A bioenergia e a

biomassa podem ser o principal motor do

desenvolvimento de uma bioeconomia descarbonizada.



MATRIZ  ENERGÉTICA  MUNDIAL 
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O mundo utiliza majoritariamente no seu suprimento energético, as fontes energéticas

primárias não renováveis, em particular, os combustíveis fósseis – petróleo, carvão

mineral e gás natural.

Estes combustíveis são grandes emissores de CO2, um dos gases relacionados com o “efeito

estufa”, causador de elevação da temperatura do planeta terra e de mudanças climáticas.

A matriz de energia mundial, teve uma oferta de 32.717 milhões de tep, com uma taxa anual

média de crescimento de 1,9% no período. A demanda mundial de energia cresceu 38% e foi

acompanhada do crescimento do consumo das fontes fósseis na mesma proporção (3%), sendo

o crescimento mais acentuado para o carvão (70%), em especial por causa da China, e menos

acentuado para o petróleo (17%).

As energias renováveis tiveram crescimento de 81% no mesmo período, com destaque para

solar (+14.000%), eólica (+2.000%) e biocombustíveis (622%). A participação das energias

renováveis subiu de 7% para 9,3%, mas a participação das fontes fósseis permaneceu estável

em 86%, isso porque a oferta de energia nuclear caiu 4% e a proporção na matriz energética

global caiu de 6,3 para 4,4%. Ou seja, na última década, as energias renováveis têm ocupado

espaço da energia nuclear e ainda não têm sido capazes de reduzir o consumo das energias

fósseis.

MATRIZ  ENERGÉTICA  MUNDIAL 
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Como conseqüência desta evolução, as emissões de gases de efeito estufa no setor de

energia cresceram 38% entre 2000 e 2020, chegando a 65 GtCO2 ou mais de 65% das

emissões globais. A partir de 2019, as emissões começaram a desacelerar, com a

pandemia da Covid mas ainda crescem cerca de 2% ao ano.

Um fenômeno importante acontece nos Estados Unidos que, apesar de terem reduzido o

consumo de carvão (que vai sendo substituído por gás de xisto), vêm batendo recordes

de aumento de produção de petróleo que passou a ser produto de exportação. Os EUA

poderão se tornar exportadores líquidos de petróleo na próxima década.

Apesar de este ser um cenário cruel, com contínuo aumento do consumo absoluto de

combustíveis fósseis, existe um universo em transformação. As energias renováveis já

superaram as fontes fósseis na capacidade instalada anual e a proporção de energia

elétrica na matriz continua a crescer anualmente, aproximando-se de 20% (nos inicio

dos anos 80 era 10%) em 2035.
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Participação Elevada dos Combustíveis Fósseis. A participação dos combustíveis fósseis

no contexto mundial é extremamente elevada. O esforço internacional para reduzir a

utilização do petróleo e derivados na produção de energia nos últimos anos foi bem

sucedido. Isto foi possível devido a três razões principais:

1) competitividade econômica desfavorável do petróleo e derivados para produzir

eletricidade;

2) existência de usos mais “nobres e eficientes” para estes combustíveis, fora do setor

elétrico; e

3) disponibilidade de outras fontes energéticas “mais adequadas” para a produção de

energia elétrica, como o gás natural, a nuclear e o carvão mineral, este último apesar

das emissões de CO2.

Esta elevada utilização dos combustíveis fósseis na produção de eletricidade é

explicada por quatro razões principais:

1) grande disponibilidade de recursos energéticos, particularmente do carvão mineral;

2) vantajosa competitividade econômica e ambiental (exceto as emissões de CO2 e

mudanças climáticas) com outras fontes energéticas;

3) favorável viabilidade técnica e econômica do seu transporte, inclusive a longas

distâncias (o comércio de energia é um dos maiores do mundo);

4) adequada tecnologia, plenamente desenvolvida para o seu aproveitamento

energético.



Oferta e Consumo Mundial de Energia. Segundo dados de relatório World Energy Outlook –

WEO, publicação anual do IEA- (International Energy Agency), a oferta mundial de energia

primária estava distribuída da seguinte forma: Petróleo (34,3%); Carvão Mineral (25,1%),

Gás Natural (20,9%), Energias Renováveis (10,6%), Nuclear (6,5%), Hidráulica (2,2%) e

outras (0,4%). Com relação ao consumo, observava-se a seguinte distribuição: Derivados do

Petróleo (42,3%); Eletricidade (16,2%); Gás Natural (16,0%); Energias Renováveis (13,7%);

Carvão Mineral (8,4%) e Outras (3,5%). Ou seja, os recursos energéticos fósseis são a

principal fonte de energia do planeta e a questão central relaciona-se com o futuro da matriz

energética global e as principais tendências no curto, médio e longo prazo.
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International Energy Outlook Brevemente descritas às ofertas e consumos mundiais

recentes de energia. Para tanto, se utiliza o IEO-2020, renomada publicação do EIA

(Energy Information Administration).

Coletando, revisando e projetando os dados energéticos globais para o período 2007-

2035, o EIA assume premissas econômicas e tecnológicas para elaboração do IEO-

2020, as quais lhe permitem a criação de um Cenário Energético de Referencia futuro e

outros Cenários Energéticos Alternativos.

Em suas publicações, normalmente o EIA realiza distinções entre países membros da

OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) e os países não

membros (não- OCDE).

A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês)

no International Energy Outlook 2020 (Panorama da Energia Mundial 2020), projeta

que, devido ao crescimento demo-econômico, o consumo de energia passará das atuais

524 quadrilhões de unidades térmicas britânicas (Btu) para 820 quadrilhões de Btu em

2040.

Os combustíveis fósseis deverão manter o domínio.

O petróleo continuará como a principal fonte de energia do planeta, e registrará um

aumento de 36% em sua demanda, o que deve pressionar os preços, que podem chegar

a US$ 163 o barril, em 2040.

O gás natural deve crescer, 1,7% ao ano. O carvão deverá manter a segunda posição,

especialmente porque China e Índia são grandes produtores e consumidores.

No entanto, a EIA prevê que a participação desse combustível fóssil na matriz deverá

decrescer a partir de 2025, devido aos imperativos ambientais e climáticas.
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Uso de Energia Mundial por Setor. No IEO-2020 se destaca que o setor industrial é maior

consumidor de energia do mundo, representando 50% do consumo total da energia

entregue.

Este se subdivide em grupos diversificados tais como manufatura, indústria agrícola, de

mineração, de construção civil, atividades industriais de processamento, de montagem,

de condicionamento e de iluminação, principalmente.

O setor industrial foi o mais duramente afetado pela recessão econômica e a pandemia

mundial porém no IEO-2020 foi projetado uma rápida recuperação, com as taxas de

crescimento e padrões de consumo interno dos países retomando as tendências

históricas.

Com relação ao futuro, projeta-se que as economias de países não-OCDE representarão

cerca de 95% do aumento no consumo industrial de energia, o qual associado ao

aumento do consumo em geral, refletirá num aumento global médio de 1,8% a.a. no

consumo energético destas regiões.

Para a região OCDE, as expectativas do IEO-2020 são de que estas economias migrem

fortemente para os setores de serviços e se espera uma taxa média de crescimento bem

menor, algo em torno de 0,2% a.a. entre 2007 e 2035.

Destaca-se ainda que o consumo mundial de energia renovável no setor industrial se

constituirá numa parte substancial de seu consumo energético total. Como exemplo,

cita-se que em 2017, a fração renovável neste consumo já representou 7% do total da

eletricidade não-renovável entregue.

A expectativa no IEO-2020 é que entre 2017 e 2035, o uso de energias renováveis

aumente a uma taxa média 1,8%/a.a., o que deverá elevar a participação dos renováveis

para 8,0% na fração energia entregue até 2035. A biomassa representa 90% renovável

e a projeção é que para a indústria ela continue sendo o maior componente do mix de

fontes renováveis.
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Transportes. No segmento transportes, pelos critérios do IOE-2020, incluem-se o

deslocamento de pessoas e mercadorias, por vias rodoviária, ferroviária, aérea, fluviais

ou demais. De acordo com o IEO-2020, o setor de transportes representa hoje quase

30% do consumo mundial de energia, a maior parte na forma de combustíveis líquidos.

Prevê-se ainda que estes devam aumentar de 53% para 61% sua participação como

fontes energéticas do setor, entre 2017 e 2035.

Nos países emergentes não–OCDE, a expectativa é que o uso global de energia no

transporte, que aumentou 4,5% em 2017 e 7,3% em 2018, apesar da recessão e de

3,2% em 2019. Para o longo prazo, a expectativa é que o uso de energia no setor deverá

crescer a taxas de 2,6% a.a. nas regiões não-OCDE e 0,3% a.a. nos países OCDE.

Residencial, Comércio e Serviços. Segundo o IEO-2020, o setor residencial é

responsável por cerca de 20% do consumo mundial da energia total, sendo esta a

energia consumida pelas famílias, excluindo-se o transporte. É dos um setor onde o

consumo mais varia em função do crescimento populacional, do nível de renda e do

número domicílios familiar típicos. Por conseqüência, devido aos padrões de vida e

níveis de consumos atuais, os países membros da OCDE utilizam proporcionalmente

muito mais energia do que os países não-membros. Globalmente, o uso de energia

residencial aumente a uma taxa média de 1,1% a.a. entre 2017 a 2035.

Por definição, destaca-se que no IOE-2020 se classificam os setores comerciais e de

serviço, como sendo as empresas, as instituições e organizações diversas. Dentre estes

se destacam: escolas, lojas, presídios, restaurantes, hotéis, hospitais, museus,

escritórios, bancos, arenas esportivas e outros.

Trata-se, portanto, de outra parcela onde o crescimento econômico determina

diretamente o nível de consumo energético e na qual de acordo com IEO-2020, se

espera que o uso de energia comercial se expanda a uma taxa média de 0,9% a.a.

Isolando-se apenas os países não-OCDE, a expectativa do IE0-2020 é de crescimento

médio de 2,7% a.a. no consumo em 2035.
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Questão da Sustentabilidade na Matriz Energética Mundial Pelo cenário de referência do

IEO-2020, apesar da forte elevação prevista para os preços internacionais do petróleo

ate 2035, não se projetam grandes reviravoltas ou crescimento expressivo da

participação das fontes renováveis na matriz energética mundial.

Os combustíveis fósseis, em especial sua fração líquidos, permanecerão em crescimento

e continuarão sendo a principal fonte energética do planeta. Em sentido contrário ao

senso comum, fontes altamente poluentes como carvão, deverão ter um crescimento

expressivo no período. O gás natural, ambientalmente mais aceitável, também crescerá

acentuadamente e com fornecimento a preços atrativos.

Considerando-se que a publicação do IEO-2020, de elaboração do EIA representa a

perspectiva dos países industrializados, membros da OCDE, para a produção de energia

mundial no futuro, compreende-se o longo caminho a se percorrer até a viabilização e

adoção global de fontes alternativas de energia em larga escala. Para estes países, os

benefícios ambientais e econômicos dos biocombustíveis brasileiros e demais

alternativas sustentáveis em desenvolvimento: hidrogênio combustível, carros elétricos,

energia eólicas, das marés, energia solar, etanol de segunda geração e demais novas

tecnologias.

Perspectivas Futuras – Horizonte 2030. A oferta de energia deverá acompanhar o

crescimento da economia mundial, com uma elasticidade unitária, resultando numa

elevação, em termos absolutos, do consumo dos combustíveis fósseis e das emissões de

CO2. A seguir, estão apresentados alguns resultados destes estudos.

Matriz de Energia Mundial – a oferta evolui de 12.809,5 milhões de tep, em 2010, para

17.094,6 milhões de tep, em 2030, taxa anual média de crescimento de 1,5%, no

período. A participação dos combustíveis fósseis em 2030 é estimada em 83%, diante

do valor de 85%, em 2010. Isto implica numa elevação, em valores absolutos, do

consumo destes energéticos, no período. A participação das fontes renováveis evoluiria

de 9% para 11%, neste horizonte.
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Matriz de Energia Elétrica Mundial – a oferta evolui de 1.767 milhões de tep, em 2010,

para 2.730 milhões de tep, em 2030, taxa anual média de crescimento de 2,2%, superior

a correspondente da energia de 1,5%. A participação dos combustíveis fósseis se mantém

elevada, no patamar constante de 66%, e a das fontes renováveis, evoluiria de 14%, em

2010, para 16 a 20%, em 2030.

Uso Mundial da Biomassa Segundo o World Energy Outlook elaborado pela Agência

Internacional de Energia (IEA), a participação das energias renováveis não hidrelétricas na

matriz energética mundial será de 15 á 20% em 2035.

Biomassa tem sido uma importante fonte de energia. Hoje, a percepção da biomassa está

mudando e isso está sendo reconhecido como um valioso combustível moderno, que pode

proporcionar uma energia renovável na geração de energia. O Relatório Especial sobre

os Cenários de Emissões do Painel para a Mudança Climática (IPCC) estima que o maior

potencial em energia renovável (2025), seja proveniente da biomassa moderna (70 a 140

EJ), seguido energia solar (16-22 EJ) e a eólica (7-10 EJ).



A União Européia publicou recentemente o Relatório Anual de Biocombustíveis 2020 com

a Rede Global de Informações da Agricultura USDA dos Estados Unidos (Annual Biofuels

Report for 2020 The European Union USDA Foreign Agricultural Service’s Global

Agricultural Information Network).

O relatório revela que o consumo de biomassa, onde Estados-Membros União Européia

forneceram estimativas do consumo final de energia da biomassa, a fim de atingir suas

metas para 2025.
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A UE para atingir as metas de uso de energias renováveis em 2025 com o uso de

biomassa devem aumentar o consumo energético de 82 milhões de tep em 2010 para

135 Mtep em 2025. Os maiores aumentos são elétrico e de transportes, se espera que o

uso da bioenergia deve dobrar de 10 milhões de tep para 20 Mtep.

Para o setor de energia elétrica e deve dobrar de 14 a 28 Mtep no setor dos transportes.

Temos um crescimento de consumo de energia e da necessidade de consumo de

biomassa, com destaque para a Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia e

Reino Unido.

O principal interesse diz respeito da biomassa sólida e gasosa utilizada no setor elétrico

e calor, em vez de biocombustíveis líquidos (etanol) usados no setor de transporte. A

utilização dois setores de energia em 2025 deverá totalizar em 107 milhões de tep.



02  //   The Future for Renewable Energy in the MENA Region Squire SandersMATRIZ  ENERGÉTICA  BRASIL



O Brasil é um país que reúne inúmeras vantagens comparativas que o tornam capaz de

atuar como líder no mercado mundial de produtos agrícolas, agroindustriais e

silviculturas, em particular aqueles dedicados ao aproveitamento da biomassa residual

para a geração de energia.

Destacam-se as áreas disponíveis para a agricultura com impactos ambientais circunscritos ao

socialmente aceitos, a possibilidade de múltiplos cultivos ao longo de um único ano, a intensa

radiação solar recebida, além da diversidade de clima, exuberância de biodiversidade e a

existência de desenvolvimento científico e tecnológico agrícola específico da zona tropical,

associado à uma agroindústria sólida e produtiva.

Contexto Energético Brasileiro. A busca das políticas mais apropriadas para tornar o

planejamento energético eficaz requer que, inicialmente, se identifiquem os determinantes de

maior relevância para a evolução do setor de energia. A análise dos determinantes econômico-

energéticos constitui-se em parte fundamental do processo de elaboração de estudos

prospectivos.

A evolução do contexto energético moldará a ambiência na qual os agentes do setor irão atuar e

se posicionar estrategicamente. Dessa forma, a matriz energética de um determinado período

reflete a interação das decisões correntes e passadas, tomadas pelos agentes setoriais dentro

de um contexto energético específico.

MATRIZ  ENERGÉTICA  BRASIL  
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A política energética brasileira pretende moldar a atual matriz energética pelas iniciativas de

substituição de derivados de petróleo por fontes energéticas nacionais (etanol da cana-de-

açúcar, hidroeletricidade, carvão mineral e o uso da biomassa). Sem dúvida, a redução do

ritmo de crescimento econômico nos últimos anos no Brasil também teve um efeito sobre o

crescimento do consumo de petróleo e derivados, mas a reversão da tendência de aumento de

sua participação acabou se cristalizando e gerou, por exemplo, a oportunidade para um

aumento na participação da biomassa na matriz energética.

Atualmente, os derivados de petróleo predominam na matriz do consumo final de energia

(41%), o que se explica pela prevalência do modal rodoviário no setor de transporte.

A eletricidade é a segunda forma de energia mais utilizada (19%). Biomassa e os produtos da

cana constituem também um grupamento relevante (12%), como resultado da inserção do

etanol nesta matriz através da sua adição à gasolina, do consumo na frota de veículos a álcool

hidratado e, mais recentemente, com o advento dos veículos flex fuel.

Dentro de uma perspectiva de longo prazo, uma

questão que naturalmente se coloca é a

capacidade de a economia brasileira crescer com

maior eficiência no uso da energia.

Portanto com redução da intensidade energética.

A resposta a essa questão depende do cenário em

que se inscreverá esse crescimento e das opções

estratégicas que forem feitas para sustentar tal

crescimento.

Pesar os ganhos do desenvolvimento econômico

com os custos ambientais associados à

implantação de projetos é um dos grandes

desafios a ser enfrentado na expansão da oferta

de energia.
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Sem dúvida, é no setor energético que esse dilema se encontra da forma mais evidente, não

apenas no Brasil, mas no mundo.

O país possui atualmente uma matriz energética considerada “limpa” pelos padrões

internacionais. Isso decorre do uso intenso de recursos hidráulicos (15% da oferta interna) e

do aproveitamento energético da cana (14%), entre outras fontes renováveis.

Projeções do Consumo Final. Em termos operacionais, o modelo de projeção partiu da

estrutura setorial da economia definida em cada um dos quatro cenários macroeconômicos

considerados, gerando como primeiro resultado o valor adicionado de cada setor na economia.

Assim, a partir da definição da taxa de crescimento anual do PIB e do valor adicionado devido

à indústria, serviços e agropecuária, foram determinadas as participações de cada um dos três

grandes setores, além do respectivo valor adicionado.
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O valor adicionado de cada segmento é uma variável de entrada para a estimativa do consumo

energético setorial, que por sua vez é estabelecido em termos da energia útil demandada por

uso e para cada fonte. Observe-se que essa abordagem favorece a explicitação das hipóteses

relacionadas à eficiência energética nos usos específicos da energia: uma vez definida a

energia útil demandada em cada setor, projeta-se a energia final a partir das hipóteses

formuladas para o rendimento de cada fonte no uso específico.

Consumo Final por Fonte. A diretriz básica, intrinsecamente considerada na projeção do

consumo final de energia, foi priorizar o uso de energia renovável. Assim, em todos os cenários

poderá se perceber o crescimento do biodiesel e do etanol, tomando lugar dos combustíveis

líquidos derivados do petróleo, especialmente os derivados médios (diesel) e leves (gasolina).

Ainda no caso da produção do diesel, os cenários contemplam a entrada de óleos vegetais

como fonte primária de energia (biodiesel e processo H-Bio). Na geração de eletricidade,

também crescem as participações de fontes primárias renováveis como eólica e biomassa e

surge, inclusive, o aproveitamento de resíduos urbanos para geração. Nessas projeções, as

diferenças básicas entre os cenários se devem a externalidades que podem afetar a

concorrência entre os energéticos e/ou estabelecer exigências na direção da minimização dos

impactos ambientais. Na mesma direção, podem contribuir para o avanço das fontes

energéticas renováveis os acordos multilaterais na área ambiental.
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Em razão do seu porte no consumo total de energia final, destacam-se como mais expressivos,

os setores industrial e de transportes, que respondem, em todos os cenários, por parcela

superior a 80% da eficiência energética considerada. No setor industrial contribuem para os

ganhos de eficiência, principalmente, o seguinte conjunto de medidas:

Na indústria química, o uso sustentável da biomassa deslocando energéticos como a lenha e o

óleo combustível, seja na geração de vapor em caldeiras, seja pelo aumento da capacidade

instalada de cogeração a gás natural. Além disso, no segmento de soda-cloro, o ganho de

participação de tecnologias menos impactantes, como a tecnologia de membranas, contribui

para melhoria na eficiência da indústria química.

Na produção de alumínio, o uso da biomassa residual em caldeira industrial e a gradual

expansão de plantas baseadas na tecnologia de anodos pré-cozidos, gerando como resultado a

melhoria de rendimento no uso de eletricidade para uso eletroquímico.
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Na siderurgia brasileira, cuja contribuição se dá

principalmente no montante de eletricidade conservada,

resultando de dois efeitos atuando simultaneamente: a

elevação dos rendimentos em equipamentos de uso final

e a maior participação de determinadas tecnologias de

produção eficientes no uso de energia como pode ocorrer

com a biomassa.

Na indústria cerâmica, a substituição parcial do consumo

de óleo combustível e lenha por biomassa , ainda que

observando restrições locais de oferta e a

competitividade econômica.

No setor industrial como um todo, pela distinta

velocidade de penetração da biomassa energética e do

incremento de eficiência gradual por indução da lei de

eficiência energética, que define o perfil da reposição

tecnológica de motores no país.



Em adição, admitiu-se um efeito de gradual redução da participação do transporte rodoviário

de cargas no país, reconhecendo-se resultados mais expressivos possam ser obtidos a partir

da implementação de políticas públicas orientadas para privilegiar o transporte de cargas

ferroviário e aquaviário.

Evolução da Matriz Energética Brasileira. No PNE-2030 se projeta para o Brasil uma

população de 239 milhões de habitantes, ou seja, 55 milhões de pessoas a mais do que em

2005.

Também se espera um aumento da renda nacional e uma melhor distribuição da mesma. Este

conjunto de fatores, de acordo com o plano, impulsionará o consumo e a demanda per capita

de energia no País, evoluindo-se dos atuais 1,2 para 2,3 tep até 2030.

Acredita-se que País manterá baixo grau de dependência externa de energia, custos da

produção competitivos e baixos níveis percentuais de emissões de gases.

No PNE-2030 também se aponta que a diversificação da matriz energética brasileira é

definitiva e esta estrategicamente incorporada à dinâmica da evolução energética do País, de

acordo com plano, baseado em estudos de tendência. Para 2030, plano projeta quatro

energéticos abrangendo 77% do consumo: petróleo, energia hidráulica, cana-de-açúcar e o

gás natural. O contraponto desta diversificação de fontes é a redução da importância da lenha

na produção nacional.

O ponto é que a forte presença da energia hidráulica e o crescimento do uso da cana-de-

açúcar na produção de energia do País sustentam no longo prazo uma proporção de fontes

renováveis que deve manter a matriz energética brasileira entre as mais limpas do mundo.

Pelas expectativas apresentadas no PNE-2030, mesmo ao final do período, 45% da energia

consumida no Brasil será proveniente de fontes renováveis, graças ao etanol e a co-geração

elétrica de bagaço de cana, assim como o aproveitamento do potencial hidrelétrico da região

amazônica.
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3.5. Ganhos de Eficiência no Uso da Energia. Ganhos de eficiência no uso de energia são uma

diretriz básica para produção sustentável, segura e competitiva de energia, destacando-se que

no PNE-2030 se considera como uma mensuração dinâmica dessa eficiência, a evolução do

conteúdo energético do PIB.

Contudo, no PNE-2030 se aponta que essa tendência será revertida no médio e longo prazos, à

medida que ações de eficiência energética implantadas produzam resultados mais efetivos.

Pelas estimativas do PNE-2030, o conteúdo energético do PIB em 2030 será semelhante ao de

1990, porém se destaca que economia deverá ser quatro vezes maior. Ou seja, ocorrerá um

uso econômico muito mais racional da fração energia entregue.

Síntese das Diretrizes da Política de Agroenergia Brasileira:

a) Desenvolvimento da agroenergia – se dará pela expansão do setor de etanol, do biodiesel,

de resíduos e de florestas energéticas cultivadas, com abrangência nacional e privilegiando

regiões menos desenvolvidas.

b) Agroenergia e a produção de alimentos - a produção de alimentos não será afetada,

principalmente os produtos da cesta básica.
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Os co-produtos tendem a complementar a oferta de

produtos para a alimentação humana e animal.

c) Desenvolvimento tecnológico – na linha

agropecuária e industrial estão previstos ganhos em

competitividade, agregação de valor e redução de

impactos ambientais, tanto para pequena quanto

para grande escala.

d) Autonomia energética comunitária – se criam

meios para geração de energia própria, em especial

nas regiões remotas do território nacional.



e) Geração de emprego e renda – a agroenergia será um vetor da interiorização, da inclusão

social, da redução das disparidades regionais e da fixação das populações em seu habitat,

agregando de valor na cadeia produtiva e integrando às diferentes dimensões do agronegócio.

f) Aproveitamento de áreas antropizadas – a agroenergia deverá ser produzida com

sustentabilidade, recuperando áreas degradadas, associada a questões do seqüestro de

carbono e desestimulando a expansão injustificada da fronteira agrícola rumo a sistemas

sensíveis ou protegidos como a floresta amazônica e Pantanal, dentre outros.

g) Aproveitamento das vocações regionais – a agroenergia deverá ser focada em regiões. Com

oferta abundante de solo, radiação solar e mão-de-obra, beneficiando o trabalho e o capital

dos pontos de vista privado e social.

h) Liderança no comércio internacional de biocombustíveis – o Brasil deve ambicionar a

liderança do mercado internacional de biocombustíveis, promovendo interna e externamente

seus produtos energéticos derivados da agroenergia, com a finalidade de gerar divisas e mais

crescimento ao País.

i) Aderência à política ambiental – todos os projetos agroenergéticos deverão ter aderência à

política ambiental brasileira e estarem integrado às disposições do Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo (MDL) disponíveis.
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j) Aspectos Ambientais e Mudanças Climáticas: se deve buscar minimizar a vulnerabilidade da

agropecuária às mudanças climáticas, desenvolvendo estratégias de longo prazo.

k) Desenvolvimento Econômico e Social: a experiência brasileira demonstra a geração de 10 a

20 vezes mais empregos na agroenergia do que no setor de energia fóssil, devendo, portanto

ser incentivada de forma sustentável para geração de emprego e renda.

Florestas energéticas. Com grande potencial a ser explorado de uma forma sustentada no

Brasil, os principais desafios para a cadeia de florestas energéticas são:

a) Disponibilização de tecnologias para aproveitamento integral da biomassa florestal para

fins energéticos, diversificando a matriz de produtos energéticos obtidos de produtos

florestais;

b) Desenvolvimento de tecnologias que promovam o adensamento energético de áreas

reflorestadas;

c) Gerar tecnologias para a substituição do carvão mineral em seus diferentes usos;

d) Desenvolver tecnologias de alcance social para inserção de comunidades de baixa renda na

cadeia de florestas energéticas;

e) Promover a integração dos conceitos de florestas de agroenergia e mercado de carbono.

Desenvolvimento de Tecnologia Agronômica para a Cadeia Silvícola. No PNE se define como

foco para PD&I agronômico para a cadeia silvícola, os seguintes aspectos:

a) Estabelecer detalhes da dinâmica dos sistemas de produção de energia de biomassas;

b) Estabelecer melhores parâmetros silviculturais (espaçamento, adubação), maximizando a

produção da biomassa florestal de forma sustentável;

c) Definir sistemas de usos múltiplos adaptados a pequenos produtores florestais.

d) Desenvolver tecnologias para implantação e manejo de florestas energéticas em áreas

marginais para a agricultura e em áreas degradadas pelo mau uso agrícola;

e) Desenvolver novas práticas de manejo e esquemas de colheita específica para geração de

biomassa para energia;
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f) Identificar e selecionar espécies florestais como alternativas ao eucalipto, com adequado

poder calorífico para a produção de biomassa florestal em várias regiões brasileiras, incluindo

espécies de bambu;

g) Desenvolver arranjos agro-florestais adaptados à pequena propriedade rural;

h) Identificar alternativas de produção de biomassa florestal proveniente de atividades não-

madeireiras;

i) Melhorar as técnicas de colheita, transporte e armazenamento da biomassa florestal;

j) Desenvolver modelos de planejamento integrado, incluindo as diversas fontes de energia

florestal e tecnologias para uso eficiente, respeitando o meio ambiente;

k) Desenvolver novos modelos e ferramentas de análise da viabilidade técnico-econômica e do

potencial de mercado das fontes alternativas florestais;

l) Estimular o uso da tecnologia de sistema de informação geográfica no planejamento do uso

de energia de biomassa florestal.

Desenvolvimento de Tecnologia Industrial para a Cadeia Silvícola. No PNE se define como foco

para PD&I industrial para a cadeia silvícola, os seguintes aspectos:

a) Desenvolver estudos de gaseificação de biomassa

b) Desenvolver processos mais eficientes para uso de madeira como energético no setor

residencial

c) Gerar tecnologias para a recuperação dos produtos gasosos condensáveis na carbonização

da madeira.

d) Viabilizar o uso de combustíveis complementares para tecnologias já comerciais (co-

geração, queima direta no setor de papel e celulose);

e) Desenvolver tecnologias para resolver problemas de baixa eficiência de processos de

geração de energia a partir de biomassa florestal;

f) Estabelecer protocolos, certificação e padrões técnicos para tecnologias de suprimento e

uso de energia a partir da biomassa florestal;

g) Melhorar a eficiência dos processos de geração de energia de biomassa florestal (lenha,

carvão, resíduos da exploração e resíduos das indústrias de transformação) na geração de

energia para setores industriais em pequena e média escalas;

ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br



h) Desenvolver estudos sobre qualidade do carvão vegetal para uso em altos fornos, dando

ênfase aos estudos sobre finos de carvão;

i) Gerar tecnologias para a recuperação e pré-processamento de resíduos oriundos de

atividades do setor de base florestal e da industrialização de dendê;

j) Desenvolver tecnologias relacionadas à gaseificação e à conversão lignocelulósica a etanol;

k) Desenvolver processos de pirólise de biomassa para produção de bioóleo;

l) Desenvolver tecnologias limpas e eficientes de combustão a carvão, como leito fluidizado,

leito fluidizado pressurizado e gaseificação;

m) Gerar tecnologias de combustão avançada e mista.
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Considerações Finais:

Usinas híbridas e dimensionamento da rede. Cabe destacar que sistemas híbridos, por

exemplo, “hidroelétrica + biomassa florestal”, podem garantir geração de energia aliada à

regulação de nível dos reservatórios em épocas de seca e ao mesmo tempo remover e estocar

carbono por meio das florestas plantadas, as quais possuem florestas de conservação

associadas. Ambas ajudam a regular o fluxo hídrico com o manejo florestal sustentável.

Bioeletricidade da cana de açúcar. O mesmo que acontece com a biomassa residual gerada no

processamento industrial da cana-de-açúcar, tanto na produção de calor quando na de

eletricidade, destina-se ao autoconsumo e à produção de excedentes de energia elétrica,

exportados para o SIN; acontece com a biomassa florestal nas fábricas de celulose e papel.

Em 2019, houve um aumento de 4,6% na geração de energia elétrica. Foram produzidos 78,8

milhões de gigajoules (GJ) ou quase 22 GW anuais (Ibá, 2020), que representa 69% dos 113,9

milhões consumidos pelo setor (Ibá, 2020).

Avanço da Biomassa Florestal. Seguramente a produção de energia pela biomassa florestal vai

crescer. Isto porque há novas fábricas de celulose e papel e de painéis em construção ou em

expansão nos estados de SC, PR, SP, MG e MS. Além dos investimentos em eficiência

energética realizados por todo o setor.

Também há tecnologia instalada para cogeração de energia elétrica a partir do

aproveitamento dos gases da pirolise de madeira em carvão vegetal. O Brasil é líder mundial

na produção de carvão vegetal (12% do mercado internacional).

O Brasil tem uma perda energética estimada de 2,5 milhões de toneladas de óleo equivalente

anualmente na forma de gases de carbonização, que poderiam ser usados para produzir até

5.644 GW de energia elétrica e reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em até 15

milhões de toneladas CO2eq. Pelo menos parte deste potencial deveria ser considerada.

Dito isso é plausível o reconhecimento da biomassa florestal na matriz elétrica brasileira no

âmbito do PDE 2030.
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Biodiesel – Matérias Primas. Os bio-óleos originados de madeira também representam uma

fonte de biodiesel. Há um grande projeto de bio-óleo (biopetróleo) no Brasil, já tendo sido

inclusive sido licenciado (Aracruz – ES), portanto esta fonte deve ser pelo menos mencionada

como potencial, considerando que o PDE é 2030.

Analise Socioambiental Integrada. O PDE deveria voltar seu olhar para fontes renováveis que,

ao invés de sobrecarregar os recursos naturais, possam regenerar os ecossistemas naturais,

pois isto é possível e pode ser uma medida compensatória. Este é o caso das florestas

plantadas, que tem como um dos usos, a destinação energética de sua biomassa, nas formas

de carvão vegetal, cavaco/resíduos/licor negro para eletricidade, etc. As florestas plantadas

tem capacidade de regenerar o ecossistema quando manejadas de forma sustentável por

recuperar áreas degradadas, devolvendo ao local serviços ecossistêmicos como remoção e

estoque de carbono, conservação do solo, regulação do fluxo hídrico, geração de energia

limpa, etc. Além de sua capacidade de regenerar é uma das fontes mais capilarizadas do país.

Há plantios florestais em mais de 1000 municipios brasileiros.

Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) Na indústria, além da eficiência energética, também

vale ressaltar as oportunidades do aproveitamento energético da biomassa florestal. Além do

etanol celulósico e aproveitamento de bio-óleo nas fábricas de celulose, destacamos a

produção de carvão vegetal renovável, que através do desenvolvimento da carboquímica

associada, pode prover diversas soluções capazes de substituir fontes baseadas em fósseis da

petroquímica, inclusive o aproveitamento do alcatrão e dos diversos derivados (líquidos e

gasosos) do processo de carbonização da madeira. Outra oportunidade está ligada à utilização

do Gás Natural, que é importante aliado na transição para a descarbonização do setor, pois

apesar de ser uma fonte fóssil, possui fatores de emissão de GEE abaixo de seus concorrentes

fósseis e em um primeiro momento de transição, pode auxiliar a cobrir uma lacuna de

disponibilidade de fontes renováveis, com preços competitivos principalmente para

transportes e indústrias. A precificação de carbono pode ser indutora da descarbonização no

setor. Após o PMR Brasil, o país estuda a adesão ao PMI (Partnership for Market

Implementation). Sistemas de precificação de carbono, impactariam o setor energético,

demandando uma análise mais profunda, sobretudo em um estudo de cenários até 2030 onde

provavelmente o setor estará regulado sob algum sistema de precificação de carbono, além do

Renovabio
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BIOMASSA ENERGÉTICA
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BIOMASSA  ENERGÉTICA   

Biomassa e Energia. As atividades humanas como existem hoje, consomem cerca de 13

bilhões de toneladas equivalentes de petróleo (tep) por ano que corresponde a uma

potencia de 15x10 watts.

Em média, cada um dos 7,1 bilhões de habitantes da Terra consome 1,8 tep por ano. Até

meados do século 19 o uso da madeira das florestas e resíduos agrícolas foram a fonte

dominante de energia usada no mundo para a cocção de alimentos e aquecimento de

ambiente. Cerca de um terço da população mundial na África, Ásia e América Latina ainda

sobrevive com o uso de biomassa, utilizada com tecnologias primitivas.

Biomassa continua a ser usada no nível de 1850, mas parte dela com tecnologias mais

avançadas como na produção de eletricidade ou biocombustíveis substituindo derivados de

petróleo. Devido as preocupações com o aquecimento global, para o qual a contribuição das

emissões de CO2 (resultante da combustão dos combustíveis fósseis) é dominante, o uso da

biomassa esta se tornando mais importante.

Nas áreas rurais dos países menos desenvolvidos da África e Ásia a biomassa tradicional

continua a ser a principal fonte de energia de cerca de 2,5 bilhões de habitantes. Os 30%

restantes (biomassa moderna) são usados sob várias formas com tecnologias mais avançada:

biocombustíveis (etanol, biodiesel, biogás) calor e eletricidade queimando madeira e resíduos

agrícolas.
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Na matriz energética brasileira, biomassa tem uma participação importante devido ao uso de

cana de açúcar para a produção de etanol e eletricidade (17,5%) e o uso de lenha e carvão

vegetal (10,1%) para a produção de eletricidade e na siderurgia . Na oferta de energia elétrica

no país, a contribuição da biomassa é de 7%.

Do ponto de vista energético a biomassa é toda matéria orgânica que pode ser utilizada na

produção de energia. Tendo em vista a crescente população consumidora e o esgotamento

das fontes energéticas não renováveis o aproveitamento energético da biomassa pode ser

uma alternativa ao uso das fontes de origem fósseis. Essa substituição tem se apresentado

como uma forma promissora de reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEE) oriunda

de atividades antrópicas, que é fundamental sua redução na ordem de 50 % a 85 % até

2050, possibilitando a estabilização da concentração atmosférica desses gases em níveis

que possibilitem mitigar os efeitos das alterações climáticas em curso. Diante deste cenário o

uso da biomassa como fonte de energia tem caráter positivo quando comparada aos

combustíveis fósseis, principalmente em relação à reduzida geração de SO2, decorrente do

baixo teor de enxofre presente na biomassa, e de cinzas durante a combustão . Outro fator

relevante são as emissões de CO2 durante a queima de biomassa, que podem ser

consideradas praticamente nulas, pois esse gás é reabsorvido no próximo ciclo de vida da

planta, durante o processo de fotossíntese.
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A Biomassa é toda a matéria orgânica produzida e acumulada num ecossistema. As

plantas e as árvores removem o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e armazenam-no

sob a forma de compostos orgânicos enquanto crescem, através do processo da

fotossíntese. Neste processo a luz, a água, os sais minerais do solo e o CO2, são utilizados

como matérias-primas. A fotossíntese decorre enquanto tiver disponível luz, água e CO2. A

queima de biomassa em habitações, em processos industriais, para a produção de energia

elétrica, devolve à atmosfera o CO2 retido. O crescimento de novas plantas e árvores

mantém o ciclo do carbono atmosférico em equilíbrio, através da reabsorção deste CO2.

Este ciclo de carbono “zero” ou neutro pode ser repetido indefinidamente, desde que a

biomassa seja regenerada nos próximos ciclos, colhida para utilização e replantada de

novo.

A gestão sustentável das fontes de biomassa é de extrema importância para garantir que o

ciclo do carbono não seja interrompido. No entanto, esta condição apenas se verifica se

excluir, para efeitos de análise, as emissões adicionais de CO2 fóssil libertadas na

extração, pré-tratamento e transporte da biomassa. De qualquer forma, o balanço global

do CO2 neste sistema é menor do que o balanço de CO2 num sistema de produção de

energia elétrica a partir de um combustível fóssil, como, por exemplo, o carvão. Os

combustíveis fósseis, tais como o gás, o petróleo e o carvão, não são considerados neutros

em carbono, visto que libertam o CO2 que foi armazenado durante milhões de anos e não

possuem qualquer capacidade de armazenamento de carbono.



Explicação do ciclo do carbono da biomassa. Há ceticismo em relação ao conceito de

“neutralidade de carbono” da bioenergia. Alguns sugerem que a bioenergia é

igualmente responsável no nível de dióxido de carbono que emite como combustível

fóssil. Embora o processo de combustão da biomassa certamente emita carbono na

atmosfera, para entender a diferença significativa com os combustíveis fósseis, é

essencial considerar o ciclo do carbono biogênico no qual a combustão da biomassa

opera e o papel fundamental que as florestas desempenham nesse processo. Os

combustíveis fósseis extraídos e queimados emitem carbono que ficou preso no solo

por milhões de anos.
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A queima de combustíveis fósseis tem o efeito adverso de introduzir na atmosfera

carbono adicional que os sumidouros naturais de carbono não têm capacidade de

absorver e, portanto, esse carbono permanece na atmosfera. Em suma, a queima de

combustíveis fósseis resulta em aumento permanente e irreversível das concentrações

de dióxido de carbono e essencialmente modifica a dinâmica do ciclo do carbono.

O ciclo do carbono da biomassa, em contraste, oferece uma vantagem clara porque a

combustão da biomassa emite carbono que já faz parte do ciclo do carbono biogênico.

Opera em um fluxo contínuo de carbono entre a biosfera e a atmosfera. A bioenergia

não gera nenhum carbono biogênico adicional líquido na atmosfera. Ao usar a

bioenergia, estamos substituindo as emissões fósseis e é aí que a atmosfera vê a

diferença.
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As florestas são atores essenciais na luta contra as mudanças climáticas e as práticas

florestais sustentáveis podem promover a taxa de sequestro de carbono. Mais

notavelmente, a força dos sumidouros de carbono tende a diminuir à medida que as

florestas de conservação se aproximam da maturidade. No entanto, as florestas que

são geridas e mantidas de forma ativa - e sustentável - têm uma maior resistência ao

sumidouro. Além disso, as florestas que não são manejadas ativamente apresentam

um risco maior de desmatamento por meio de processos naturais, como infestações de

insetos ou, como vimos recentemente, incêndios florestais.

O manejo florestal sustentável apoia o sequestro de carbono e o ciclo natural do

carbono da floresta e, portanto, continua sendo uma prática essencial para manter o

estoque de carbono. Simultaneamente, a gestão florestal sustentável contribui para a

produção de uma energia renovável, acessível e neutra em carbono que pode apoiar a

neutralidade climática e conduzir para um futuro mais limpo e verde.
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Biomassa Florestal e Industrial. Os combustíveis renováveis como a biomassa podem

substituir o papel dos combustíveis fósseis na produção e geração de energia. No Congresso

Internacional da ACORE definiu-se o conceito de biomassa que traduzimos a aplicamos a

nossa realidade nacional. Biomassa é qualquer material orgânico.

Matéria-prima do processo de desbaste (resíduos) florestal onde:

(I) são subprodutos do processo florestal (madeira, celulose), industrial ou agrícola e

(II) são colhidos de acordo com as leis de manejo florestal.

(III) materiais residuais, incluindo: (A) resíduos de culturas; (B) outros materiais vegetativos

e óleos minerais (incluindo resíduos de madeira); (C) de resíduos animais e subprodutos

(incluindo as gorduras, óleos, graxas e estrume de animais); e (D) a fração de materiais

biogênicos, incluindo todos os resíduos segregados, resíduos alimentares, resíduos de jardim

e de águas residuais biosólidos estação de tratamento;

(IV) materiais vegetais, incluindo : (A) grãos; (B) outros produtos agrícolas; (C) árvores

colhidas em conformidade com as leis de manejo florestal, as regras e regulamentos; (D) de

outras plantas, e (E) algas, plantas aquáticas e derivados (incluindo óleos).

A biomassa constitui uma fonte renovável de produção energética para a produção de

eletricidade, calor ou combustível. A utilização 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 biomassa pode-se definir como a fração biodegradável de produtos, resíduos ou detritos de

origem biológica provenientes da agricultura, incluindo substâncias de origem animal e

vegetal, da exploração florestal e de industrias afins como indústria de processamento da

madeira, bem como a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos.

A biomassa como recurso energético pode ser apresentada em três grupos principais,

diretamente relacionados com a origem da matéria que constitui os biocombustíveis. Estes

grupos seriam:
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O termo biomassa florestal pode ser dividido em:

a)Biomassa florestal primária (BFP), a fração biodegradável dos produtos gerados pela

floresta e que são processados para fins energéticos, nomeadamente os materiais vegetais

procedentes das operações silvícolas como: podas, toiças, desbastes, cortes fitossanitários,

bem como, cortes finais ou cortes intermédios, lenhas de podas e desramações e material

vegetal proveniente de culturas energéticas, lenhosas ou herbáceas, instalados em áreas

florestais;

b) Biomassa florestal secundária, é a matéria orgânica residual, composta por costaneiras,

serragem, maravalha ou pó de serra, licores negros, recortes, aparas, biomassa etc., que é

gerada nos processos da indústria de transformação e processamento de madeiras, tal como

as serrarias e madeireiras, fábricas de papel e celulose, laminadoras e embalagens, painel

de madeira, mdf e compensado ou de movelaria, bem como, restos de madeiras oriundos de

outras atividades industriais como paletes, embalagens e resíduos urbanos de demolições.
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Biomassa Residual Florestal. Toda atividade florestal deve ser planejada para a obtenção

de um determinado produto, o qual se pode chamar de produto principal, como toras de

madeira, cascas, sementes, óleos e resinas. No caso das toras de madeira, o processo de

obtenção implica, necessariamente, na formação de outros materiais que não serão

aproveitados como produto principal, o que se deve a suas dimensões ou características

diferentes das requeridas para tanto. Porém, dependendo das espécies que constituem o

ecossistema florestal e do manejo adotado, grande parte do material lenhoso acaba não

sendo utilizado permanecendo na floresta sem valor comercial e, por esta razão, é

chamado resíduo florestal.

Características dos Resíduos da Colheita Florestal. Os resíduos resultantes das operações

de colheita florestal geralmente são deixados na floresta por não possuírem

aproveitamento, como galhos e ramos, parte superior das árvores, toras que não atingem

dimensões necessárias mínimas de uso ou de valor comercial insuficiente que justifique a

sua remoção. Chamados também de resíduos de exploração florestal, quando são

formados a partir desse tipo de atividade, os resíduos florestais, na verdade têm como

origem principal a queda natural de árvores ou partes delas. Definimos os resíduos

florestais como todo o material resultante da exploração comercial da madeira e que

permanece sem utilização industrial definida. Esses resíduos podem ser compostos de

galhos, copas, árvores cujo diâmetro é inferior ao diâmetro comercial mínimo, árvores

doentes, árvores mortas, tocos e raízes.

As partes que constituirão os resíduos florestais dependem das práticas de exploração

florestal e da utilização florestal, assim quando se utiliza apenas do fuste sem casca, o

resíduo pode ser a casca, a copa, touça e raízes. Conclui-se que menos de dois terços de

uma árvore são retirados da floresta para a comercialização, ou seja, cerca de 33% da

massa de uma árvore são deixados na floresta por ocasião da colheita. Além dos resíduos,

há perdas de madeira durante as operações da colheita, que giram em torno de 8 a 10%.

Os resíduos florestais podem ser classificados em dois diferentes grupos de acordo com o

diâmetro das peças, em que as peças menores são consideradas Resíduos Lenhosos Finos

(RLF) e peças maiores são chamadas Resíduos Lenhosos Grossos (RLG).
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Classificação dos Resíduos Florestais. Basicamente, os resíduos florestais podem ser

classificados em resíduos do manejo florestal e tratos silviculturais (referentes a desbastes e

desramas), resíduos da colheita florestal (galhos, topos, folhas, tocos, casca e outros

resíduos) e resíduos do beneficiamento da madeira (gerados na indústria de base florestal,

como cascas, resíduos de serrarias e indústrias de chapas de madeira, licor-negro). No que

tange aos resíduos florestais podemos considerar todos os materiais orgânicos que sobram

na floresta após a colheita como os resíduos lenhosos - sobras de madeira, com ou sem

casca, os galhos grossos e finos, as folhas, os tocos, as raízes, a serapilheira e o descarte

(tora com defeitos). Os resíduos florestais, obtidos a partir de um manejo correto dos projetos

de reflorestamento, pode incrementar a produtividade energética futura das florestas. Os

métodos para caracterização dos resíduos são definidos em função do objetivo dessa

caracterização. Pode-se, então caracterizar o resíduo em função de sua origem, de seu tipo,

de seus fatores geradores, de sua quantidade, de sua composição/periculosidade, de suas

características físicas, de sua sazonalidade, de sua dispersão espacial e de suas formas de

manejo.
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Os resíduos da colheita florestal podem ser compostos por galhos, copa, casca, raiz,

árvores mortas, árvores abatidas acidentalmente, cepas, cipós, outras espécies não

arbóreas danificadas e/ou abandonadas. Os resíduos são gerados ao longo de toda a

cadeia produtiva. A quantidade e os tipos gerados variam com as características da

floresta, da espécie, da natureza da matéria-prima, do produto, do grau de processamento,

da eficiência do processo de transformação, tipos de máquinas empregadas ela indústria,

número de operações do processamento, qualificação da mão-de-obra com as exigências

do mercado.

A valorização e a minimização de resíduos são estratégias dos modelos de gestão em

“Produção Mais Limpa”, que busca a maior sustentabilidade nos sistemas produtivos,

através da redução no consumo de energia, do uso racional dos recursos e da redução dos

impactos ambientais negativos. A produção mais limpa é a aplicação contínua de uma

estratégia ambiental preventiva e integrada, empregada nos processos, nos produtos e nos

serviços para aumentar a “eco eficiência” e reduzir os riscos para os seres humanos e para

o meio ambiente. A quantidade de resíduos lenhosos que permanece no campo depende

de uma série de causas associadas à qualidade da floresta, homogeneidade das árvores,

limite mínimo pré-estabelecido para o secionamento das toras para uso industrial,

equipamentos disponíveis para a colheita, cuidados e qualificação dos operadores

florestais, e gestão que se pretende adotar na coleta e utilização dos resíduos lenhosos. As

perdas de madeira na colheita da floresta plantada podem ser significativas. Além dos

resíduos, há perdas de madeira durante as operações da colheita, que giram em torno de 8

e 10% (FAO).

A quantidade de madeira utilizável perdida está presente em todas as fases da colheita

florestal, desde o corte, a extração e o transporte, e este material representa uma

significante parte do total removido de uma floresta. São as seguintes as principais formas

de se perder madeira na colheita florestal:

Toco alto. Quando o operador da motosserra ou da colheitadeira florestal corta a árvore,

ele deixa no campo uma cepa ou toco. Podemos perder entre 0,5 de madeira no campo, se

o corte para o abate da árvore for mais alto do que o necessário.



ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

Tocos altíssimo. Podem significar perdas de 3 a5% do volume das árvores assim abatidas. No

corte das toras devido aos rotores ou às lâminas de corte (serras). As máquinas modernas de

colheita possuem dispositivos de corte que variam de 0,8 até 3 cm, conforme seu desenho e

conceito de operação. As motosserras largura de lâmina de corte de cerca de 0,9 cm. Quando

secionamos a árvore em toras, a cada passe do equipamento de corte, perdemos essa largura

média de madeira que se transforma em serragem e cai ao solo. Quanto mais curtas as toras,

mais cortes serão necessários. Gastamos mais energia e perdemos mais madeira como

serragem. São cerca de 0,45% da árvore que se perde somente com essa operação. Só para

se cortar as árvores e as secionar em toras, estaremos perdendo 0,2% ou mais do volume de

madeira do povoamento. Se o povoamento estiver rendendo 300 m³/hectare no corte, só

nessa operação perderemos 0,6 m³ de madeira. Somando mais outros 0,5 deixados no toco

alto, já termos um rendimento de 1,1m³ a menos na produtividade da floresta.

A operação de descascamento feita no campo é violenta e brutal. Sempre teremos árvores

que não resistem e se quebram. Além disso, sempre na raspagem da árvore para se retirar a

casca se raspa um pouco de madeira junto. Os resíduos do descascamento acumulam-se na

unidade de extração gerando um passivo ambiental. Essas perdas somadas já foram

computadas em alguns experimentos correspondem a 0,1 a 0,15% da madeira total. Nos

ponteiros, galhos grossos e árvores finas deixadas após a colheita. Esses valores

correspondem a 2 a 8% do volume sólido total da madeira comercial do povoamento. Mesmo

com cuidadosa catação manual dos resíduos de madeira, ainda permanece como resíduo na

floresta algo como 0,5 a 1,5% de madeira potencialmente aproveitável para lenha ou

biomassa energética.

De qualquer forma, a retirada de ponteiros, galhos grossos e torrentes é uma maneira

ecoeficiente de se usar bem a floresta plantada. Como resíduos florestais consideramos

todo material florestal orgânico resultante da colheita, como sobras de madeira, galhos,

parte de cima do fuste isenta de galhos, e ainda materiais deixados em campo como, tocos

altos das árvores colhidas, galhos grossos das copas das árvores, árvores finas descartadas,

toras perdidas, esquecidas ou largadas no campo e ainda serragem gerada no abate da

árvore e corte das toras.
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Biomassa Energética Agrícola. São os biocombustíveis provenientes das plantações não

florestais, tipicamente originados de colheitas anuais, cujas culturas são selecionadas

segundo as propriedades de teores de amido, celulose, carboidratos e lipídios, contidos na

matéria, em função da rota tecnológica a que se destina.

Podem ser divididos em duas subcategorias:

i. Culturas agroenergéticas: utilizando principalmente rotas tecnológicas de

transformações biológicas e físico-químicas, como fermentação, hidrólise e esterificação,

empregadas para a produção de combustíveis líquidos, como o etanol, o biodiesel e óleos

vegetais diversos. Integram estas culturas a cana-de-açúcar, o milho, o trigo, a beterraba, a

soja, o amendoim, o girassol, a mamona e o dendê, existindo uma grande variedade de

oleaginosas a serem exploradas;

ii. Subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da produção animal: uma

expressiva quantidade de subprodutos resultantes das atividades agrícolas, agroindustriais

e da produção animal é tratada como resíduo.

Porém possui potencial energético importante, que varia segundo a rota tecnológica

empregada, que pode variar desde a transformação termoquímica, com combustão direta,

pirólise ou gaseificação.

Passando pelas transformações biológicas e físico-químicas, incluindo a digestão

anaeróbica.

Como exemplos culturas, temos a casca de arroz, a castanha de caju e esterco animal.
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Rejeitos urbanos. A biomassa contida em resíduos sólidos e líquidos urbanos tem origem

diversa, e se encontra no lixo e no esgoto. O lixo urbano é uma mistura heterogênea de

metais, plásticos, vidro, resíduos celulósicos e vegetais, e matéria orgânica. As rotas

tecnológicas de seu aproveitamento energético são: a combustão direta, a gaseificação, pela

via termoquímica, após a separação dos materiais recicláveis, e a digestão anaeróbica, na

produção de biogás, pela via biológica.

A utilização dos resíduos produzidos no Brasil necessita ainda de avaliações acuradas e

precisas sobre o seu potencial de recuperação economicamente viável, além de análises

completas de seus ciclos de vida como produtos energéticos.

Apesar da escassez de informações disponíveis sobre estes parâmetros, decorrente

principalmente da ausência, até o presente momento, de interesse de sua utilização como

produto energético, os estudos neste sentido começam a ser desenvolvidos de forma mais

consistente frente às expectativas da valorização destes resíduos para diversas aplicações

sustentáveis.
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Aproveitamento da Biomassa. O Brasil possui alto potencial disponível 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 florestal (silvicultura e extrativismo) gera uma

grande quantidade de resíduos se considerarmos a colheita e extração florestal e os

processos de transformação da madeira.

O aproveitamento da biomassa como fonte de energia renovável, pode revelar-se numa

oportunidade de desenvolvimento de novos negócios para as empresas na criação de

empreendimentos energéticos e no desenvolvimento de um cluster ligado à biomassa. 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.
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Os produtores de energia e calor (centrais termoelétricas e de biomassa e as indústrias com

caldeira) no Brasil e no exterior tem um grande interesse na utilização da biomassa como uma

fonte de energia (substituição dos combustíveis fósseis). O setor florestal e industrial no

Brasil está muito bem posicionado para oferecer algumas soluções.

A biomassa pode apresentar diferenças consideráveis nas suas características físicas,

químicas e morfológicas. Esta matéria-prima possui uma densidade energética relativamente

baixa quando comparada a um combustível fóssil, e por conseguinte para fornecer a mesma

energia é inevitável a utilização de uma maior quantidade de biomassa.

O teor de umidade da biomassa é relativamente elevado o que favorece a sua

biodegradabilidade. Outra limitação à competitividade da biomassa como combustível é a

sua localização descentralizada, que aumenta os custos associados à sua utilização.
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Biomassa para Fins Energéticos. Dentro de uma perspectiva de longo prazo, a biomassa

para fins energéticos em geral, e como fonte para geração de energia elétrica em particular,

está entre as fontes renováveis com maiores possibilidades, seja em termos de natureza e

origem, seja em termos de tecnologia de conversão em produtos energéticos.

O termo biomassa compreende a matéria vegetal gerada pela fotossíntese e seus diversos

produtos e subprodutos derivados, tais como florestas, culturas e resíduos agrícolas,

dejetos animais e matéria orgânica, contida nos rejeitos industrial e urbano.

Essa matéria contém a energia química acumulada através da transformação energética da

radiação solar e pode ser diretamente liberada por meio da combustão, ou ser convertida,

através de diferentes processos, em produtos energéticos de natureza distinta, tais como

carvão vegetal, etanol, gases combustíveis e de síntese, óleos vegetais combustíveis e

outros.

A biomassa energética apresenta rotas significativamente diversificadas com extensa

variedade de fontes, que vão desde os resíduos agrícolas, industriais e urbanos até as

culturas dedicadas. Existem várias tecnologias para os processos de conversão, que

incluem desde a simples combustão para obtenção da energia térmica até processos físico-

químicos e bioquímicos complexos para a obtenção de combustíveis líquidos e gasosos e

outros produtos, e que variam em escala, desde a micro até a larga escala, com significativa

amplitude na maturidade do sistema energético e no desenvolvimento das tecnologias.
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As condições naturais e geográficas favoráveis do Brasil justificam o entendimento de que o

país reúne vantagens comparativas expressivas para assumir posição de destaque, no plano

mundial, na produção e uso da biomassa como recurso energético.

Entre elas destacam-se a grande quantidade de terra agricultável com características

adequadas do solo e condições climáticas, a perspectiva de incorporação de novas áreas

onde os impactos ambientais estão circunscritos ao socialmente aceito, além da

possibilidade de múltiplos cultivos dentro do ano calendário.

Situado, predominantemente, na faixa tropical e subtropical do planeta, entre o Trópico de

Câncer, a 30ºN, e o Trópico de Capricórnio, a 30ºS, a região do planeta mais propensa à

produção de biomassa, o Brasil recebe intensa radiação solar ao longo de todo o ano, a fonte

de energia fundamental da produção de biomassa.
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Biomassa de Floresta Nativa. A floresta amazônica é uma das maiores florestas tropicais do

mundo com características diversas tanto ambiental quanto sociocultural e bastante

complexa, e é a maior reserva contínua de floresta tropical úmida existente, na América do

Sul, ocupando uma área de aproximadamente 6 milhões de km² . A Amazônia brasileira

representa cerca de um terço das florestas tropicais do mundo, abrigando algumas centenas

de espécies de árvores.

A Amazônia Legal no Brasil ocupa cerca de 5 milhões de km², o que corresponde a 60% do

território nacional, ocupado nos estados do Acre (3,64%), Amapá (2,37%), Amazonas

(37,24%), Pará (28,12%), Rondônia (5,13%), Roraima (4,13%) e parte dos estados do

Maranhão (3,32%), Mato Grosso (13,65%), Tocantins e Goiás (2,40%).

O conhecimento da quantidade e da qualidade dos resíduos florestais permite avaliar o seu

potencial de aproveitamento. Para exemplificar o quanto é elevado o desperdício de

madeira, um estudo realizado pelo SFB e IMAZON, registraram que foi processado 14,2

milhões de metros cúbicos de madeira em tora, o que resultou na produção de 5,8 milhões

de metros cúbicos de madeira processada.
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A maioria (72%) dessa produção era madeira serrada com baixo valor agregado, os outros

15% foram transformados em madeira beneficiada com algum grau de agregação de valor, o

restante (13%), em madeira laminada e compensada. Isso representou um rendimento médio

de processamento de 41%. Os outros 8,4 milhões de madeira em tora foram categorizados

como os resíduos do processamento.

Desse total, cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos desses resíduos foram aproveitados na

produção de carvão, outros 2,7 milhões, na geração de energia, e 2,0 milhões, em usos

diversos.

Os 2,1 milhões restantes foram considerados resíduos sem nenhum aproveitamento, os quais

foram queimados ou abandonados como entulho. Para a avaliação quantitativa da biomassa

a fim de obter informações dos resíduos disponíveis (tronco e galhos) devem ser

determinados os volumes estimados para o fuste comercial e o volume da copa das árvores

selecionadas durante o manejo florestal, além do volume das espécies que caem juntamente

com a árvore principal durante a extração da mesma, de modo que tenha o máximo

aproveitamento da árvore.

O volume total estimado das árvores (fuste e copa) deve ser efetuado através do volume

comercial mais o BEF (biomass expansion factor), que consta na adição da biomassa das

copas sobre o volume inventariado do fuste, de acordo. Para realização dos cálculos foram

utilizado o diâmetros e a altura do fuste comercial, e a massa específica básica da madeira

obtidas com base no banco de dados de madeira do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Mundo Florestal.

Determinado o BEF, houve a necessidade de eliminar o peso dos galhos inferiores a 6 cm e

das folhas. Os valores do peso dos galhos e folhas) e convertido para volume. Pela diferença

entre o volume total estimado (fuste e copa) e o volume dos galhos e folhas, encontrou-se um

volume total estimado de colheita para um ciclo de rotação de 55,54m³.ha-1.
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Biomassa de Origem dos Resíduos Industriais da Madeira. A Associação Brasileira da

Indústria da Madeira Processada Mecanicamente no Fórum Nacional das Atividades de Base

Florestal enunciou um importante estudo sobre os Resíduos de Madeira em fase industrial:

O processo de fabricação de qualquer indústria madeireira implica na geração de grandes

quantidades de resíduos durante o processamento da matéria-prima (madeira).

No Brasil, é possível constatar que grande parte desses resíduos não são aproveitados

economicamente. Pelo contrário, eles são queimados a “céu aberto” ou depositados em

locais inadequados, sendo comum encontrá-los em margens de rios e lagos, aterros

sanitários e outros. O tratamento inadequado dado aos resíduos de madeira, conforme os

exemplos, pode se transformarem um grande problema para o empresário, tanto no aspecto

ambiental quanto na perspectiva econômica. Resíduos do Processamento Mecânico da

Madeira.

Os resíduos industriais de madeira se classificam em serragem, cepilho, sólidos de madeira,

cascas e outros e são gerados desde o transporte da madeira em tora à indústria, até seu

manuseio e processamento, finalizando no produto acabado.

Deste processamento são gerados resíduos de diferentes formatos e características que, em

maior ou menor grau tem sido aproveitados através de outras utilizações deste material

madeireiro.

Este setor é dividido:

Microsserrarias (ou pequena serraria): o desdobro da madeira em tora é feito de maneira

simples, através de serras circulares, que funcionam com o uso de motores a diesel, serras

ou serras-de-fita horizontais.

Serrarias de médio e grande porte: o processamento das toras ocorre por meio da utilização

de serras-de-fita, horizontais ou verticais, e em alguns casos serras tipo Induspan.
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O produto acabado apresenta melhor qualidade (madeira processada com dimensões mais

precisas) e o equipamento permite o processamento de quase todas as espécies de valor

comercial.

O porte da serraria varia de acordo com a quantidade de serras-de-fita que ela possui, o que

significa maior capacidade de processamento instalada.

Geralmente esse tipo de empresa madeireira emprega mais de 10 pessoas. Algumas serrarias

realizam o beneficiamento de parte da madeira.

Porém, a maior parte da produção comercializada (50% ou mais) trata-se da madeira serrada

bruta.
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Beneficiadoras da Madeira Serrada: são aquelas empresas que realizam o beneficiamento

da madeira serrada. O beneficiamento consiste na geração de produtos com maior valor

agregado, tais como pisos, decks e forros. Decisões como o método de desdobro da tora,

equipamentos de serra (tipo de serra, espessura da serra, afiação, número e altura dos

dentes de serra, velocidade de corte e avanço), formato das peças associado às

especificações das toras (diâmetro, presença de nós, espessura da casca), dentre outros

determinarão um volume maior ou menor de resíduos do processo de desdobro. Estes

resíduos estão assim identificados:

Cascas. As cascas, revestimento externo das toras, deveriam ser deixadas, através do

descascamento mecânico ou manual, preferencialmente no talhão de onde foi retirada a

tora. Isto, além de reduzir parte do volume a ser transportado possibilita o emprego das

cascas como condicionador do solo da própria floresta.

Wood Chips Biomassa ou Cavacos, Aparas, Refilos e Destopos . Os cavacos ou a biomassa

residual referem-se àqueles resíduos da padronização do comprimento e da largura das

peças(refilo), que são as aparas das pontas e laterais das tábuas (destopo e refilos),

pranchas ou outras peças de seções quadradas e retangulares. Este resíduo tem uma

significativa aceitação para ser utilizado no processo de geração de energia para a indústria

cerâmica e na geração de vapor em caldeiras.

Costaneiras. As costaneiras são as peças externas obtidas quando do processamento

primário das toras de madeira. As costaneiras têm sido utilizadas como lenha para produção

de energia da mesma forma que os cavacos.

Serragem ou pó de serra. A serragem é o produto da passagem da lâmina de serra de

redução na tora, formada por pequenas partículas de madeira cujo volume é significativo.

Micro-pó e Maravalha. Define-se maravalha como sendo aqueles resíduos do aplainamento

das peças de madeira após seu desdobro. É um resíduo mais comum nas indústrias de

beneficiamento da madeira, em geral, realizado somente com a madeira seca. O

beneficiamento através da plaina é realizado em uma linha de produção junto à serraria

gerando a maravalha, que mistura-se com a serragem do desdobro nos pátios das erraria ou

nos silos de armazenamento de resíduos.
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Resíduos na Indústria Madeireira (Serraria) e Produtos Sólidos da Madeira. Segundo

estimativas, a produção de madeira serrada caiu 3,5%, mercado doméstico. Segundo dados

da Abimci, o descompasso ocorrido entre imprevisibilidades das guerras comerciais em

andamento e a definição das taxações que estão sendo sugeridas para produtos madeireiros,

em especial entre Estados Unidos e China, prejudicaram as exportações do produto. No

ranking entre os dez maiores produtores de madeira serrada no mundo, o Brasil se encontra

na nona posição. China e Estados Unidos estão como principais produtores mundiais. Os

principais resíduos da indústria madeireira são:

a) a serragem, originada da operação das serras, que pode chegar a 12% do volume total de

matéria-prima;

b) os cepilhos ou maravalhas, gerados pelas plainas, que podem chegar a 20% do volume

total de matéria-prima, nas indústrias de beneficiamento;

c) a lenha ou cavacos, composta por costaneiras, aparas, refilos, cascas e outros, que pode

chegar a 50% do volume total de matéria-prima, nas serrarias e laminadoras.

As perdas e a geração de resíduos, de quase 50% do total da cadeia produtiva da madeira,

são causadas tanto pela baixa qualidade da matéria-prima quanto pela falta de

conhecimento básico das propriedades físicas, mecânicas e organolépticas da madeira, e

também pela aplicação de tecnologias inadequadas para seu processamento. A maioria das

serrarias no Brasil não tem um programa de aproveitamento dos seus resíduos, gerando um

passivo ambiental com volume espacial ocupado pelos resíduos dentro da área das serrarias

e os danos ambientais de práticas incorretas da destinação de resíduos, como a queima e a

deposição irregular.
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Contudo, estes usos foram identificados com maior freqüência nos levantamentos primários

realizados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, em que também se aproveitam os

resíduos de madeira para queima em caldeiras e fornos artesanais (olarias).

A maravalha, por sua vez, como resíduo de serrarias e mesmo do reprocessamento da madeira

em empresas de móveis, tem sido o material normalmente utilizado na criação intensiva de

frangos de corte no Brasil, como cama de aviário. No entanto, observou-se a escassez do

produto no mercado e conseqüente aumento nos preços, criando dificuldades aos produtores.

Na região norte e no centro-oeste os resíduos são simplesmente queimados a céu aberto, ou

sofrem combustão espontânea com emanação de particulados finos para a atmosfera. O

beneficiamento da madeira que produz de 15 a 30% de resíduos, que atualmente são

queimados ou simplesmente lançados na natureza causando graves problemas ao meio

ambiente (risco de impactos ambientais negativos que representa a indevida destinação final

de resíduos).
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Resíduos da Indústria de Painéis de Madeira e Pisos Laminados. Mesmo diante de um cenário

de desaceleração econômica mundial e tímido crescimento do consumo de famílias

brasileiras, o volume de vendas domésticas de painéis de madeira foi de 6,9 milhões de m3.

As vendas de MDF totalizaram 3,9 milhões de m³ (21,3%), MDP 2,8 milhões de m³ (estável) e

chapas de fibra 165 mil m³.

Os painéis podem se resumir em duas categorias: os de madeira sólida, também chamados

de painéis de madeira processada mecanicamente, são formados por camadas de lâminas

(compensados e laminados) ou sarrafos de madeira, e os reconstituídos, que são produzidos

com partículas ou fibras de madeira reconstituído.

Este segmento é caracterizado principalmente como consumidor de resíduos, não tanto para

fins energéticos, mas principalmente como parte da matéria prima necessária para seus

produtos manufaturados de fibra de madeira (MDP, MDF, OSB e chapas duras). Estas

empresas somam cerca de 10 no total no país, concentradas nas regiões Sul e Sudeste.

Todas as empresas deste segmento consomem madeira e resíduos de madeira oriundas de

florestas plantadas próprias ou adquiridas de terceiros.

Os painéis podem se resumir em duas categorias: os de madeira sólida, também chamados

de painéis de madeira processada mecanicamente, são formados por camadas de lâminas

(compensados e laminados) ou sarrafos de madeira, e os reconstituídos, que são produzidos

com partículas ou fibras de madeira reconstituída, tendo como principais produtos:

Os aglomerados/Medium Density Particleboard (MDP), o Oriented Strand Board (OSB), o

Medium Density Fiberboard (MDF), o Hard Density Fiberboard (HDF), o Super Density

Fiberboard (SDF), e chapas isolantes.
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Para a produção de painéis de partículas, são necessários dois materiais básicos: as

partículas de madeira e os adesivos. Os adesivos apresentam alto teor de toxicidade e os mais

difundidos são: fenol-formaldeído (resinas fenólicas, designação genérica de polímeros

resultantes de fenóis e aldeídos), resorcinol-fenol-formaldeído, melamina-formaldeído, uréia-

formaldeído. Os problemas identificados pelas principais indústrias de chapas e painéis

instaladas os quais inviabilizam ou dificultam sua maior utilização são: elevado grau de

umidade; elevado grau de impureza; presença ou contaminação de agentes deteriorantes. O

peso do fator transporte, o preço da madeira no mercado e a adequação de processos e

equipamentos para o recebimento de resíduos são apontados pelas indústrias produtoras de

painéis como fatores que ainda inviabilizam o uso de resíduos no seu processo industrial. As

etapas referentes ao transporte e armazenagem, podem afetar decisivamente (inviabilizando

pelos elevados custos de remoção) a possibilidade do aproveitamento do resíduo em um

determinado processo produtivo (reciclagem).
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Resíduos em Painéis Aglomerados. A matéria-prima pode resultar de madeira extraída das

florestas ou reflorestamentos, bem como do aproveitamento de resíduos industriais florestais

com a finalidade direta de abastecer a indústria de chapas aglomeradas. As fábricas de

madeira aglomerada utilizam, principalmente, as seguintes fontes de matéria-prima:

a) resíduos industriais (serrarias, fábricas de móveis e de chapas);

b) resíduos provenientes de exploração florestal (toras curtas, galhos etc);

c) madeiras de qualidade inferior, não industrializáveis de outra forma;

d) madeira proveniente de trato cultural de florestas plantadas; e,

e) reciclagem de madeira sem uso (demolições, etc).

As chapas aglomeradas podem ser fabricadas a partir de toras de pequeno diâmetro,

resíduos e madeira com menor densidade. O fácil acesso às espécies e às qualidades

preferidas está diminuindo rapidamente com o crescimento do consumo, possibilitando-se o

emprego de toras de diâmetro de tamanho menor, sobretudo de coníferas, e também de

folhosas em número cada vez maior de espécies menos utilizadas e menos abundantes

individualmente.

Utilizando-se também misturas de madeiras tropicais e cavacos de madeira de desbastes

feitos num mesmo povoamento.

O material lignocelulósico para ser usado na fabricação das chapas os resíduos florestais, os

resíduos da indústria madeireira e os resíduos de cultivos anuais. O desafio da

implementação do uso de resíduos de madeira para fabricar aglomerados consiste em

observar os contaminantes que possam aparecer junto com eles, os quais podem ser

removidos antes que o material seja moído.

As três categorias principais de contaminantes são os contaminantes duros (metais, pedras,

cerâmicas e concreto), os contaminantes macios (plástico, borracha, produtos de silicone e

tecidos), a sujeira, a lama e a areia. Para poder passar o material reciclado de madeira no

moinho, deve controlar o tamanho, a geometria, a densidade, o teor de umidade e as demais

características de manipulação.
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Resíduos na Indústria de Celulose e Papel. O Brasil segue como referência mundial na

produção de celulose. O País se manteve como segundo maior produtor, atingindo 19,7

milhões de toneladas fabricadas. A qualidade e origem ambientalmente correta do produto

mantiveram o segmento nacional como um dos mais desejados do mundo. De toda a

produção, 75% foi destinada para exportação, totalizando 14,7 milhões de toneladas. O

mercado doméstico foi responsável pelo consumo de 5,2 milhões de toneladas. A indústria de

papel e celulose é a principal consumidora de biomassa como combustível e como matéria-

prima, gerando uma grande quantidade de resíduos (casca, rejeitos de cavaco, dregs, grits,

lama de cal, cinza leve, cinza pesada, rejeitos do digestor, lodo de ETE, rejeito de celulose).

Para produção de papel utiliza-se como matéria-prima a pasta de celulose que é produzida a

partir da madeira. A produção de celulose constitui-se de quatro etapas: picagem, polpação,

branqueamento e secagem. Dentre os resíduos da indústria de celulose, estão os

provenientes do descascamento e picagem das toras e do peneiramento dos cavacos; resíduos

do digestor, como alcali ativo, licor negro e inúmeros insumos químicos; resíduos celulósicos

do sistema de decantação, oriundos da etapa de polpação e branqueamento; e resíduos de

outras etapas, como resíduos florestais, lama de cal, ClO2, lodo biológico e cinza.
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No processo de fabricação Kraft os principais resíduos sólidos gerados são:

(i) grits, gerados no processo de apagamento da cal para produção de licor branco (soda

caustica);

(ii) dregs, gerados na clarificação do licor verde (carbonato de sódio + sulfeto de sódio);

(iii) lama de cal, gerada nos filtros de lama de cal (carbonato de cálcio);

(iv) casca, finos e serragem oriundas do pátio de madeira e picadores;

(v) rejeito oriundo da digestão da madeira;

(vi) cinzas, provenientes dos precipitadores das caldeiras de biomassa e fornos de cal; e

(vii) lodo da estação de tratamento de efluentes.

Os resíduos gerados na cadeia de produção de papel e celulose representam entre 15 e 25%

da massa seca da árvore. Resíduos sólidos gerados no campo (folhas, cascas, galhos e

pontas). Estima-se que para cada 100 toneladas de celulose produzida, 48 toneladas de

resíduos sejam gerados. Atualmente, uma indústria de médio porte na área de celulose gera,

aproximadamente, 165 mil ton/ano de casca (55% umidade) e 90 mil ton./ano de cavacos

residuais (45% umidade).
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Como a madeira do eucalipto é constituída de elementos anatômicos dos quais os mais

importantes são as fibras, quando são gerados resíduos fibrosos, perde-se um material

valioso rico em celulose. Essa perda implica no aumento dos custos, não só pela perda de

matéria-prima, mas também por ter mais um resíduo a ser manuseado, transportado e

disposto.

Por essa razão, gerar resíduos sólidos fibrosos em fábricas de celulose é um grande

problema. Outro problema envolve o licor negro que sai do digestor que é liberado nos

efluentes líquidos. Os rejeitos do digestor são resíduos problemáticos, pois possuem

alcalinidade ativa, pH alto, lixiviam líquido escuro, e com isso, possuem impacto ambiental

substancial. Uma alternativa sustentável e econômica para a destinação dos resíduos do

processo de celulose é o processo de torrefação da biomassa e a utilização do licor negro

no processo de gaseficação para fins de energia.

O setor de celulose e papel é intensivo no uso de energia e apresenta uma alta participação

no contexto industrial, baseado em fonte renovável gerada no processo de celulose. Uma

alternativa viável ao setor é o aproveitamento do licor negro.
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Resíduos na Indústria Moveleira: A indústria moveleira no Brasil se concentra principalmente

em polos ao redor de alguns municípios de destaque nas regiões Sul e Sudeste. A madeira na

indústria moveleira é usada através das chapas, painéis e madeira maciça para a elaboração

de móveis, sendo o restante transformado em resíduos. Entre os resíduos sólidos encontram-

se os derivados diretos da madeira, como pó, cepilhos e aparas. O resíduo fino era formado

por: (i) cavacos - resíduos com dimensões máximas de 50 X 20 mm; (ii) maravalha - resíduo

com mais de 2,5 mm; (iii) serragem - resíduo com dimensões entre 0,5 e 2,5 mm; (iv) pó -

partículas menores que 0,5 mm.

O resíduo grosso era formado por peças de refugo, com defeito, com medidas inadequadas,

etc. Os resíduos finos (cavacos, maravalha, serragem e pó), resíduos grossos (peças

desclassificadas, com defeito, destopos de peças de madeira serradas, como por exemplo,

tábuas) e material de aproveitamento nas fases de preparação da matéria-prima e de

transformação. Outros resíduos sólidos encontrados foram aqueles que se originam das

embalagens da matéria-prima, assim como dos produtos. São eles: papel, plástico, restos de

metal, latas de tinta, grampos, e algumas fitas metálicas. Decorrentes do processo produtivo,

são geradas lixas usadas, varrição de fábrica, derivada da varredura da fábrica no final do

expediente, sendo que esta requer uma separação posterior, pois existem muitos resíduos

misturados. A sucata de madeira é um material bastante fragmentado. O retalho de madeira

consiste em sobras da produção. As chapas de madeira que possuem pequenas avarias como

arranhões, partes amassadas ou erros de corte e que não passam pelo controle de qualidade.

Logo, pode-se perceber que há uma alta variedade de resíduos que variam em forma,

tamanho e estado, tornando complexas as práticas de reciclagem e reutilização.
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O principal problema é a complexa mescla de resíduos de madeira, de diferentes

dimensões, granulometria e distintos graus de limpeza ou contaminação (solvente de tinta,

borra de tinta e água utilizada na cabine de pintura). Representa obstáculo à gestão,

reciclagem ou reuso, e a adequada disposição dos resíduos que causam impactos

ambientais. No processo energético conseguimos modificar a composição física e química

dos resíduos (com elevada temperatura) gerando uma biomassa residual energética do

setor de movelaria.

Carvão Vegetal. Matéria-prima relevante para outras cadeias, o carvão vegetal nacional

posiciona o Brasil como principal produtor no mundo. O insumo, originado de árvores

cultivadas, substitui aqueles de origem fóssil, diminuindo a emissão de GEEs na siderurgia,

por exemplo. Desta maneira, o setor reforça compromisso ambiental, beneficiando outras

indústrias. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE),o consumo de carvão

vegetal no setor de cresceu 3,7% em 2020, chegando a 5,3 milhões de toneladas. O setor

de árvores cultivadas manteve participação constante de 95% da produção de carvão

vegetal (PEVS 2019). O consumo do produto de fonte renovável aumentou de 4,9 para 5,1

milhões de toneladas em 2019, com relação ao ano anterior. A maioria das 180 principais

unidades produtoras de porte médio e grande de ferro-gusa, ferro liga e aço no Brasil utiliza

o carvão vegetal em seu processo de produção. O principal polo de consumo de carvão

vegetal, com mais de 40% das empresas, encontra-se no Estado de Minas Gerais.
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Resíduos da Construção Civil. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de

Limpeza Pública e Resíduos Especiais, estima-se que, no Brasil, os municípios coletaram

mais de 45 milhões de toneladas de Resíduos de Construção e Demolição, o que representa

cerca de 60% de todo o resíduo sólido urbano coletado naquele ano. O emprego da madeira

na construção civil, feito na forma de elementos temporários como fôrmas, escoramentos e

andaimes, ou na forma de elementos definitivos como estruturas de coberturas, forros, pisos,

esquadrias e acabamentos, gera grande quantidade de resíduos, principalmente

considerando que todos os elementos temporários serão posteriormente descartados.

Os resíduos de madeira representam cerca de 31% de todo o volume de resíduo de

construção gerado numa obra de um edifício residencial. Se considerada somente a fase de

execução estrutural, podem chegar a representar 42% dos resíduos gerados durante o

processo. Uma grande quantidade de resíduos descartada sem tratamento adequado ou sem

nenhum tratamento. A Construção civil pesada externa utiliza madeira serrada usadas para

estacas marítimas, trapiches, pontes, obras imersas, postes, cruzetas, estacas, escoras e

dormentes ferroviários, estruturas pesadas, torres de observação e vigamentos. A Construção

civil pesada interna utiliza madeira serrada na forma de vigas, caibros, pranchas e tábuas

utilizadas em estruturas de cobertura. Muitos resíduos de madeira gerados estão

contaminados por outros materiais, como tintas, graxas, pregos, parafusos e plásticos. Dessa

forma, a complexidade em qualificar os contaminantes presentes no material dificulta o

processo de beneficiamento, reutilização ou reciclagem.
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No segmento da construção civil no país é comum não haver a segregação da madeira dos

outros resíduos sólidos e seu destino final é via de regra o aterro sanitário. Em alguns aterros,

principalmente nas regiões Sul e Sudeste, há pequena reciclagem de resíduos da construção

civil, mas a madeira não é recuperada nestas usinas e permanece como dejeto nos aterros.

Quando ocorre a segregação da madeira no local da obra, estes resíduos são enquadrados na

categoria dos resíduos destinados preferencialmente à reutilização, reciclagem ou

armazenagem temporária. O fator limitante para a reciclagem da madeira utilizada na

construção civil é o fato desta estar geralmente “contaminada” com outros materiais como

concreto/argamassa, metais e ainda agentes desmoldantes.
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Resíduos de Arborização Urbana e Municipal: Os resíduos provenientes da poda de

arborização urbana e remoção de árvores públicas e de residentes particulares em um

município podem gerar sérios problemas urbanos quando não são devidamente aproveitados,

sendo descartados em locais impróprios como aterros sanitários e lixões clandestinos.

Nas atividades silviculturais, o que determina se um componente será produto, sub-produto

ou resíduo, é o mercado, a qualidade das operações realizadas e as características inerentes

às espécies. As operações de poda e remoção da arborização urbana geram resíduos na

forma de galhos, ramos, folhas, sementes, frutos, fustes e raízes.

Os resíduos da poda da arborização urbana enquadram-se como resíduos públicos, os quais

ficam, em geral, ao encargo das Prefeituras Municipais e são regulamentados pelas leis

orgânicas dos municípios ou baseados em leis estaduais e federais.
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A Política Estadual de Resíduos Sólidos, define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos

para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao

controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à

promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado

de São Paulo. Entretanto, não há diferenciação e diretriz específica para os resíduos da

arborização urbana, somente sua categorização como resíduos urbanos. A Lei cita no seu

Artigo 6º que inclui-se como “resíduos urbanos: os provenientes de residências,

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição, de podas e da limpeza

de vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem urbana passíveis de contratação ou

delegação a particular, nos termos de lei municipal”.

No Brasil, são poucas as iniciativas regulamentadas que tratam do destino dos resíduos de

poda da arborização urbana, sendo que há apenas algumas iniciativas pontuais para reúso.

São Paulo criou uma lei pioneira no Estado para enfrentar essa questão, denominada projeto

PAMPA - Programa de Aproveitamento de Madeira de Poda de Árvores, que tem como um dos

objetivos a prevenção da redução da vida útil dos aterros sanitários, além de proporcionar

uma maior produtividade das equipes de poda, por meio da Lei 14.723/08. A Prefeitura de

São Paulo estima que, o recolhimento mensal de resíduos de poda é da ordem de 3,5 mil a 4

mil toneladas. O volume anual, cerca de 50 mil toneladas, antes, era enviado para,

literalmente, apodrecer nos aterros sanitários. Além dos resíduos resultantes das podas em

árvores públicas (troncos, toras, galhos, tocos e raízes), os resíduos vegetais de centros

urbanos incluem ainda o material orgânico resultante da manutenção de parques e jardins

(incluindo grama e materiais lenhosos diversos)
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Resíduos de Embalagens de Madeira. Nesta categoria enquadram-se principalmente os

paletes e caixas para transporte de alimentos, entre outros. Os paletes são utilizados até que

ocorra algum dano mecânico ou biológico (ação de fungos ou cupim) que impeça sua

utilização.

As caixas e caixotarias de madeira em geral normalmente têm uso mais nobre, no transporte

de produtos orgânicos e alimentícios perecíveis. Após sua utilização, podem ser reutilizadas

ou com o desgaste ser reaproveitadas para transporte de produtos mais rústicos.

Neste caso há pequenas empresas especializadas na recuperação e revenda de paletes

recuperados. Quando não há a possibilidade de recuperação, são três os destinos mais

freqüentes: (i) processamento em cavaco para fins energéticos, (ii) confecção de peças

artesanais ou uso energético sem processo intermediário de transformação, e (iii) aterro

sanitário. Quando estas embalagens são destinadas ao aterro sanitário, uma cooperativa

(usina de reciclagem) pode efetuar segregação dessa madeira, destinada via de regra ao

artesanato ou ao uso energético.
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Resíduos de Supressão Vegetal e Florestal. A biomassa de supressão vegetal e florestal no

Brasil detém um baixo aproveitamento. A supressão da vegetação nativa visa

prioritariamente a utilização do solo para outras finalidades, devendo ser dado

aproveitamento socioeconômico ou ambiental a todo produto ou sub produto proveniente

dessa supressão.

Substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo,

como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de

mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.

Na supressão florestal ocorre o processo de queima e enterramento dos resíduos florestais.

Gerar resíduos de supressão vegetal e também retalhos de madeira que precisam ter uma

destinação correta e sustentável.



BIOELETRICIDADE USO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL



BIOELETRICIDADE USO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL

De grande importância econômica, representando 1,2% do PIB Nacional e receita bruta

total de R$ 97,4 bilhões, esta é uma indústria de olho no futuro, que investe em pesquisa

para desenvolver produtos que estejam alinhados à bioeconomia.

Com uma área total de árvores cultivadas somando 9 milhões de hectares, atua,

comumente, em áreas anteriormente degradadas pela ação humana. Com um olhar

cuidadoso para o meio ambiente, o setor conta com 5,9 milhões de hectares destinados

para Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal (RL) e Reservas Particulares

do Patrimônio Natural (RPPN). Esta área é maior que o Estado do Rio de Janeiro ou até

mesmo maior do que toda a área urbana do País, segundo Embrapa.

Além disso, o setor voluntariamente adota sistemas de certificação, que atestam a

adoção dos mais elevados padrões de rastreabilidade e manejo florestal, incorporando

aspectos sociais, ambientais e econômicos para assegurar a origem responsável dos seus

produtos. O setor de base florestal adota voluntariamente programas de certificações,

isto é, fazem o rastreamento dos seus produto. Esse setor ajuda a biodiversidade e reduzir

as emissões de gases de efeito estufa sequestrando e armazenando.

Bioeletricidade Biomassa Florestal e Industrial da Madeira. Com posição de destaque

com uma economia de baixo carbono, o setor florestal nacional tem alta produtividade,

melhores práticas de manejo florestal, responsabilidade social e modernas instalações.
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O potencial de estoque das suas áreas, tanto de plantação quanto conservação, soma

4,48 bilhões de toneladas de CO2eq. Além de uma relevante taxa de reciclagem de papel

(66,9%), o setor também se destaca pela alta participação (69%) de energia renovável em

sua rede elétrica. Credenciais que confirmam sua importância na luta de mitigação dos

efeitos das mudanças climáticas.
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Brasil

Grupo do produto 2019

1.1 - Carvão vegetal (Toneladas) 6 001 529

1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto (Toneladas) 5 949 241

1.1.2 - Carvão vegetal de pinus (Toneladas) 2 932

1.1.3 - Carvão vegetal de outras espécies (Toneladas) 49 357

1.2 - Lenha (Metros cúbicos) 51 179 751

1.2.1 - Lenha de eucalipto (Metros cúbicos) 43 816 460

1.2.2 - Lenha de pinus (Metros cúbicos) 3 299 306

1.2.3 - Lenha de outras espécies (Metros cúbicos) 4 063 985

1.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) 130 957 918

1.3.1 - Madeira em tora para papel e celulose (Metros cúbicos) 78 749 018

1.3.1.1 - Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose 

(Metros cúbicos)

65 261 149

1.3.1.2 - Madeira em tora de pinus para papel e celulose (Metros 

cúbicos)

13 264 440

1.3.1.3 - Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose 

(Metros cúbicos)

223 429

1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades (Metros cúbicos) 52 208 900

1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades 

(Metros cúbicos)

25 460 796

1.3.2.2 - Madeira em tora de pinus para outras finalidades (Metros 

cúbicos)

24 003 703

1.3.2.3 - Madeira em tora de outras espécies para outras 

finalidades (Metros cúbicos)

2 744 401

2 - Outros produtos (Toneladas) 401 466

2.1 - Acácia-negra (casca) (Toneladas) 188 154

2.2 - Eucalipto (folha) (Toneladas) 86 656

2.3 - Resina (Toneladas) 126 656
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Produção Madeira Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,

divulga os resultados da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura –

contemplando informações referentes à quantidade e ao valor da produção

decorrentes dos processos de exploração de florestas plantadas para fins comerciais

(silvicultura), bem como da exploração dos recursos vegetais naturais (extrativismo

vegetal). Também são apresentadas informações sobre as áreas ocupadas pelos

efetivos da silvicultura. A PEVS constitui, dessa forma, a principal fonte de estatísticas

sobre o acompanhamento sistemático da exploração dos recursos florestais em todo o

Território Nacional.

A pesquisa identificou registro de produção primária florestal em 4 867 Municípios,

que, juntos, totalizaram R$ 20,0 bilhões de valor da produção, o que representou uma

queda de 2,7% em relação ao ano anterior. O valor da produção da silvicultura

superou o da extração vegetal, o que ocorre desde o ano 2000.

A extração vegetal, que registrava retração na série histórica dos últimos anos,

apresentou aumento em 2019. Enquanto os produtos madeireiros respondem pela

quase totalidade do valor da produção da silvicultura, na extração vegetal esse grupo

representa 64,5%, seguido pelos alimentícios (27,4%), ceras (5,3%) e oleaginosos

(2,3%).

Entre os produtos extrativos não madeireiros, destaca-se a carnaúba (pó) e o pinhão,

com incrementos de 15,8% e 13,6%, respectivamente, em termos de valor. As Regiões

Sul e Sudeste concentram grande parte da produção florestal do País. Juntas, elas

responderam por 63,8% do valor da produção nacional, impulsionadas,

principalmente, pelo setor de florestas plantadas. A despeito da retração de 5,4% na

silvicultura, o Estado de Minas Gerais continua registrando o maior valor da produção,

que foi de R$ 4,4 bilhões em 2019, o que representa 28,3% do valor nacional da

silvicultura, seguido pelo Estado do Paraná, com R$ 3,1 bilhões.



Entre os Municípios, João Pinheiro (Minas Gerais) apresentou o maior valor da produção

florestal primária em 2019, com R$ 263,7 milhões, assumindo a primeira posição no

ranking nacional. Das 20 municipalidades do País com os maiores valores de produção

florestal, 15 sobressaem na exploração de florestas plantadas, e as demais, no

extrativismo. A área estimada de florestas plantadas totalizou 10,0 milhões de hectares

na data de referência da pesquisa, dos quais 70,0% concentrados nas Regiões Sul e

Sudeste.

As áreas com cobertura de eucalipto corresponderam a 76,3% das florestas plantadas

para fins comerciais no País. Enquanto 42,6% das áreas de eucalipto concentraram-se

na Região Sudeste, na Região Sul observou- se predominância de florestas de pinus,

correspondentes a 51,6% do total da Grande Região.

O Estado de Mato Grosso do Sul, destaque no ano anterior, permanece como o maior

produtor nacional de madeira em tora para papel e celulose, porém com queda de 16,6%

na quantidade que, em 2019, foi de 14,6 milhões de metros cúbicos. A ampliação da

capacidade de processamento do parque industrial do Estado, um dos mais concentrados

do mundo relativamente à celulose, propiciou a crescente produção de madeira de

eucalipto na região, cujo volume havia aumentado significativamente até então.
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A retração provavelmente foi reflexo do que ocorreu em todo o setor, devido aos baixos

preços da celulose em 2019. Com uma quantidade estimada de 12,6 milhões de

metros cúbicos, o que corresponde a 24,6% do total nacional, o Estado do Paraná

destacou-se relativamente à lenha com origem em florestas plantadas, superando o

Rio Grande do Sul, que apresentou um volume 6,9% menor que o do ano anterior.

O Município de João Pinheiro (Minas Gerais) liderou o ranking de valor da produção da

silvicultura, alcançando um total de R$ 263,7 milhões em 2019, e constitui destaque

nacional relativamente ao carvão de eucalipto, com um incremento de 7,4% em

termos de volume em relação ao ano anterior.

O Município de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul) apresentou o segundo maior valor da

silvicultura, com R$ 247,1 milhões, e destacou-se na produção de madeira em tora de

eucalipto para papel e celulose, com retração, entretanto, de 11,0% em relação ao

ano anterior. Outros quatro Municípios de Minas Gerais (Itamarandiba, Curvelo, Três

Marias e Buritizeiro), três paranaenses (General Carneiro, Telêmaco Borba e Cerro

Azul) e um sul-mato-grossense (Ribas do Rio Pardo) fecham o ranking das 10

municipalidades com os maiores valores da produção da silvicultura em 2019.

Em 2019, registrou-se um aumento de 1,2% nas áreas de florestas plantadas no País,

o que representa um incremento de 118,1 mil hectares de cobertura. Desse total,

cerca de 79,4 mil hectares correspondem às áreas de eucalipto, grupo de espécies

predominante no Território Nacional, com 76,3% da área total.

Juntos, eucalipto e pinus foram responsáveis pela cobertura de 96,1% das áreas

cultivadas com florestas plantadas para fins comerciais. As áreas de eucalipto

somaram 7,6 milhões de hectares. Na indústria de papel e celulose, enquanto o

eucalipto serve de matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta, utilizada

principalmente na fabricação de papéis, como os de imprimir, escrever e para fins

sanitários, a madeira de pinus é destinada à produção de celulose de fibra longa,

utilizada na fabricação de papel de qualidade superior, que demanda maior

resistência.



Em 2019, todos os grupos de madeireiros pesquisados indicaram predomínio da

produção à base de madeira de eucalipto no Território Nacional. Nesta edição da

pesquisa, o Sudeste superou o Sul e, portanto, desponta como a Região com a maior área

de florestas plantadas do País (35,3%). A diferença entre as duas Regiões é de 56,9 mil

hectares e reflete a tendência de ampliação da área de silvicultura no Sudeste, detectada

no ano anterior.

O Estado de Minas Gerais segue registrando a maior área coberta com espécies florestais

plantadas do País, superando os 2 milhões de hectares, o que representou um

crescimento de 0,8% em relação ao ano anterior, sendo sua quase totalidade com

eucalipto.

O Paraná detém a segunda maior área de florestas plantadas, com 1,5 milhão de

hectares, dos quais 53,4% destinados ao desenvolvimento de pinus. Entre os 10

Municípios com as maiores áreas de florestas plantadas do Brasil, cinco estão em Mato

Grosso do Sul; três, no Paraná; um, em Minas Gerais; e um, na Bahia. Os Municípios sul-

mato-grossenses de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo apresentaram as maiores áreas de

florestas plantadas do País, com 263,7 mil hectares e 217,3 mil hectares,

respectivamente, seguidos pelo Município de Telêmaco Borba (Paraná), com 159 mil

hectares, todos, cabe ressaltar, com predomínio de eucalipto. Essas três municipalidades

fazem parte de áreas de influência de complexos industriais voltados à fabricação de

papel e celulose.

Atualmente, os produtos silvícolas são utilizados como fonte energética, lenha para

carvoarias e indústrias siderúrgicas, como matéria-prima para indústrias moveleiras, de

papel e celulose, construção civil, entre outras finalidades. A produção da silvicultura é a

que provém do cultivo de florestas - plantio, tratos silviculturais e colheita de espécies

exóticas como o eucalipto, o pinus americano, a acácia-negra, e a teca, entre outras, bem

como do plantio de espécies nativas ou autóctones (pinheiro brasileiro ou araucária,

mogno). Vamos avaliar o potencial de biomassa florestal e industrial no Brasil como um

fonte de produção para uso energético.
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO 
OESTE

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) no 

Extrativismo
9.612.521,49 1.602.994,97 4.236.576,63

Resíduo – Processamento Industrial da Madeira 

no Extrativismo (m³/ano)
1.568.476,70 261.560,95 691.282,90

Total de Resíduos – Cadeia Florestal (Colheita e 

Processamento)  Extrativismo (m³/ano)
11.180.998,19 1.864.555,92 4.927.859,53

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  no 

Extrativismo (m³/ano para tonelada – fator 

0,895)

8.603.206,73 1.434.680,49 3.791.736,08

Conversão Resíduo – Processamento Industrial 

Madeira no Extrativismo (m³/ano para tonelada 

– fator 0,895)

1.403.786,64 234.097,05 618.698,19

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Extrativismo (ton/ano) 

10.006.993,37 1.668.777,54 4.410.434,27

Disponibilidade de Biomassa Residual na 

Colheita Florestal Extrativismo  (92,5%) (ton)
7.957.966,22 1.327.079,45 3.507.355,87

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Extrativismo  (56,2%) (ton)
788.928,09 131.562,54 347.708,38

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Extrativismo  Disponível no Brasil 

(ton)  

8.746.894,31 1.458.641,99 3.855.064,25

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORTE 
8.746.894,31 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORDESTE 
1.458.641,99 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO CENTROOESTE 
3.855.064,25 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) no 

Extrativismo
61.148,59 840.438,89

Resíduo – Processamento Industrial da Madeira no 

Extrativismo (m³/ano)
9.977,63 137.134,55

Total de Resíduos – Cadeia Florestal (Colheita e 

Processamento)  Extrativismo (m³/ano)
71.126,21 977.573,44

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  no 

Extrativismo (m³/ano para tonelada – fator 0,895)
54.727,98 752.192,80

Conversão Resíduo – Processamento Industrial 

Madeira no Extrativismo (m³/ano para tonelada –

fator 0,895)

8.929,97 122.735,42

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Extrativismo (ton/ano) 

63.657,95 874.928,22

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita 

Florestal Extrativismo  (92,5%) (ton)
50.623,38 695.778,34

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Extrativismo  (56,2%) (ton)
5.015,27 68.977,30

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Extrativismo  Disponível no Brasil 

(ton)  

55.638,65 764.755,64

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUDESTE 
55.638,65 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUL 
764.755,64 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO 

OESTE

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) na 

Silvicultura 
572.494,73 2.877.974,13 698.891,69 

Resíduo do Processamento Industrial da 

Madeira na Silvicultura (m³/ano) 
1.493.464,50 7.507.758,60 1.823.195,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal (Colheita e 

do  Processamento) Silvicultura (m³/ano) 
2.065.959,23 10.385.732,73 2.522.087,39 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na 

Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 

0,828) 

474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  

Conversão Resíduo do Processamento Industrial 

Madeira na Silvicultura (m³/ano para tonelada –

fator 0,828) 

1.236.588,60  6.216.424,12 1.509.606,03  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Silvicultura (ton/ano) 

1.710.614,23 8.599.386,69 2.088.288,34 

Disponibilidade de Biomassa Residual na 

Colheita Florestal Silvicultura  (89,7%) (ton) 
425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Silvicultura (44,2%) (ton) 
546.572,16 2.747.659,46 667.245,86 

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Silvicultura Disponível no Brasil 

(ton)  

970.773,15 4.885.176,88 1.186.323,89 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORTE 
970.773,15 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORDESTE 
4.885.176,88 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA CENTROOESTE 
1.186.323,89 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) na Silvicultura 6.222.982,01 8.069.875,34 

Resíduo do Processamento Industrial da Madeira na 

Silvicultura (m³/ano) 
16.233.866,10 21.051.848,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal (Colheita e do  

Processamento) Silvicultura (m³/ano) 
22.456.848,11 29.121.724,04 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na Silvicultura 

(m³/ano para tonelada – fator 0,828) 
5.152.629,10  6.681.856,78  

Conversão Resíduo do Processamento Industrial 

Madeira na Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 

0,828) 

13.441.641,13  17.430.930,93  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Silvicultura (ton/ano) 

18.594.270,23 24.112.787,71 

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita 

Florestal Silvicultura  (89,7%) (ton) 
4.621.908,30 5.993.625,53 

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Silvicultura (44,2%) (ton) 
5.941.205,37 7.704.471,47 

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento 

Silvicultura Disponível no Brasil (ton)  
10.563.113,67 13.698.097,00 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUDESTE 
10.563.113,67 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUL 
13.698.097,00 (TON) 
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Uso da Biomassa Florestal e Industrial como Fonte de Energia. A utilização de

biomassa do processo da colheita florestal e do processo industrial da madeira tem

ganhado crescente interesse desde que se percebeu que o seu uso pode diminuir a

dependência de combustíveis fósseis para geração de energia.

Outro aspecto é a redução dos seus problemas ambientais associados, já que a

combustão direta de biomassa é uma técnica promissora para fornecer calor para as

indústrias, residências e instalações agrícolas, onde caldeiras de biomassa podem

substituir fornos a óleo e a gás natural.

A utilização de biomassa para produção de energia é considerada neutra em carbono,

desde que sua colheita florestal seja realizada a partir de uma fonte obtida de forma

sustentável como o manejo e o reflorestamento.

A biomassa florestal que, atualmente, é usada para produzir bioenergia, pode ser

oriunda de diferentes partes da planta ou de seu processamento, tais como: árvores

em idade de colheita ou árvores mortas por distúrbios, materiais de desbaste,

resíduos da colheita, subprodutos de processos florestais e industriais ou ainda de

florestas plantadas para este uso.

Apesar da vantagem ambiental, social e econômica da utilização da biomassa

florestal como combustível, esses materiais de origem florestal ainda são

subutilizados. Algumas barreiras que restringem a utilização da biomassa florestal

para produção de energia estão relacionadas: à existência de variações sazonais e

limitações na disponibilidade da biomassa e os elevados custos de produção; às

limitações técnicas existentes no processo de conversão; e, uma logística da cadeia

de abastecimento de combustível complexa, devido à dependência de algumas

características físicas e químicas da biomassa florestal.



Sabendo-se de que as propriedades físicas e químicas influenciam diretamente a

qualidade da biomassa como material combustível, a melhoria de tais propriedades

sujeitas a manejo e tratamento, podem tornar o material mais atrativo para sistemas de

geração de energia, que a princípio poderiam ter maior qualidade energética, tornando-o

competitivo com outros combustíveis.

A geração de energia a partir de combustíveis florestais tem revelado várias vantagens,

principalmente em termos de mitigação de impactos ambientais advindos de outras

fontes de energia.

A comercialização da biomassa florestal como fonte de energia, no entanto, ainda está

em desenvolvimento, uma vez que desafios técnicos e econômicos impedem seu uso

intensificado em consequência de os resíduos florestais serem produzidos em diferentes

regiões, o que aumenta os custos de coleta, manuseio e transporte. Além disso, há

variabilidade na quantidade e qualidade da biomassa florestal devido à acessibilidade

durante o ano, condições climáticas e de pré-processamento, transporte e

armazenamento.

ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br



ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

A otimização das cadeias de suprimento poderia ajudar na comercialização dessa

fonte de energia sustentável, reduzindo seus custos. Os resíduos florestais são ainda

um recurso de biomassa subutilizado e que têm, portanto, um potencial considerável

para uma maior utilização.

As características da matéria-prima também desempenham um papel importante no

processo de produção. A qualidade da biomassa depende de uma variedade de

fatores, tais como PC, TU, TC, propriedades físicas, químicas e térmicas. O teor de

umidade afeta diretamente o PC, uma vez que parte da energia contida na biomassa

vai ser usada para evaporar a água no início do processo de combustão.

No que tange às cinzas, o volume gerado no processo de produção de energia depende

de dois fatores: um é resultado da contaminação com solo e rochas e o outro é

resultado dos minerais da folhagem ou madeira. A eliminação de cinzas é um desafio

para a maioria das usinas e tem custos econômicos, ambientais e sociais para a

empresa. A biomassa de alto teor de cinzas é menos desejável para ser usada como

combustível pois após sua queima, os resíduos (cinzas) necessitam de destinação

correta, que geralmente está associada a custos com transporte para locais que a

utilize ou trate.



Uma alternativa de destino desses resíduos da queima tem sido a aplicação no solo para

ciclagem de nutrientes. Além disso, aglomerados de cinza podem se formar no interior da

caldeira fazendo com que seja preciso parar seu funcionamento para manutenção e

retirada do material acumulado.

Na cadeia de suprimento da biomassa florestal, os custos de aquisição da biomassa

incluem todos os custos associados com a coleta, armazenamento, pré-processamento e

transporte de biomassa de sua fonte para a planta.

O custo de transporte da biomassa depende do tamanho da usina, disponibilidade de

matéria-prima. distância média de transporte densidade de biomassa, capacidade de

transporte do veículo e velocidade de deslocamento. Os custos de transporte e manuseio

geralmente representam uma proporção significativa do custo total da biomassa

entregue. Assim, quanto maior o teor de cinzas e de umidade da biomassa maiores são os

custos de transporte desse material e menor a geração de energia líquida no processo. É

necessário o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão que considerem critérios

econômicos, ambientais e sociais para a elaboração e planejamento de cadeias de

suprimento de biomassa florestal.
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A biomassa florestal para a energia não deve ser o principal objetivo do manejo

florestal, mas sim um subproduto de outros objetivos.

A cadeia de suprimento com diferentes tipos de materiais (mix) sendo utilizados como

biomassa florestal pode reduzir o custo, diminuindo os requisitos de armazenagem

especialmente para os tipos sazonais de biomassa.

As avaliações técnico-econômicas são necessárias para investigar a viabilidade

técnica e o potencial econômico dos projetos propostos e fornecer comparações

econômicas de base entre diferentes escolhas na cadeia de suprimento de biomassa

florestal. Essas avaliações fornecem informações e análises sólidas para justificar

projetos envolvendo grandes investimentos de capital e auxiliar decisões específicas

ao longo da cadeia de suprimentos. É importante que a usina receba a quantidade

necessária de biomassa no momento certo com um preço competitivo para atender a

demanda de eletricidade e maximizar o lucro.



Mudanças Climáticas. As mudanças climáticas têm sido um dos maiores desafios da

atualidade e o mundo busca soluções e alternativas para enfrentar estes efeitos. O setor

de árvores cultivadas se destaca como um grande parceiro na luta pela redução desses

impactos das mudanças climáticas por meio de seus maciços florestais e bioprodutos,

tornando-se peça chave no cumprimento do Acordo de Paris e Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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Estoque de CO2eq. O setor brasileiro contribui de diversas formas para a mitigação

das mudanças climáticas. São quatro os vetores de mitigação - remoções e estoques

de carbono nas florestas plantadas e de conservação; as emissões evitadas na

indústria; e o carbono estocado nos produtos.

Ao remover o carbono da atmosfera no processo de fotossíntese, este carbono é

transformado em biomassa. Estima-se que os 9 milhões de hectares de árvores

plantadas estocam aproximadamente 1,88 bilhão de tCO2eq. Além disso, os quase 6

milhões de hectares destinados à conservação na forma de RL, APP e outras, têm

potencial para estocar 2,6 bilhões de tCO2eq.

Guardadas as diferenças entre fluxo e estoque, para dar uma ordem de grandeza, o

estoque de carbono das florestas plantadas do setor é superior ao que o Brasil emitiu

em 2010, que somou 1,27 bilhão tCO2eq, segundo a Terceira Comunicação Nacional

que reporta dados oficialmente à United Nations Framework Convention on Climate

Change (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima).

À medida que ocorrer a transição de uma economia de alta emissão de carbono para

baixa emissão e para a bioeconomia, incluindo aquela baseada em florestas

plantadas, o estoque de carbono e as remoções de carbono aumentam, ou seja, o

setor consegue ampliar seu beneficio climático para o planeta.

Além das remoções e estoques de carbono nas florestas, o setor também contribui

evitando emissões por meio do uso de produtos de origem florestal, ao invés de fontes

não renováveis, a exemplo da geração de energia limpa.

O estoque de carbono nos produtos varia conforme o tipo. Produtos de papel como

embalagem longa vida e livros estocam aproximadamente 45% de carbono, piso

laminado e mesa de madeira 47% e o carvão vegetal de florestas plantadas 85%.



Gestão de Resíduos Industriais e Florestais. O setor de árvores plantadas exerce forte

contribuição para a economia circular, fundamental para reduzir a pressão sobre novos

recursos naturais e fósseis.

Com isso, colabora com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e, ao mesmo

tempo, reduz desperdícios.

Uma das principais características do setor é a adoção de práticas sustentáveis de

destinação de diversos resíduos de seus processos produtivos, domésticos e urbanos,

atendendo a critérios legais e requisitos de certificação voluntária que vão além da

legislação.

Duas das principais contribuições estão relacionadas à cogeração de energia em seus

processos produtivos e reciclagem do papel pós-consumo.
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Gerenciar resíduos industriais e florestais (pré-consumo) e pós-consumo significa

adotar de forma efetiva e sistemática um conjunto de ações intrínsecas ao conceito de

economia circular, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento,

destinação final e disposição final ambientalmente adequada. Garantindo assim, o

máximo do reaproveitamento e reciclagem e a minimização dos rejeitos. Nesse

sentido, o setor se caracteriza por adotar práticas sustentáveis de destinação dos

diversos resíduos domésticos e urbanos gerados em seus processos produtivos,

atendendo a todos os critérios legais e requisitos de certificação.

A maior parte da destinação de resíduos da fábrica e da área florestal foi para geração

de energia, cerca de 67%. Em segundo lugar foi observada a destinação para outros

setores industriais para reutilização como matéria prima, um percentual de 12%. Do

total de resíduos de pré-consumo gerados, 7,5% foi mantido no campo para proteção

e adubação do solo (resíduos da colheita como cascas, galhos e folhas), 4,2%

encaminhado para aterros e 3,4% para reciclagem.



BIOELEETRICIDADE CANA-DE-AÇÚCAR 
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Bioeletricidade da Biomassa da Cana-de-açúcar. O mais recente relatório mundial de

energia revelou que 65% da geração mundial de energia é fornecida por fontes não

renováveis como os combustíveis fósseis com o uso intensivo de carbono.

A melhor alternativa para a substituição da matriz energética com o uso dos combustíveis

fósseis por uma fonte renovável como a biomassa. A eficiência do processo de geração de

energia é fundamental. A eletricidade gerada a partir da bioenergia produzida em usinas

combinadas de calor e energia (CHP), é uma solução que melhora a eficiência energética, a

relação custo-benefício e garante um sistema energético mais flexível e integrado.

A bioeletricidade é uma energia limpa e renovável, feita a partir da biomassa: resíduos da cana-

de-açúcar (bagaço e palha), resíduos florestais e do processo industrial da madeira,, carvão

vegetal, casca de arroz, capim-elefante e de resíduos agroindustriais e agricultura.

No Brasil a bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar é a quarta fonte

mais importante da matriz energética. Este fator é gerador de investimento e emprego de

qualidade. Evita a emissão de Gases de Efeito Estufa. Complementariedade com hidroelétrica –

pico de geração durante a época de poucas chuvas, aumentando a segurança energética do

País. Estimulada pelo RenovaBio e por um ambiente de negócios favorável, a bioeletricidade

para a rede tem potencial para crescer mais de 55% até 2030. (EPE, 2020).

BIOELEETRICIDADE CANA-DE-AÇÚCAR 
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Importante expor que o aproveitamento é de apenas 15% do potencial: se houvesse o

aproveitamento pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria

potencial técnico para chegar a 148 mil GWh, o que representaria atender mais de 30%

do consumo de energia no Sistema Integrado Nacional. Em 2020, a produção

bioeletricidade de cana foi de 22,6 mil GWh, representando 82% de toda a geração de

energia elétrica a partir de biomassa no país.

O aproveitamento do potencial energético da cana-de-açúcar começou a ser estruturado

no final da década de 1970. Em 1984, o Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL

preconizava o melhor aproveitamento da cana, com ênfase na geração de energia

elétrica e na produção de etanol. Condições econômicas desfavoráveis e regulamentos

inadequados impediram, por mais de uma década, o desenvolvimento da geração de

energia elétrica que a produção de biomassa no setor sucroenergético ensejava.

Contudo, desde a década passada, esta situação vem apresentando notável e

promissora evolução.

Pelo Acordo de Paris, definido na COP 21 e em vigor desde 4 de novembro de 2016, o

Brasil comprometeu-se a contribuir com relevantes metas de redução de emissões de

gases de efeito estufa (GEE), mediante a substituição de fontes de energia fósseis por

fontes renováveis, dentre outras medidas. Vamos avaliar o potencial de contribuição da

geração de energia elétrica a partir da biomassa de cana-de-açúcar para reduzir as

emissões de GEE decorrentes de geração de energia elétrica no Brasil até 2050. Ele

indica que em 2030 essa contribuição, somada à de outras fontes renováveis, exceto a

hidráulica, poderá representar 34% dos requisitos de energia elétrica do país,

superando a meta de 23% definida na COP 21.

As emissões de GEE pelo setor elétrico, decorrentes do consumo de combustíveis

fósseis, evoluiria de 140 kgCO2eq/MWh gerado em 2015 para 121 kgCO2eq/MWh em

2030 e para 192 kgCO2eq/MWh em 2050,
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Estimando que em 2030 a matriz de uso final energético some 415 Mtep, a eletricidade

e o etanol, derivados da cana-de-açúcar, responderiam por cerca de 9% desse total.

Atenderiam portanto a 50% da meta (18%) de participação das bioenergias nessa

matriz, também definida na COP21. Essa contribuição seria complementada pela

energia de biomassa florestal e do biodiesel, principalmente.

Somente nos anos 2000 a geração de excedentes de energia elétrica pelo setor

sucroenergético passou a ser significativa. Esse desenvolvimento, que teve início perto

de cinco décadas atrás, tornou-se relevante na medida em que as usinas conseguiram

deixar de adquirir combustíveis e energia elétrica para seu funcionamento, valendo-se

da biomassa residual de sua operação.

Apesar de a utilização energética da cana-de-açúcar já contribuir para a redução de

emissões de GEE, por ser uma fonte de energia renovável e constituir a segunda principal

fonte de energia primária do Brasil, seu aproveitamento para geração de energia elétrica

ainda se encontra muito abaixo de seu potencial. A modernização das usinas

sucroenergéticas, a adoção de novos procedimentos e técnicas agrícolas, a introdução

de novas variedades de cana e melhorias na produtividade agroindustrial poderão

aumentar essa geração de energia elétrica, dos 5,5% dos requisitos do país verificados

em 2015 para 10% em 2030 e em 2050. Seriam assim evitadas emissões de 54

MtCO2eq em 2030 e de 90 MtCO2eq em 2050, pela substituição de consumo de gás

natural na geração elétrica.

A quantidade de energia elétrica que o setor sucroenergético poderá produzir e

disponibilizar para o mercado decorre da produção de etanol e de açúcar. Esses

produtos determinam a quantidade de cana processada, da qual se infere a

disponibilidade de bagaço e palha de cana, os combustíveis utilizados nesse contexto.

As estimativas de eficiência e de consumo interno de energia elétrica das usinas

permitem quantificar a venda aos demais consumidores de energia elétrica.
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Para avaliar a utilização de fontes não renováveis para a geração de energia elétrica, foi

estimada a evolução tanto da demanda de energia elétrica do país como da utilização

das principais fontes renováveis além da cana: hidráulica, solar, eólica e outras

biomassas. A evolução da demanda foi estimada com base em planos governamentais e

nas perspectivas econômicas atuais. A contribuição das fontes renováveis reflete as

prioridades do país indicadas em seus planos energéticos.

Abordamos a comercialização da energia elétrica gerada pelo setor sucroenergético e

destaca a importância de estender o período de fornecimento e de aumentar sua

confiabilidade. A criação de um mecanismo análogo ao que opera no setor elétrico,

baseado num pool de geradores que suprem conjuntamente seus contratantes, e o

armazenamento de biomassa combustível poderão contribuir para que esses objetivos

sejam atingidos.

A utilização das fontes renováveis aqui consideradas, bem como o aumento da eficiência

na utilização da energia elétrica permitirão reduzir a necessidade de geração a partir de

combustíveis fósseis, que em 2015 atendeu a 20% da demanda total. Estimou-se que a

geração baseada em combustíveis fósseis poderá estar limitada a cerca de 7% da oferta

em 2030 e de 11%, em 2050. Esses resultados contribuirão para reduzir as emissões de

carbono e para que as metas do país, definidas no Acordo de Paris, sejam alcançadas.

Para assegurá-los, conforme indicado, será de grande valia que ajustes nas bases

institucionais, fiscais, financeiras e tecnológicas sejam providos.
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Alinhado com os compromissos assumidos pelo país na COP 21, de reduzir suas

emissões de GEE mediante a descarbonização da economia, o aumento da participação

de fontes de energia renováveis no setor elétrico é prioritário. No Brasil, as biomassas,

em particular a da cana-de-açúcar, já contribuem e poderão contribuir ainda mais para

reduzir a utilização de combustíveis fósseis na geração de energia elétrica, nos

transportes e na indústria, evitando a emissão de GEE.

Estima-se que a biomassa de cana-de-açúcar poderá gerar 89 TWh em 2030 e 153 TWh

em 2050, cerca de 10% dos requisitos do país previstos no presente estudo para esses

anos. Assim, suprirá o setor elétrico com 70 TWh em 2030 e 133 TWh em 2050,

respectivamente 8% e 9% das demandas dos demais consumidores. A participação da

biomassa de cana no atendimento dos requisitos de energia elétrica já poderia ser da

ordem do dobro, se não houvesse entraves institucionais, investimentos insuficientes em

instalações industriais mais eficientes e ausência de políticas energéticas estáveis,

particularmente no tocante aos preços dos combustíveis.

Estima-se que em 2030 possa produzir 57 bilhões de litros e que, em 2050, a produção

alcance 63 bilhões de litros, que substituiriam 46 bilhões de litros de gasolina. A

perspectiva é que a produção de etanol seja acelerada nos próximos anos, de modo a

alcançar 45 bilhões de litros já em 2025, dado que se prevê grave déficit interno de

combustíveis para veículos leves em meados da próxima década, conforme dados da

ANP. O aumento de 84% da produção de cana ao longo do período considerado

proporcionará a obtenção de grandes volumes de bagaço e palha, que em parte poderão

ser densificados na forma de pellets, conforme vem sendo estudado.

A biomassa densificada apresenta menor teor de umidade e maior poder calorífico, que

proporciona maior eficiência termodinâmica, podendo ser mais facilmente estocável e

transportável do que a biomassa original. Caldeiras adaptadas para seu emprego

também poderão utilizar densificados de biomassa florestal, cuja demanda vem

apresentando notável crescimento, sobretudo na Europa, e para cuja produção o Brasil

apresenta condições bastante favoráveis, como a terra e o clima.
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Junto à contribuição da cana para a redução das emissões do setor elétrico, cabe

considerar a contribuição do etanol. Parte expressiva da biomassa de cana utilizada na

geração elétrica é obtida em função da produção desse combustível, que substituiu 40%

do consumo de gasolina em 2019, evitando a emissão de 92 MtCO2eq.

Nas estimativas das emissões de GEE evitadas pela geração de energia elétrica e pela

produção de etanol, considerou-se que a energia elétrica substituída seria gerada a

partir de gás natural e que o etanol substituiria a gasolina. As emissões decorrentes da

obtenção de etanol foram descontadas do benefício da substituição da gasolina, e

aquelas decorrentes da produção de açúcar foram debitadas a este produto. Essas

estimativas são indicadas na tabela a seguir:

As emissões antrópicas totais devidas aos componentes da matriz energética brasileira

foram de 462 MtCO2eq. Sem a produção excedente do setor sucroenergético, essas

emissões teriam aumentado 17%.
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Estimou-se a evolução dos requisitos de geração de energia elétrica, até 2050, e a

contribuição do setor sucroenergético para seu atendimento. Também foi estimada a

geração que se poderá obter a partir das principais fontes renováveis: hidrelétrica, solar,

eólica e outras biomassas. No tocante à energia da cana, inicialmente foram realizadas

estimativas com base na cana-de-açúcar e nas tecnologias agroindustriais tradicionais,

que vêm apresentando e ainda poderão ter importantes aumentos de eficiência. A

denominação genérica cana-de-açúcar aplica-se àquelas variedades da cana

desenvolvidas para maximizar a produção de sacarose. Adiante serão também

apresentados resultados decorrentes do emprego de cana-energia, uma variedade com

maior teor de fibras que será descrita adiante.

Além da cana, outras biomassas também constituirão importantes fontes renováveis

para geração elétrica, como a biomassa florestal, tanto aquela diretamente destinada à

geração termelétrica quanto os subprodutos da indústria de papel e celulose, entre os

quais cavacos e pellets de madeira.



BIOELEETRICIDADE CANA ENERGIA 
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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.



ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

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.



BIOELETRICIDADE AGROINDUSTRIAL E AGRÍCOLA 



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.

BIOELETRICIDADE AGROINDUSTRIAL E AGRÍCOLA 
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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.

ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

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 



BIOELETRICIDADE CARVÃO  VEGETAL  
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BIOELETRICIDADE  CARVÃO  VEGETAL    

A indústria siderúrgica brasileira produziu, em média, 32,5 milhões de toneladas anuais

de ferro-gusa, sendo 9,5 milhões do carvão vegetal como insumo para a termorredução

do minério de ferro um consumo médio anual de 6,9 milhões de toneladas.

Neste período, as florestas plantadas participaram com 57% e as florestas nativas com 43%.

Conforme dados estatísticos publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) e pela Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (Abraf), associados

com metodologias de projetos de crédito de carbono de grandes produtoras florestais do setor,

chegou-se a uma estimativa nacional de 26% de eficiência de transformação (processo de

carbonização) da madeira anidra (massa de madeira na base seca) em carvão vegetal. Isto

significa que, para a produção de uma tonelada de carvão vegetal, foram necessárias 3,85

toneladas de madeira.

Nessa conversão, denominada como Rendimento Gravimétrico (RG), foram utilizados, em

média, 26,5 milhões de toneladas de madeira por ano (15,1 Mt. de florestas plantadas e 11,4

Mt. de florestas nativas) para suprir o setor de ferro-gusa a carvão vegetal no Brasil.
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Com relação às emissões dos gases do efeito estufa (GEE), sustentado por metodologia

aprovada no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que calcula as emissões do gás

metano durante o processo de carbonização da madeira, para eficiência de 26%, 78 kg de

gás metano (CH4) por tonelada de carvão vegetal são lançados na atmosfera pelos processos

atuais de produção.

O panorama acima descrito motivou o lançamento do Plano Setorial de Redução de Emissões

da Siderurgia a Carvão Vegetal (Plano Siderurgia) com três principais objetivos: promover a

redução das emissões; evitar o desmatamento da floresta nativa; e incrementar a

competitividade brasileira da indústria de ferro e aço no contexto da economia de baixo

carbono.

Verificou-se que o principal ponto de ligação entre o Plano Siderurgia e a revisão atual diz

respeito à ação a ser adotada para a redução das emissões. No plano, essa ação visava

eliminar o metano via queima dos gases.
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As principais oportunidades destacadas foram:

• Várias empresas do setor de produção de carvão vegetal já vêm obtendo resultados

significativos de melhoria da eficiência RG, o que impacta de forma positiva tanto na

redução dos custos, quanto na redução das emissões de gases GEE (em especial o gás

metano). Com isso, fundamentado na implantação em larga escala das melhores práticas

adotadas, projetou-se um aumento gradativo do RG nacional de 26%, para 32%, em 2022.

Isso irá representar uma redução de cerca de 14 milhões de CO2 equivalente e uma

economia de quase um bilhão de reais por ano na indústria siderúrgica.

• Essa melhoria da conversão de madeira em carvão vegetal também irá impactar na

redução da necessidade de uso de florestas nativas de 32% para 26%, mesmo projetando-

se um aumento da produção de ferro-gusa das atuais 8,2 milhões para 11 milhões de

toneladas em 2022

• Outro fator relevante foi a apresentação de diversas inovações tecnológicas em

desenvolvimento no setor, onde despontam processos que, uma vez validados em escalas

industriais, poderão elevar a eficiência RG para valores ainda maiores (de 35% a 40%),

melhorando ainda mais as projeções de ganhos acima citadas.

• Conforme em torno de 70% da produção nacional de carvão vegetal é feita por pequenos

produtores. Com isso, as políticas públicas deverão promover e priorizar incentivos que

facilitem o acesso desse grande contingente às inovações, tanto de processo quanto de

equipamentos de melhor eficiência energética.

• Uma tendência sugerida é pela formação de associações ou cooperativas de pequenos

produtores que possam organizar polos industriais, visando a viabilizar o uso das novas

tecnologias que se mostrarem viáveis do ponto de vista técnico, econômico, social e

ambiental.
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As seguintes premissas foram utilizadas visando ao alcance das metas do cenário de projeto:

A – Melhoria da produtividade das florestas plantadas

• Nesse parâmetro, conforme dados estatísticos, 40% das florestas plantadas já atingiram

de forma estável produtividade de 30 a 40 m3/ha.ano, enquanto que 60% se encontram no

patamar médio de 25 metros cúbicos por hectare ao ano (m3/ha.ano).

• Para 2022 e um ciclo de colheita de quatro a sete anos, o presente estudo projetou uma

melhoria gradual da produtividade desta parcela de 60% até o alcance de uma média

conservadora de 30 m3/ha.ano, considerando-se que as melhores práticas de plantios de

clones de alta produtividade têm sido aplicadas no mínimo há sete anos.

B – Melhoria da eficiência da conversão da madeira em carvão vegetal no processo de

carbonização – RG

• As melhores práticas da produção de carvão vegetal no Brasil utilizam procedimentos para

o controle de processo da carbonização que associam as características da matéria-prima às

condições de suprimento de energia do sistema (via medições de temperatura) e o resultado

de rendimento e qualidade do carvão vegetal produzido.

• Várias empresas do setor vêm obtendo, de forma estável, entre 30% e 32% de rendimento

gravimétrico. Entretanto, estimou-se que atualmente apenas 20% da produção nacional

alcance estes valores;

• Para 2022, projetou-se uma melhoria gradativa da média do RG, saindo dos valores de

base atual das usinas integradas (RG=30%) e demais produtores (RG=26%) para um patamar

de média nacional de 32% em 2022.

C – Redução do consumo específico de carvão vegetal na produção do ferro-gusa

• Com a gradual melhoria de eficiência da conversão de madeira em carvão vegetal vem

também associada a melhoria da qualidade do carvão vegetal produzido, uma vez que os

procedimentos de gerenciamento do processo deverão necessariamente visar ao atendimento

das especificações técnicas exigidas pelo mercado consumidor.



ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

• Com isso, ocorre como consequência uma potencial redução dos consumos específicos de

carvão vegetal na produção do ferro-gusa. A projeção 2022 também foi feita de forma

gradual, com redução estimada em 5%, saindo da média nacional atual de consumo de 740

quilogramas (kg) para 700 kg de carvão vegetal por tonelada de ferro-gusa produzido.

A consolidação dos ganhos irá representar:

A – Redução do consumo de florestas nativas

• Com os ganhos combinados de aumento da produtividade das florestas plantadas,

melhoria de eficiência da carbonização da madeira e da qualidade do carvão produzido,

estimou-se que para o cenário de projeto existe um potencial de redução do consumo de

florestas nativas de 32% para 26%, contra um aumento de 32% para 41% na sua ausência

(linha de base);

• Em termos de déficit de plantio anual, no cenário de projeto projeta-se uma redução de 63

mil para 45 mil ha anuais, enquanto que na sua ausência ocorrerá um aumento de 63 mil

para 106 mil ha anuais.
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B – Redução dos gases do efeito estufa – GEE

• A redução de emissão de GEE, em especial o gás metano, via aumento gradual do

rendimento gravimétrico de 26% para 32%, poderá chegar a 14 milhões de toneladas de

CO2eq em 2022, superando as metas definidas no Plano Siderurgia, que previam alcançar

entre 8 e 10 milhões de toneladas.

As reduções de emissões via queima das fumaças da carbonização da madeira não puderam

ser ainda consideradas nas projeções para o período até 2022 devido aos diversos

obstáculos tecnológicos e financeiros atuais enfrentados pelo setor produtivo de carvão

vegetal.

C – Ganho potencial de competitividade do ferro-gusa a carvão vegetal

• Com os ganhos combinados de melhoria de eficiência da carbonização da madeira e da

qualidade do carvão vegetal produzido, estimou-se uma redução em torno de 10% no custo

de produção do ferro-gusa, o que, nas bases utilizadas no presente estudo, representa uma

economia de R$ 1 bilhão por ano, a partir de 2022, em valor presente, para o setor

siderúrgico a carvão vegetal.
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BIOGÁS

No mundo a produção e o uso do biogás é muito diversificada. Dependendo das

prioridades nacionais, a produção de biogás é por um sistema de gestão de resíduos.

A Alemanha gera 92% de seu biogás a partir da fermentação de resíduos das safras

agrícolas, enquanto o Reino Unido depende quase inteiramente de aterros sanitários e

gás de lodo de esgoto, respondendo por 60% de sua produção total de biogás.

O biogás é produzido através da digestão anaeróbica dos resíduos agrícolas, culturas

energéticas, lodo de esgoto, resíduos biodegradáveis ou resíduos de madeira da

indústria, residências e usos comerciais. Sua versatilidade permite seu uso para

produção de energia, nos setores de energia, calor e transporte, bem como em

processos industriais.
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A produção e o uso descentralizado do biogás em áreas rurais oferecem a

oportunidade de tornar o setor agrícola mais verde, fornece às comunidades rurais

uma fonte sustentável de energia e diversifica a renda do agricultor. A geração de

biogás oferece aos operadores envolvidos uma receita previsível: este é um fator

decisivo para as perspectivas de longo prazo de uma empresa agropecuária. O

biogás provou ser altamente eficiente com a redução das emissões de CO2 e GEE.

ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br



O biogás sustentável é muito mais do que energia: é a chave para a

descarbonização de diversos setores industriais, para melhorar a

competitividade e a sustentabilidade da agricultura e das propriedades por

meio da produção de energias renováveis e fertilizantes.



BIOMETANO

Na atual corrida contra o aquecimento global, é nosso dever buscar todas as soluções

viáveis para garantir um futuro sustentável.

São imprescindíveis medidas para garantir a implantação em larga escala das

tecnologias limpas existentes e investimentos em P&D para desenvolver inovações

disruptivas.

Além disso, nos últimos anos, vários países começaram a explorar o potencial da versão

atualizada do biogás: o biometano.

Desde 2011, o número de usinas de biometano triplicou. Esta versão atualizada do

biogás - contendo 96% ou mais de metano - tem a vantagem de ter as mesmas

características do gás natural e, portanto, pode ser injetada na rede ou usada em

qualquer outro setor onde o gás natural seja usado hoje.
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Enquanto a Alemanha historicamente conta com o maior número de usinas de

biometano, a França teve a maior taxa de crescimento de usinas de biometano

devido às condições políticas favoráveis e visa atingir 1.000 usinas de biometano

injetando seu gás na rede nacional de gás até 2022.
.
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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).
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