Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Sergio Dutenhefner

Estudo do uso de biomassas com fins energéticos e análise das
emissões de gases de efeito estufa na produção do álcool a partir
da cana-de-açúcar

São Paulo
2011

Sergio Dutenhefner

Estudo do uso de biomassas com fins energéticos e análise das emissões de gases
de efeito estufa na produção do álcool a partir da cana-de-açúcar

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Tecnologia Ambiental.

Data da aprovação ____/_____/_______

___________________________________
Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Mario Antônio Margarido (Membro)
FGV / Instituto de Economia Agrícola
Prof. Dr. Márcio Nahuz (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Sergio Dutenhefner

Estudo do uso de biomassas com fins energéticos e análise das
emissões de gases de efeito estufa na produção do álcool a partir da
cana-de-açúcar

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Tecnologia Ambiental.
Área de Concentração: Gestão Ambiental.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado

São Paulo
Novembro/2011

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
D975e Dutenhefner, Sergio
Estudo do uso de biomassas com fins energéticos e análise das
emissões de gases de efeito estufa na produção do álcool a partir da canade-açúcar. / Sergio Dutenhefner. São Paulo, 2011.
152p.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de
concentração: Gestão Ambiental. Orientador: Prof. Dr. Eduardo Luiz
Machado

1. Desenvolvimento sustentável 2. Efeito estufa 3. Biomassa 4.
Etanol 5. Energia I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
10-72

CDU 661.722:614.72(043)

Dedico este trabalho aos meus pais, irmãos
e sobrinhos, que significam tudo na minha
vida.
E, também, aos colegas com quem convivi
em minha vida profissional, por intermédio
dos
quais
adquiri
conhecimento
e
experiências que contribuíram para a
elaboração deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família pela educação que recebi durante o meu
crescimento e pelos exemplos que tive de meus pais e irmãos, sempre dedicados,
responsáveis e corretos.
Agradeço, ainda, à companhia que tive de meus animais de estimação,
sempre trazendo alegria à minha vida, e a Deus, pela Fé que me acompanha e
pelos meus objetivos alcançados.

RESUMO

Há muito vem se falando da questão do aquecimento global, o qual é
agravado devido às emissões de gases de efeito estufa. Diversos estudos
comprovam que a maior fonte desses gases é a geração de energia. No mundo, há
diversas fontes de energia, cada uma com um fator de emissão diferente, devido à
forma de geração e à composição da matéria-prima, como hidroelétrica, térmica,
nuclear ou queima de combustível fóssil; no entanto, ainda há poucas formas de
geração de energia por meio de fontes renováveis. A geração de energia por meio
de fontes renováveis, além de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, pode
gerar créditos de carbono por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
criado a partir do Protocolo de Kyoto. Nesse sentido, é necessário desenvolver
metodologias que comprovem a efetiva redução de tais emissões. Diante desse
cenário, esta dissertação tem o objetivo de identificar biomassas que possam gerar
energia e as condições de produção e geração de energia das mesmas. Assim, este
trabalho analisa diversas biomassas, observando a possibilidade de plantio no
Brasil, disponibilidade, transportes, tecnologias e situação atual, com o intuito de
identificar a biomassa que possa ser explorada para essa finalidade. A cana-deaçúcar, devido ao seu estágio atual de desenvolvimento, foi identificada como a
biomassa que apresenta melhor oportunidade de exploração no Brasil. Desse modo,
este trabalho apresenta o ciclo de vida para a produção de álcool e o valor das
emissões de gases de efeito estufa que pode ser utilizado para comparação com
outras fontes de emissão.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; efeito estufa; biomassa; etanol,
energia.

ABSTRACT

Study on the use of biomass for energy purposes and analysis of emissions of
greenhouse gases in the production of ethanol from sugar cane
There has been much talking about the issue of global warming, which is
aggravated due to emissions of greenhouse gases. Several studies show that the
largest source of greenhouse gases is the generation of energy. Worldwide, there are
several energy sources, each with a different emission factor, depending of the way
of generation and composition of raw materials, such as hydro, thermal, nuclear or
fossil fuel burning, however, there are a few ways power generation through
renewable sources. Power generation through renewable sources reduce the
emission of greenhouse gases and can generate carbon credits through the Clean
Development Mechanism, created from the Kyoto Protocol. It is necessary to develop
methodologies that demonstrate the effective reduction of such emissions. Given this
scenario, this study has the objective to identify biomass that can generate energy
and the conditions of production and energy generation. This study examines some
kinds of biomasses, noting the possibility of planting in Brazil, availability,
transportation, technology and current situation, in order to identify the biomass that
can be exploited for this purpose. The cane sugar, due the present stage of
development, was identified as the biomass that has a better chance of operating in
Brazil. So, this work presents the life cycle for the production of alcohol and the
emission of greenhouse gases that can be used for comparison with other emission
sources.

Keywords: Sustainable development; greenhouse effect; biomass; ethanol; energy.
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1 INTRODUÇÃO

Reduções de emissões – Reduções Certificadas de Emissão (RCE) –, ou
créditos de carbono, podem ser obtidos a partir de projetos de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo (MDL), direcionados ao Mercado de Carbono criado pelo
Protocolo de Kyoto. Tais projetos devem ser gerados a partir de uma das
metodologias aprovadas pelo Conselho Executivo – Executive Board (EB) –, na
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), órgão da
Organização das Nações Unidas (ONU).
O objetivo final de mitigação de gases de efeito estufa previsto no MDL é
atingido mediante a implementação de atividades de projeto nos países em
desenvolvimento. Por meio de tecnologias mais eficientes, da substituição de fontes
de energia fósseis por renováveis, da racionalização do uso da energia, de
florestamento e reflorestamento, entre outras ações, os projetos implementados
devem resultar em redução de emissão de gases de efeito estufa ou em aumento de
remoção de dióxido de carbono (CO2).
A UNFCCC apoia estudos para a geração de energia por meio de fontes
renováveis. Considera-se biomassa todo recurso renovável oriundo de matéria
orgânica (de origem animal ou vegetal), que pode ser utilizado na produção de
energia.
Vale dizer que há inúmeras possibilidades de combinações que podem ser
feitas a partir de cada tipo de biomassa para identificar a viabilidade de uso,
observando, por exemplo, utilizações distintas conforme a disponibilidade, demanda,
necessidade de tecnologia e localização dos pontos de consumo e produção. Entre
as biomassas com maior disponibilidade no Brasil, encontra-se a cana-de-açúcar,
utilizada na produção do etanol, que é considerado um biocombustível.
É necessário observar que a grande discussão das metodologias que
contemplam os biocombustíveis advindos de biomassa é referente à emissão do
ciclo de vida. Embora a queima dos biocombustíveis seja considerada carbon
neutral, pois o carbono liberado pela queima é fixado por uma nova plantação, as
emissões para a produção são contabilizadas como uma emissão do projeto. Dessa
forma, as metodologias consideram as emissões do ciclo de vida de todo o processo
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de fabricação e logística da matéria-prima, desde a plantação da última até o
consumo do produto final.
Conforme a UNFCCC (2011), os projetos relativos às atividades de produção
e uso de biocombustíveis, nomeadamente o etanol de cana-de-açúcar e o biodiesel,
que podem ser elegíveis ao MDL são:
 Geração de energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar;
 Uso de etanol anidro em motores de combustão interna, no transporte, em
substituição parcial ou total a combustível de origem fóssil (gasolina), para uso
público ou em frotas cativas;
 Uso de etanol hidratado em motores de combustão interna, no transporte,
em substituição total a combustível de origem fóssil (gasolina), para uso público ou
em frotas cativas;
 Uso de biodiesel (via metílica ou etílica) em motores de combustão interna,
no transporte, em substituição ao combustível de origem fóssil (diesel de petróleo),
para uso público ou em frotas cativas;
 Geração de energia elétrica, a partir da biomassa residual do processo de
extração de óleos vegetais produzidos para transformação em biodiesel;
 Uso de etanol ou biodiesel em motores de combustão interna para geração
de energia elétrica, em substituição a combustíveis fósseis.

Até o momento, apenas os projetos relativos ao uso da biomassa (bagaço da
cana-de-açúcar) para a geração de energia elétrica em substituição à energia
gerada a partir de fontes emissoras de gases de efeito estufa (energia térmica de
origem fóssil) tiveram sua metodologia aprovada pelo Conselho Executivo.
A metodologia-mãe de todos os projetos desse tipo é a metodologia de linha
de base aprovada, AM0015, renumerada como AM0006,
cogeneration connected to an electricity grid” (UNFCCC, 2011).

“Bagasse-based
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Cumpre notar que uma metodologia relativa à produção de etanol – projeto da
Tailândia – para uso em motores de combustão interna em substituição a
combustível de origem fóssil (gasolina) foi submetida para aprovação e encontra-se
em avaliação pelo EB, porém, não foi aprovada até o momento. Projetos de
produção e uso de biodiesel (Índia e Tailândia) encontram-se na mesma situação.
Não se pode olvidar que, dentro dos conceitos de sustentabilidade, há
diversos estudos para a geração de energia de fontes renováveis, visando à
diminuição das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, a utilização de
biocombustíveis tem gerado muitas polêmicas quanto a substituições de plantações
de vegetais para alimentação por vegetais para a produção de biocombustível, bem
como quanto à mão de obra empregada, não havendo nada conclusivo sobre essas
questões até o momento.
Algumas fontes de energia renovável de geração de energia têm grande
viabilidade de uso, contudo, para que possam ser adotadas como solução
energética, necessitam, obrigatoriamente, de avaliação detalhada de potencialidade
e disponibilidade local.
Diante desse cenário, o presente trabalho relata o estudo da disponibilidade
de biomassas no Brasil, observando a viabilidade de plantio, colheita e geração de
energia, destacando que a biomassa mais disponível no país para a geração de
energia é a cana-de-açúcar. Será apresentada a contabilização das emissões de
gases de efeito estufa no ciclo de vida da produção do álcool, e, com esse valor,
será possível contabilizar a redução de emissões de gases de efeito estufa,
comparando-o com outras formas de geração de energia, para assim elaborar uma
metodologia a ser submetida ao UNFCCC.
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2 OBJETIVOS

Serão destacados, a seguir, o objetivo geral e os objetivos específicos deste
trabalho.

2.1 Geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em apresentar diferentes fontes de
biomassa para geração de energia e observar a sua viabilidade de exploração e
econômica no Brasil.
Entre as biomassas apresentadas, será adotada a cana-de-açúcar, devido à
sua maior disponibilidade no país, e será feito um estudo das emissões de gases de
efeito estufa para a transformação dessa biomassa em combustível para geração de
energia.
Os dados das emissões servirão como base para o desenvolvimento de
projeto do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para obtenção de crédito de
carbono, contribuindo, assim, para a mitigação dos efeitos do aquecimento global.

2.2 Específicos

Os objetivos específicos desta pesquisa são:
 Identificar as diversas biomassas que compreenderão o estudo;
 Estudar as diferentes biomassas que podem gerar energia;
 Identificar a biomassa mais viável para produção no Brasil;
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 Estudar o ciclo de vida da produção do etanol;
 Estudar a emissões de gases de efeito estufa na produção do etanol;
 Apresentar a viabilidade de redução das emissões de gases de efeito
estufa por meio da utilização de biomassa para geração de energia.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método científico a ser utilizado neste trabalho será o indutivo, que parte de
dados particulares para chegar a conclusões gerais (universais). Em alguns
momentos da pesquisa, será utilizado também o método dedutivo, que parte dos
dados gerais para os particulares.
Para alcançar os objetivos deste trabalho, serão estudados dados
bibliográficos existentes a respeito de fontes de biomassa possíveis de serem
utilizadas, considerando, inclusive, questões de disponibilidade e/ou possibilidade de
produção, bem como questões regionais.
No trabalho proposto, as utilizações dos métodos dar-se-ão da seguinte
forma:
 O método dedutivo será enfocado para diagnóstico e definição das
biomassas que irão compor este estudo, por meio de fatos e confronto de dados,
sendo observadas as características de cada biomassa;
 O método indutivo será utilizado na obtenção dos dados referentes a cada
biomassa integrante do estudo, com o objetivo de apresentar as viabilidades
econômicas e técnicas para a sua produção, identificando a biomassa com maior
viabilidade de produção no Brasil;
 O método de análise de ciclo de vida será utilizado para investigar as
emissões de gases de efeito estufa na produção do etanol, a fim de obter dados
para comparação com as emissões na produção de combustíveis fósseis.

Os procedimentos metodológicos abrangerão as seguintes iniciativas:

a) Levantamento de bibliografias específicas;

b) Seleção das hipóteses mais pertinentes;
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c) Confronto e testes das hipóteses levantadas;

d) Levantamento de dados de campos obtidos em bibliografias;

e) Cruzamento dos dados obtidos;

f)

Sistematização dos resultados;

g) Apresentação do texto e resultados.
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4 AQUECIMENTO GLOBAL E EFEITO ESTUFA

Efeito estufa é o mecanismo que controla e mantém constante a temperatura
do planeta. Esse mecanismo é regulado pela quantidade de determinados tipos de
gases dispersos na atmosfera, conhecidos como Gases de Efeito Estufa (GEE).
Como mostra a Figura 1, o processo se dá com a chegada da radiação solar
à crosta terrestre e a reflexão de parte dessa radiação de volta ao espaço.
Normalmente, em razão da transparência da atmosfera à luz solar, dos 100% de
radiação recebida, cerca de 65% ficarão na Terra e os 35% restantes serão
refletidos novamente para o espaço (BORTHOLIN; GUEDES, 2007).
Quando a concentração desses gases aumenta significativamente na
atmosfera, a proporção média da irradiação infravermelha que permanece na
atmosfera do planeta se altera, diminuindo a percentagem que é refletida para o
espaço, de modo a aumentar o calor retido na atmosfera, elevando assim, a
temperatura da Terra.
O grande incremento da concentração de GEE’s se deu, sobretudo, pela
expansão das atividades nos setores industriais, agrícolas e de transportes, que
demandou grande consumo de energia proveniente da queima de combustíveis
fósseis (petróleo, carvão mineral e gás natural), além do desmatamento de novas
áreas para ocupação e uso da terra com outras atividades.
A Revolução Industrial alterou as relações entre o homem e a natureza. As
atividades econômicas humanas mudaram o equilíbrio dos gases que formam a
atmosfera, entre eles os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o
metano e o óxido nitroso. Na verdade, esses gases representam menos de 1% da
atmosfera total, composta principalmente de oxigênio (21%) e nitrogênio (78%).
O dióxido de carbono, por exemplo, pode permanecer por 150 anos no ar,
sendo que cerca de 10% desse gás pode permanecer por até mil anos. Cabe notar,
ainda, que algumas atividades básicas e intensas como o cultivo de arroz e a criação
de gado também acabam por gerar reações químicas, com emissão de metano,
óxido nitroso e outros gases de efeito estufa.
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Figura 1 – Diagrama esquemático sobre aquecimento global.
Fonte: Bortholin e Guedes (2007).

Diante da evidência das ameaças das mudanças do clima decorrentes do
aquecimento global, muitos governos e empresas estabeleceram estratégias para
reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Essas estratégias incluem programas
de comércio de emissões, iniciativas voluntárias, taxas sobre o carbono, legislações
e padrões de eficiência energética.
A realização de inventários de emissões e o posterior desenvolvimento de
cenários de emissões constituem instrumentos que permitem a identificação de
potenciais projetos de créditos de carbono, além de autorizarem a adequação
antecipada a futuras metas empresariais de regulação. São, portanto, importantes
ferramentas para a formulação de políticas empresariais adequadas às novas
tendências do mercado mundial (BORTHOLIN; GUEDES, 2007).
Na década de 1980, as evidências científicas relacionando as emissões de
gases de efeito estufa causadas por atividades antrópicas1 com o aquecimento
global começaram a despertar o interesse público para o problema das mudanças
climáticas e suas futuras implicações no ambiente global.
Nos anos de 1990, eram grandes as pressões para a criação de um tratado
mundial para cuidar desse tema. O Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) responderam a
1

Atividades antrópicas são atividades realizadas pelo ser humano.
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essas pressões criando um grupo de trabalho intergovernamental que se encarregou
de preparar as negociações desse tratado. Desde então, foram feitos enormes
progressos na área científica, com a criação do Painel Intergovernamental em
Mudanças Climáticas – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), e na
área política, com a Organização das Nações Unidas estabelecendo o Comitê
Intergovernamental de Negociação para a Convenção Quadro sobre Mudança do
Clima, que mais tarde culminou na criação da Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima.
Segundo os especialistas do IPCC (2006), se essas emissões não
diminuírem, os níveis desses gases presentes na atmosfera podem triplicar até o
ano de 2100. Entre os cientistas, existe um consenso de que o resultado mais direto
das mudanças climáticas seja o aumento da temperatura do planeta entre 1,5º e
5,8ºC. Levantamentos comprovam que os dez anos mais quentes da história, desde
que se começou a fazer tais registros, há mais de 130 anos, foram todos a partir de
1980.
O aumento da temperatura da Terra tende a provocar o incremento do nível
dos oceanos, porque o calor provoca a expansão térmica das moléculas de água e o
descongelamento de calotas polares. Com o aumento do nível do mar, as zonas
costeiras, cidades situadas abaixo do nível do mar, e também algumas ilhas vão
ficar debaixo d’água. Além disso, a água do mar poderá se misturar com a água
doce, diminuindo a água potável disponível no planeta. Outra provável consequência
é que o regime de chuvas sofra modificação, provocando enchentes ou intensos
períodos de seca, o que resultaria na redução das safras agrícolas.
A temperatura média global do ar na superfície da Terra, excluindo-se a
Antártica, é de aproximadamente 15ºC. Sem o fenômeno natural do efeito estufa,
seria inferior em 30ºC, ou seja, -15 ºC (BRASIL, 1999).
Conforme pode ser observado na figura 2, foi realizado estudo para estimativa
da concentração de CO2 na atmosfera a partir de amostra de gelo derretido em
épocas anteriores e comparado à temperatura na terra no mesmo período, dessa
forma é possível observar que a temperatura da terra acompanha a concentração de
CO2 no mesmo período.
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Figura 2 – Temperatura e concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 400 000 anos.
Fonte: J.R. Petit, J. Jouzel, et al. (1999).

4.1 Protocolo de Kyoto

O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional que visa à redução da
emissão dos poluentes que aumentam o efeito estufa no planeta. Entrou em vigor
em 16 de fevereiro de 2005, e o seu principal objetivo é fazer com que ocorra a
diminuição da temperatura global nos próximos anos.
De acordo com o Protocolo de Kyoto, os países do Anexo I ficam obrigados a
reduzir suas emissões de gases geradores de efeito estufa para que elas se tornem
5,2% inferiores aos níveis de emissão de 1990. O Protocolo de Kyoto estabeleceu,
ainda, que essa redução deverá ser realizada entre 2008 e 2012 (fase definida como
o primeiro período de cumprimento do Protocholo).
Fazem parte do Anexo I os países mais industrializados, grandes emissores
de CO2, e do Não Anexo I os países que, para atender às necessidades básicas de
desenvolvimento, precisam aumentar a sua oferta energética e, potencialmente,
suas emissões (BRASIL, 2005a).
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No Quadro 1, abaixo, estão listados todos os países constantes do Anexo I.

Austrália

Liechtenstein

Áustria

Lituânia

Belarus

Luxemburgo

Bélgica

Mônaco

Bulgária

Países Baixos

Canadá

Nova Zelândia

Croácia

Noruega

República Tcheca

Polônia

Dinamarca

Portugal

Estônia

Romênia

Comunidade Europeia

Federação Russa

Finlândia

Eslováquia

França

Eslovênia

Alemanha

Espanha

Grécia

Suécia

Hungria

Suíça

Islândia

Turquia

Irlanda

Ucrânia

Itália

Reino Unido

Japão

Estados Unidos

Letônia
Quadro 1 – Países do Anexo I.
Fonte: Brasil (2005b).

Para possibilitar a implementação dos seus propósitos de redução de
emissões e, ao mesmo tempo, assegurar uma transição economicamente viável
para a adoção desse novo padrão, o Protocolo de Kyoto estabeleceu a criação de
mecanismos comerciais (chamados de Mecanismos de Flexibilização) para facilitar
que os países do Anexo I e suas empresas cumpram suas metas de cortes nas
emissões. São eles:
 Comércio de Emissões e Implementação Conjunta (Emissions Trading e
Joint Implementation): instrumentos pelos quais um país industrializado pode,
inclusive por meio de operações de compra e venda, contabilizar reduções
realizadas em outro país do Anexo I;
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 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – Clean Development
Mechanism (CDM): permite que países do Anexo I financiem projetos de redução ou
comprem os volumes de redução de emissões resultantes de iniciativas
desenvolvidas nos países não industrializados (do Não Anexo I, que, nesse primeiro
período de cumprimento do Protocolo de Kyoto, 2008 a 2012, não têm metas
definidas de redução de emissões).
O Protocolo especifica que as atividades compreendidas nos mecanismos
mencionados devem ser desenvolvidas adicionalmente às ações realizadas pelos
países industrializados dentro de seus próprios territórios (CEBDS, 2008).
A seguir, no Quadro 2, será apresentado um histórico referente à criação do
Protocolo de Kyoto:

1988: A primeira reunião entre governantes e cientistas sobre as mudanças climáticas,
realizada em Toronto, Canadá, descreve o impacto potencial dos gases de efeito estufa
inferior apenas ao de uma guerra nuclear. Desde então, uma sucessão de anos com altas
temperaturas têm batido os recordes mundiais de calor, fazendo da década seguinte a
mais quente desde que existem registros.
1990: O primeiro informe com base na colaboração científica de nível internacional foi o
IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, em inglês), no qual os
cientistas advertem que, para estabilizar os crescentes níveis de dióxido de carbono (CO2)
– o principal gás-estufa – na atmosfera, seria necessário reduzir as emissões de 1990 em
60%.
1992: Mais de 160 governos assinam a Convenção Marco sobre Mudança Climática na
ECO-92. O objetivo era “evitar interferências antropogênicas perigosas no sistema
climático”. Isso deveria ser feito rapidamente para poder proteger as fontes alimentares,
os ecossistemas e o desenvolvimento social. Na Convenção também foi incluída uma
meta para que os países industrializados mantivessem suas emissões de gases estufa,
em 2000, nos níveis de 1990, além de conter o “princípio de responsabilidade comum e
diferenciada”, que significa que todos os países têm a responsabilidade de proteger o
clima, mas o Norte deveria ser o primeiro a atuar.
1995: O segundo informe de cientistas do IPCC conclui que os primeiros sinais de
mudança climática são evidentes: “a análise das evidências sugere um impacto
significativo de origem humana sobre o clima global”. Um evidente desafio para os
poderosos grupos de pressão em favor dos combustíveis fósseis, que constantemente
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legitimavam grupos de cientistas céticos quanto a essa questão, para sustentar que não
havia motivos reais de preocupação.
1997: Em Kyoto, Japão, é assinado o Protocolo de Kyoto, um novo componente da
Convenção, que contém, pela primeira vez, um acordo vinculante que compromete os
países do Norte a reduzirem suas emissões.
Quadro 2 – Histórico do Protocolo de Kyoto.
Fonte: Greenpeace (2004).

4.2 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

Disposto no artigo 12 do Protocolo de Kyoto, e regulamentado pela COP 7
(Acordos de Marraqueche), o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo busca
viabilizar instrumentos para atingir os parâmetros propostos, ao permitir que os
países do Anexo I se beneficiem das reduções de emissões realizadas em países
em desenvolvimento.
O MDL presta assistência para que os países não incumbidos de atender
metas ambientais (Partes Não Anexo I) consigam viabilizar o desenvolvimento
sustentável, reduzindo suas emissões, e para que os países do Anexo I cumpram
seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões.
O MDL prevê a implantação de projetos os quais reduzam as emissões de
gases de efeito estufa. No entanto, dentro de alguns pré-requisitos, como o de
adicionalidade, que pressupõe que o projeto não seja a alternativa econômica mais
viável, ou seja, fuja do business-as-usual. Ademais, os projetos devem apresentar
argumentos que demonstram que eles só serão viabilizados caso recebam o aporte
de recursos do MDL.
Assim, além de uma redução líquida de emissões significativa, os projetos
devem também demonstrar atendimento à legislação corrente e regulamentação
local, análise de investimento e análise de barreiras, como por exemplo, barreira
tecnológica.
Sob a ótica do desenvolvimento sustentável, no caso do Brasil, a Resolução
nº 1 da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) determina
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que os projetos a ela submetidos tragam substanciais benefícios ambientais e
sociais, garantindo a geração de emprego e renda.
Os projetos devem demonstrar que houve uma redução das emissões
diferente do que poderia ocorrer na sua ausência, isto é, indicar evolução das
emissões diferente do que em cenários de tendências. Para tanto, deve-se indicar o
cenário atual, chamado de “linha de base”.

4.2.1 Metodologias para desenvolvimento de projeto MDL

Para o desenvolvimento de um projeto de MDL, é necessário seguir uma das
metodologias aprovadas pela UNFCCC2. Essas metodologias descrevem os
critérios, os parâmetros, a forma de cálculo e um determinado escopo de projeto.
Os projetos são divididos por categorias, quais sejam: geração de energias
(fontes renováveis e não renováveis), distribuição de energia, demanda de energia,
indústrias de manufatura, indústrias químicas, construção, transporte, minérios,
produção de metal, emissões fugitivas de combustíveis, emissões fugitivas na
produção e consumo de halocarbono e hexafluoreto, uso de solventes, tratamento e
disposição de resíduos, florestamento e reflorestamento, e agricultura. As
metodologias existentes são divididas em Pequenas e Grandes Escalas, e o que
difere é a capacidade de produção de créditos de carbono.
É necessário observar que existem emissões fugitivas (Leakage), que são
aquelas que, apesar de externas ao escopo do empreendimento, são provocadas
pela sua existência. Podem ocorrer tanto em função do aumento na atividade de
outros processos emissores de GEE, direta ou indiretamente relacionados ao
projeto, quanto a partir do deslocamento das emissões que ocorreriam no cenário de
linha de base do projeto para outros setores e/ou localizações geográficas. De uma
forma ou de outra, essas emissões são não desejáveis, e, portanto, contribuem de
forma negativa para o cálculo das reduções promovidas pelo projeto.
Cumpre salientar que as metodologias no MDL são baseadas em projetos
passados. Nesse sentido, vale dizer que ainda não existe um caso registrado de

2

Informações sobre metodologias de projeto MDL
<http://cdm.unfccc.int/methodologies/> (UNFCCC, 2011).
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projetos de etanol para geração de energia elétrica; portanto, ainda não há uma
metodologia para esse caso.

4.2.2 Etapas de um projeto MDL

O

processo

de

desenvolvimento

de

projetos

Desenvolvimento Limpo segue as etapas descritas a seguir.

Figura 3 – Fluxograma de obtenção de RCE’s.
Fonte: Elaborada pelo autor.

de

Mecanismo
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4.2.2.1 Etapa 1: Elaboração do Documento de Concepção de Projeto (DCP)

O DCP é o documento pelo qual os participantes do projeto descrevem o
empreendimento e demonstram sua capacidade de contribuição para os objetivos do
MDL.
De uma forma geral, o documento deve estar organizado em sete partes,
contendo:

a) Os objetivos e as características gerais do projeto, a identificação e a
descrição dos participantes e as justificativas de adicionalidade;

b) A metodologia da linha de base;

c) A duração do projeto e a definição do período de obtenção dos créditos;

d) A metodologia e o plano de monitoramento, incluindo procedimentos de
controle e garantia de qualidade das informações;

e) As metodologias e os cálculos das emissões diretas, colaterais e evitadas;

f)

Os impactos ambientais;

g) Os pareceres dos agentes direta ou indiretamente afetados pelo projeto.

4.2.2.2 Etapas 2 e 3: Validação e Aprovação

Esta etapa refere-se à validação e à aprovação do empreendimento com
relação à sua elegibilidade e compatibilidade com os objetivos do MDL.
Uma condição básica para a aceitação do projeto é a sua aprovação formal
pela Agência Nacional Designada relativa às partes não brasileiras, confirmando a
participação voluntária dos participantes. Outra condição é a aprovação pela
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Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, confirmando também a
participação voluntária e, ainda, a contribuição do projeto para o desenvolvimento
sustentável.
Um projeto é considerado válido se:

a) Atender aos critérios de elegibilidade;

b) Demonstrar adicionalidade, isto é, reduzir a presença de GEE na
atmosfera em quantidade superior à que ocorreria na sua ausência;
c) Demonstrar que considera os comentários dos atores envolvidos;

d) Apresentar análise de impacto ambiental compatível com a legislação
nacional;

e) Considerar adequadamente as emissões colaterais no cálculo da redução
total de emissões;

f)

Adotar metodologias apropriadas para o cenário de linha de base e para o

plano de monitoramento, que sejam aprovadas ou propostas de acordo com os
procedimentos para proposição de novas metodologias ou de ajustes em
metodologias aprovadas;

g) Indicar um período adequado para a obtenção dos créditos de carbono.

4.2.2.3 Etapa 4: Registro

Esta etapa refere-se à aceitação formal do projeto pelo Comitê Executivo
(CE).
O registro ocorre quando o projeto está de acordo com os procedimentos e os
requisitos de validação. Caso contrário, os participantes do empreendimento são
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comunicados, e podem, após revisão e nova validação e aprovação do projeto,
submetê-lo novamente ao Comitê.

4.2.2.4 Etapa 5: Monitoramento

A etapa de monitoramento corresponde ao período de operação do projeto,
durante o qual suas contribuições reais para os objetivos do MDL são mensuradas.
As atividades de mensuração e os eventuais ajustes no empreendimento são
de responsabilidade dos participantes do projeto. O monitoramento, feito de acordo
com o plano previsto no DCP, é condição para que o projeto evolua para as etapas
finais de verificação, certificação e emissão das RCE’s.

4.2.2.5 Etapa 6: Verificação e Certificação

Esta etapa visa à verificação final de que os objetivos previstos para o projeto
foram efetivamente alcançados e, de que, com isso, foi efetuada a sua contribuição
para a redução das mudanças climáticas.
A verificação é realizada por uma Entidade Operacional Designada (EOD),
com base nos resultados observados durante a etapa de monitoramento e
registrados no Relatório de Monitoramento. Para tanto, a EOD deve:

a) Fazer inspeções de campo;

b) Entrevistar participantes do projeto e atores locais;

c) Observar práticas estabelecidas;

d) Coletar dados e medições;

e) Testar a acurácia de equipamentos de monitoramento.
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A EOD verifica, ainda, se o plano de monitoramento foi adequadamente
executado e se o Relatório de Monitoramento está completo. Adicionalmente, a EOD
determina a redução de emissões e/ou a remoção de GEE alcançadas.

4.2.2.6 Etapa 7: Emissão dos Certificados

Esta etapa refere-se à emissão das RCE’s e é o objetivo final do ciclo de
projeto. A emissão se dá em função do Relatório de Certificação produzido pela
EOD, e o número de certificados emitidos segue a quantidade recomendada no
Relatório. Isso ocorre a menos que uma das partes participantes do projeto ou pelo
menos três membros do Comitê Executivo requisitem a revisão da quantidade a ser
emitida. Nesse caso, a revisão deverá ser realizada pelo CE, no prazo máximo de
trinta dias (BRASIL, 2005b).
Vale notar que, na comercialização dos créditos, os compradores levam em
conta não somente a quantidade, mas também a “qualidade” associada aos
mesmos. Assim, são analisados outros fatores, como a tecnologia a ser empregada,
as condições de operação, as condições de monitoramento, a adicionalidade e a
elegibilidade do projeto, sendo esses, atrativos no processo de comercialização das
RCE’s.

4.2.2.7 Etapa 8: Comércio das RCE’s

A comercialização dos créditos ocorre por meio de bancos, que fazem a
intermediação entre as empresas interessadas em compra e venda. Os principais
mercados de comercialização de emissões são a Comunidade Europeia e o Japão.
Outra possibilidade de negociação é o chamado mercado paralelo, sendo que
a

Chicago

Climate

Exchange

(<www.chicagoclimatex.com>).

(CCX)

é

o

principal

representante
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Esse mercado é conhecido como mercado voluntário, do qual os países do
Anexo I não têm interesse em participar, uma vez que esses créditos não podem ser
utilizados para cumprir sua meta de redução de emissão.
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5 ENERGIA RENOVÁVEL

O

Brasil

apresenta

uma

matriz

de

geração

elétrica

de

origem

predominantemente renovável, sendo que a geração interna hidráulica responde por
um montante superior a 76% da oferta, conforme descrito no Gráfico 1.
Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) do ano-base 2009, somando
as importações, que essencialmente também são de origem renovável, pode-se
afirmar que aproximadamente 85% da eletricidade no Brasil é originada de fontes
renováveis – sem considerar que parte da geração térmica é originada de biomassa
(BRASIL, 2010a).

Gráfico 1 – Oferta interna de energia elétrica por fonte – 2009.
Fonte: Brasil (2010a).

No entanto, observando toda a produção de energia primária no Brasil, o
petróleo e seus derivados aparecem como a maior fonte geradora atualmente. Os
combustíveis fósseis são utilizados tanto para geração de energia elétrica como para
geração de energia a vapor utilizada em indústrias em geral e veículos automotores.
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Essa fonte de energia é a responsável pelo maior volume de emissões de gases de
efeito estufa, como é observado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Produção de energia primária por fonte – 2009.
Fonte: Brasil (2010a).

Para a diminuição das emissões atmosféricas, a melhor opção é o uso de
biomassa, que é uma das fontes para produção de energia com maior potencial de
crescimento nos próximos anos. Tanto no mercado internacional quanto no interno,
ela é considerada uma das principais alternativas para a diversificação da matriz
energética e a consequente redução da dependência dos combustíveis fósseis.
No Brasil, em 2009, a biomassa, com participação de 31,1% na matriz
energética, foi a segunda principal fonte de energia, superada apenas por petróleo e
derivados. Ela ocupou a mesma posição entre as fontes de energia elétrica de
origem interna, ao responder por 3,7% da oferta. Só foi superada pela
hidroeletricidade, que foi responsável pela produção de 77,4% da oferta total
(BRASIL, 2010a).
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5.1 Biomassa como fonte de energia

A biomassa ocupa a posição de liderança entre as várias fontes alternativas
de energia. Hoje em dia, o uso da biomassa como fonte energética varia
dependendo do estado de desenvolvimento do país em questão (MONTEIRO,
2004).
As vantagens da utilização da biomassa como fonte energética são:
 A biomassa é uma fonte renovável, não se extinguindo como um recurso
natural esgotável (desde que haja manejo sustentável);
 A biomassa produz um combustível com baixo enxofre;
 Em alguns casos, o processamento de biomassa para produção de
combustíveis diminui a poluição ambiental (esgoto, rejeitos de processamentos).

Algumas fontes de biomassa podem ter um destino útil, rentável e
ecologicamente correto, e seus resíduos não mais serem simplesmente dispostos na
natureza. Elas constituem fontes renováveis de energia, capazes de substituir
combustíveis fósseis tradicionalmente utilizados.
Cabe ressaltar que os biocombustíveis, desde que produzidos de maneira
sustentável, são considerados fontes energéticas neutras em emissões de gases de
efeito estufa.
No Brasil, pequenas comunidades, indústrias e empresas de diversos
segmentos aplicam projetos que visam à redução da emissão de gases poluentes na
atmosfera, desenvolvendo políticas de autossustentação energética. Mas, apesar do
imenso potencial disponível, o aproveitamento efetivo das fontes renováveis
existentes no país ainda é bastante modesto.
A utilização em larga escala de biomassa (resíduos agrícolas, de produção e
de florestas) pode gerar energia térmica ou elétrica. Cada região do país dispõe de
recursos para esse fim: no Norte, os resíduos de serrarias; no Nordeste, a cana-deaçúcar e os resíduos de coco (KIKUCHI, 2001).
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Os biocombustíveis têm importante papel na provisão da demanda mundial
de combustíveis líquidos, sobretudo pelas questões ambientais em pauta, pela
instabilidade nos preços do petróleo no mercado internacional e pela perda de
confiança na oferta dos combustíveis fósseis a médio e a longo prazos. Por esse
motivo, os biocombustíveis assumem importância ímpar no debate concernente ao
aprovisionamento energético mundial futuro.
Vale observar que a utilização de biocombustíveis como fonte de energia,
apesar de não ser um assunto novo, nunca despertou tanto a atenção dos diversos
segmentos da comunidade internacional como nos dias de hoje. Seja pelos
governos, empresas ou sociedades em geral, os biocombustíveis são vistos como
uma importante contribuição para:
 A redução da dependência das fontes de energia não renováveis, como o
petróleo;
 A mitigação do aquecimento global, via redução das emissões de gases de
efeito estufa;
 A minimização da exclusão econômica social de famílias em situação de
miséria.

Contudo, existe a precariedade e a falta de informações oficiais sobre o uso
da biomassa para fins energéticos, situações que se devem, principalmente, aos
seguintes fatores:
 Trata-se de um energético tradicionalmente utilizado em países pobres e
em setores menos desenvolvidos;
 Trata-se de uma fonte energética dispersa, cujo uso, via de regra, é
ineficiente;
 O uso da biomassa para fins energéticos é indevidamente associado a
problemas de desflorestamento e desertificação (BRASIL, 2010a).

40

Conforme resumido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL,
2005), o aproveitamento da biomassa pode ser feito por meio da combustão direta
(com

ou

sem

processos físicos

de

secagem,

classificação,

compressão,

corte/quebra etc.), de processos termoquímicos (gaseificação, pirólise, liquefação e
transesterificação) ou de processos biológicos (digestão anaeróbia e fermentação)
A Figura 3, abaixo, apresenta os principais processos de conversão da
biomassa em energéticos.

Figura 4 – Diagrama esquemático dos processos de conversão energética da biomassa.
Fonte: ANEEL (2005).

Silva e Ruggero (2005) explanam os principais processos de conversão
energética da biomassa da seguinte forma:
 Combustão ou queima direta: transformação da energia química do
combustível em calor, por meio das reações dos elementos constituintes dos
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combustíveis com oxigênio (O2) – o ar ou o oxigênio são fornecidos além da
quantidade estequiométrica;
 Gaseificação: aquecimento da biomassa em presença de oxidante (ar ou
O2) em quantidades menores do que a estequiométrica, obtendo-se um gás
combustível composto de monóxido de carbono (CO), hidrogênio (H2), metano (CH4)
e outros. Desse gás, utilizando-se catalisadores, pode-se obter adicionalmente
metano, metanol, hidrogênio e amônia;
 Pirólise: aquecimento da biomassa em ausência de oxidante (oxigênio).
Obtém-se como resultado um gás combustível, produtos líquidos (alcatrão e ácido
pirolenhoso) e uma substância carbonosa, que pode ser convertida em carvão
ativado. É o processo usado na fabricação do carvão vegetal;
 Liquefação: processo de produção de combustíveis líquidos por meio da
reação da biomassa triturada em um meio líquido com monóxido de carbono, em
presença de um catalisador alcalino. Obtém-se um líquido viscoso, que pode ser
utilizado como combustível em fornos;
 Fermentação: conversão anaeróbia de compostos orgânicos pela ação de
micro-organismos, em grande parte dos casos, da levedura Saccharonyos
cereviscae. No caso da fermentação alcoólica, o substrato orgânico é a sacarose, e
os produtos são fundamentalmente o etanol e o gás carbônico.

O Plano Nacional de Energia 2030, produzido pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) ligada ao Ministério de Minas e Energia (MME), identifica as
seguintes tecnologias como prioritárias para o Brasil (BRASIL, 2007):
 Ciclo a vapor com turbinas de contrapressão: é empregado de forma
integrada a processos produtivos por meio da cogeração. Nele, a biomassa é
queimada diretamente em caldeiras e a energia térmica resultante é utilizada na
produção do vapor. Esse vapor pode acionar as turbinas usadas no trabalho
mecânico requerido nas unidades de produção, bem como as turbinas para geração
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de energia elétrica. Além disso, o vapor que seria liberado na atmosfera após a
realização desses processos pode ser encaminhado para o atendimento das
necessidades térmicas do processo de produção. Este processo está maduro do
ponto de vista comercial e é o mais disseminado atualmente. O Brasil conta,
inclusive, com diversos produtores nacionais da maior parte dos equipamentos
necessários;
 Ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração: consiste na
condensação total ou parcial do vapor ao final da realização do trabalho na turbina,
para atendimento às atividades mecânicas ou térmicas do processo produtivo. Essa
energia a ser condensada, quando inserida em um processo de cogeração, é
retirada em um ponto intermediário da expansão do vapor que irá movimentar as
turbinas. A diferença fundamental desta rota em relação à contrapressão é a
existência de um condensador na exaustão da turbina e de níveis determinados para
o aquecimento da água que alimentará a caldeira. A primeira característica
proporciona maior flexibilidade da geração termelétrica (que deixa de ser
condicionada ao consumo de vapor de processo), e a segunda proporciona aumento
na eficiência global da geração de energia. Este sistema, portanto, permite a
obtenção de maior volume de energia elétrica. No entanto, sua instalação exige
investimentos muito superiores aos necessários para a implantação do sistema
simples de condensação;
 Ciclo combinado integrado à gaseificação da biomassa: gaseificação é
a conversão de qualquer combustível líquido ou sólido, como a biomassa, em gás
energético, por meio da oxidação parcial em temperatura elevada. Essa conversão,
realizada em gaseificadores, produz um gás combustível que pode ser utilizado em
usinas térmicas movidas a gás para a produção de energia elétrica. Assim, a
tecnologia de gaseificação aplicada em maior escala transforma a biomassa em
importante fonte primária de centrais de geração termelétrica de elevada potência,
inclusive aquelas de ciclo combinado, cuja produção é baseada na utilização do
vapor e do gás, o que aumenta o rendimento das máquinas.
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5.2 Biocombustíveis X Florestas e alimentos

Ainda há desafios que devem ser superados no Brasil e no mundo para a
implementação e o fomento do uso de biomassa como fonte geradora de energia.
As principais preocupações com relação à expansão da produção de biomassa
residem nas seguintes argumentações:
 A produção do biocombustível pode acarretar o deslocamento da produção
de alimentos, levando a um aumento gradativo do preço das terras e, por
consequência, dos alimentos no mercado internacional;
 A demanda crescente por terras para a produção de biocombustíveis pode
aumentar a pressão sobre florestas, expandindo as áreas desmatadas.

Ao analisar as perspectivas de um mercado global de bioetanol, desenvolvido
em bases sustentáveis, é essencial entender as interações entre os mercados de
alimentos e a produção bioenergética, para uma correta avaliação dos efeitos mais
amplos do incremento da produção de biocombustíveis, em suas diferentes
configurações produtivas.
A preocupante crise no fornecimento de alimentos, com a forte elevação dos
preços observada em muitos países durante 2007 e 2008, que coincide com a
expansão da produção de biocombustíveis em escala global, confirmou a
importância de se avaliar adequadamente seu impacto sobre a disponibilidade e o
comportamento dos preços dos produtos agrícolas de interesse alimentar.
A segurança alimentar apresenta quatro dimensões: disponibilidade de
recursos, acesso aos alimentos, utilização dos biocombustíveis e estabilidade,
considerando, em particular, sua relação com a expansão da produção
bioenergética.
Com relação à disponibilidade de recursos, ou seja, o impacto da produção
dos biocombustíveis sobre a disponibilidade de recursos para a produção de
alimentos, é possível constatar que a utilização de terras agrícolas para produção de
matérias-primas de interesse energético é quase desprezível frente à área total
cultivada. Com efeito, atualmente, apenas cerca de 1% das terras aráveis do mundo
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é utilizada para a produção de biocombustíveis líquidos, com perspectivas de haver
um incremento para 3% a 4% em 2030. Da mesma maneira, é difícil acreditar que
existam restrições efetivas de superfície para produzir alimentos e biocombustíveis
quando se considera que as áreas atualmente em cultivo, em todo o planeta (cerca
de 1,5 bilhão de hectares), representam aproximadamente 12% das terras
cultiváveis (SECOND..., 2008).
O acesso aos alimentos se refere à condição de que as pessoas tenham os
recursos suficientes para adquirir alimentos adequados e obter uma alimentação
nutritiva. Depende, primordialmente, das condições de renda da população e da
infraestrutura de transporte, armazenamento e distribuição. Isso tende a ser
favorecido nos contextos em que a produção bioenergética dinamize o sistema
produtivo rural e amplie a renda das famílias. Mas, por outro lado, pode ser afetado
negativamente

quando

a

produção

de

biocombustíveis

causa

aumentos

significativos no preço dos alimentos, que reduzem o poder de compra da
população. Esse efeito seria maior nos países ou regiões em que uma proporção
significativa da renda é gasta com alimentos.
A utilização do biocombustível, por sua vez, deve ser avaliada de modo a
demonstrar equilíbrio adequado entre os combustíveis fósseis. Existe grande
demanda sobre os combustíveis fósseis e, dessa forma, é necessário controlar o
ímpeto de substituição dos mesmos por combustíveis renováveis, a fim de não
demonstrar um desequilíbrio e afetar a segurança alimentar. É necessário observar,
ainda, o melhor rendimento em equipamento, pois diferenças técnicas em cada um
dos combustíveis, determinando o melhor rendimento para cada uso.
Já a dimensão estabilidade se refere à condição em que uma população, um
local ou uma pessoa tem acesso a alimentos adequados em qualquer momento.
Portanto, refere-se tanto à dimensão da disponibilidade quanto à do acesso à
segurança alimentar. A produção de biocombustíveis pode afetar a estabilidade se
substituir a produção de alimentos (disponibilidade). Também pode afetá-la, se gerar
aumentos significativos no preço dos alimentos (efeito negativo no acesso) ou
incrementar a renda dos agricultores (efeito positivo no acesso). Um exemplo
concreto é oferecido pelo bioetanol de cana-de-açúcar no Brasil, cuja produção
estimulou o incremento da produção de cana, embora essa matéria-prima seja
parcialmente desviada para a fabricação de açúcar sempre que seu preço se mostra
suficientemente atrativo. Por outro lado, preços motivadores do bioetanol frente ao
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açúcar tendem a reduzir a oferta do último e estabilizar seu preço. Esses impactos
positivos sobre a estabilidade tendem a ser mais efetivos quando os mercados
bioenergético e alimentar se mostram mais integrados e menos afetados por
barreiras alfandegárias.
Diante do exposto, não é possível afirmar que os biocombustíveis afetam o
preço e a disponibilidade de alimentos e as florestas, uma vez que estudos podem
avaliar o seu desenvolvimento, garantindo o equilíbrio.

5.3 Tipos de biomassa

As seguintes fontes de biomassa serão utilizadas como fontes deste estudo:

Resíduos vegetais

Resíduos de madeira

Gramíneas

 Caroço de açaí

 Rejeitos do campo

 Capim-elefante

 Casca de arroz

 Resíduos de serrarias
(casca, cavacos etc.)

 Cana-de-açúcar

 Casca de cacau

 Resíduos de indústria
moveleira

 Casca de castanha-do-pará
 Casca de coco-de-babaçu
 Casca de coco-do-dendê
 Coco-da-baía
 Palha e bagaço de cana
 Palha e casca de café
Quadro 3 – Tipos de biomassa.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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As biomassas que integram este trabalho foram escolhidas por fazerem parte
do estudo de potencial de geração de energia no Brasil produzido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica, por meio do documento denominado Balanço
Energético Nacional (BEN). Segundo a ANEEL (2005), essas biomassas são as
principais fontes de energias renováveis disponíveis no Brasil atualmente.
Demais biomassas, tais como bambu, mamona, pinhão manso, soja, cupuaçu
e girassol, não fazem parte deste estudo, por não estarem compreendidos no Atlas
da Energia Elétrica do Brasil 2ª edição – 2005, produzido pelo mesmo órgão
(ANEEL, 2005).

5.3.1 Casca de arroz

Fotografia 1 – Casca de arroz.
Fonte: Wikipédia (2011).

5.3.1.1 Informações gerais

A casca de arroz é o subproduto mais volumoso na indústria do arroz,
podendo ser aproveitado de diversas maneiras.
A geração de energia por meio da queima da casca de arroz é uma
alternativa praticável do ponto de vista tecnológico, viável do ponto de vista
econômico e ética do ponto de vista ecológico, uma vez que existe tecnologia para a
conversão.
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A matéria-prima é abundante nas regiões produtoras e todo o CO2 gerado na
queima volta para o ciclo de carbono da biosfera terrestre. No caso da geração de
energia pela combustão direta, o resíduo final é a cinza impura.
Conforme Couto et al. (2004), o pouco interesse existente no aproveitamento
racional da casca de arroz como fonte energética é o principal responsável pelo
atual estado da arte da tecnologia. O fato de ter as suas raízes de produção em
regiões às vezes distantes da sua potencial utilização, somado à sua baixa
densidade, à grande necessidade capacidade de armazenamento e transporte,
constituem obstáculos ao seu aproveitamento.

5.3.1.2 Características técnicas

O arroz vem da lavoura com 25 a 30% de umidade, índice que varia com as
condições de plantio e com a época do ano.
A umidade precisa ser reduzida para 12 a 15%, para que o arroz seja
beneficiado e, no máximo 13%, para que seja armazenado. A secagem é feita com a
queima da casca e os gases de combustão são empregados como meio de
aquecimento.
Uma usina exclusivamente produtora de arroz branco não tem consumo de
vapor de processo. Uma usina de beneficiamento de arroz recebe o arroz colhido,
que é transportado com casca para a usina.
Segundo dados técnicos, ao longo de um ano, aproximadamente 15% da
casca produzida é destinada à secagem do arroz, atividade que ocorre
principalmente no período de colheita (janeiro a abril). Estima-se que, de toda a
casca produzida ao longo de um ano, apenas 50% possam ser utilizados na
produção de eletricidade, uma vez que, além dos 15% destinados à secagem,
aproximadamente 35% estão disponíveis em pequenas indústrias (BIODIESEL BR,
2007).
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5.3.1.3 Disponibilidade

A casca de arroz é produzida praticamente em todo o país, destacando-se os
estados do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Paraná e São Paulo (DE SOUZA, 1997, apud COUTO et al., 2004).

5.3.1.4 Aplicações

Segundo Couto et al. (2004), na década de 1980, a produção nacional de
arroz foi da ordem de 9.775.720t, o que gerou, consequentemente, cerca de
2.731.100t de casca, aproximadamente 25 a 30% da casca de arroz produzida no
Brasil já vinha sendo utilizada na geração de calor para secagem “mecânica” do
próprio produto. Porém, havia ainda um excedente sem uso energético estimado em
torno de 1,6 milhão de toneladas.
As principais formas de utilização da casca de arroz no Brasil tem sido, ao
longo das últimas décadas:
 Secagem do próprio grão nas áreas de produção por meio da queima em
fornalhas;
 Cama para equinos, suínos, frangos e outros animais;
 Adubação orgânica, após processo de compostagem;
 Peletização para posterior incorporação à ração de ruminantes;
 Briquetagem.
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5.3.1.5 Problemas

Conforme Perozzi (2004), um dos principais problemas da casca do arroz é
que, quando incinerada em ambiente fechado (caldeiras e fornos, por exemplo),
resulta em cinzas que são tóxicas e prejudiciais ao homem.
As cinzas geradas na queima das cascas apresentam alto teor de sílica, e,
muitas vezes, são descartadas de maneira irregular, tornando-se um grave problema
ambiental. Outro destino comum da casca é o descarte em lavouras e fundos de
rios, liberando gás metano ao se decompor.
De acordo com Amato (2002), outro problema da casca do arroz está
relacionado à sua baixíssima densidade aparente, no entorno de 0,12 a 0,14 kg/m3,
sendo o primeiro valor o mais utilizado para cálculos práticos. Considerando que um
metro cúbico comporta tão somente 120 kg de casca, pode-se imaginar a
preocupação causada no armazenamento e no transporte, podendo ser aplicado a
compactação deste para diminuir o volume para transporte.

5.3.2 Babaçu

Fotografia 2 – Babaçu.
Fonte: Berohokã (2009).
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5.3.2.1 Informações gerais

O babaçu (Orbignya Phalerata Martius), planta da família das palmáceas, é
nativo da região Centro-Norte do Brasil, onde se localiza sua principal ocorrência,
constituindo-se em espécie altamente dominante, formando grandes matas, às
vezes homogêneas, às vezes em concorrência com outras espécies (HERMAN,
2006, apud NASCIMENTO; DUTRA; NUMAZAWA, 2006).
Desde os primeiros planos para implantar a siderurgia na Amazônia Oriental
brasileira, a utilização do coco-de-babaçu sempre foi indicada como uma alternativa
ecologicamente prudente para o suprimento de biomassa e produção de carvão
vegetal para atender às indústrias produtoras de ferro-gusa na região (MONTEIRO,
2004).

5.3.2.2 Características técnicas

Nascimento (2004) examinou os componentes do babaçu e seu uso
econômico. O fruto do babaçu é uma drupa com sementes oleaginosas e
comestíveis, com elevado número de cocos por cacho (150 a 250) e uma quantidade
média de quatro cachos por palmeira. Os frutos têm formato elipsoidal, pesando de
90 a 280 g.
O coco-de-babaçu é constituído de três camadas: uma externa, fibrosa
(epicarpo), uma intermediária, fibrosa-amilácea (mesocarpo), e uma interna, lenhosa
(endocarpo), na qual estão inseridas as amêndoas, como se vê na Figura 4, a
seguir.

51

Figura 5 – Tamanho e composição média de frutos de babaçu colhidos em
cinco estados brasileiros.
Fonte: Herman (2002, apud NASCIMENTO, 2004).

É usual dar o nome de cascas ao conjunto das três camadas, as quais
correspondem, aproximadamente, a 93%, em peso, do coco-de-babaçu.
Devido à existência de várias espécies e às diferentes regiões de ocorrência
do babaçu, é comum encontrar-se certa variação na composição do coco, conforme
a amostra que se toma.

COMPONENTE

USO

Epicarpo

Combustível primário, para álcool metílico e etílico, furfural e
aglomerados.

Mesocarpo

Álcool etílico, amido para alimentos, rações animais e usos
industriais.

Endocarpo

Carvão, furfural, gases da pirogenação, álcool metílico e etílico.

Folhas

Celulose e aglomerados.

Caule

Palmito (exclusivamente das palmeiras resultantes dos desbastes).

Amêndoa

Óleo para usos tradicionais, combustível em substituição ao diesel,
detergentes biodegradáveis e torta para ração.

Quadro 4 – Uso dos componentes do babaçu.
Fonte: Herman (2002, apud NASCIMENTO, 2004).
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Figura 6 – Produtos alternativos do babaçu.
Fonte: Teixeira e Milanez (2003).

5.3.2.3 Disponibilidade

A área de ocorrência de babaçuais estende-se de forma descontínua por
nove estados brasileiros, sendo que aproximadamente 2/3 dos povoamentos se
encontram no Maranhão, conforme se pode verificar pelo Mapa 1, a seguir.
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Mapa 1 – Área de ocorrência do babaçu.
Fonte: Herman (2002, apud NASCIMENTO, 2004).

O estado do Maranhão participa, em média, com cerca de 65% da área
nacional de ocorrência do babaçu, o que representa 30% da superfície do estado. A
área ocupada pelas palmeiras nas Regiões Ecológicas de Cerrado, Cocais e
Baixada correspondem a 25% da superfície desse estado, congregando às citadas
Regiões aproximadamente 80% da produção de amêndoas (HERMAN, 2002, apud
NASCIMENTO, 2004).

Região Ecológica

Área (103 ha)

% Sobre estado

Cerrado

4.488

13,81

Cocais

1.970

6,06

Baixada

1.770

5,44

Total

8.228

25,31

Quadro 5 – Área de ocorrência do babaçu nas Regiões Ecológicas.
Fonte: Teixeira e Milanez (2003).
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5.3.2.4 Status tecnológico

Conforme Nascimento (2004), entre as diversas alternativas tecnológicas para
o aproveitamento das partes do coco-de-babaçu, a que apresenta, no momento, o
maior potencial para se desenvolver e ao mesmo tempo satisfazer os anseios da
nação na busca de novas formas de energia é a que utiliza o mesocarpo para
produção de álcool, o endocarpo para produção de carvão e gases, a amêndoa para
produção de óleo (com possível aplicação em motores a diesel) e o epicarpo para
utilização direta como combustível primário.
Segundo Teixeira e Milanez (2003), a tecnologia para geração de energia a
partir do babaçu é a mesma usada em relação à biomassa de cana-de-açúcar,
sendo necessários apenas alguns ajustes nas caldeiras. Além disso, segundo o
mesmo pesquisador, o babaçu apresenta como vantagem adicional a densidade 2,5
vezes maior e o teor de umidade bem menor, em torno de 15% a 17%, enquanto o
teor de umidade do bagaço de cana fica em torno de 50%.
Outra vantagem, de acordo com Teixeira e Milanez (2003), é que o babaçu
ocorre em abundância em áreas onde normalmente a cana não vai bem. Por isso,
apresenta-se como um sistema de geração de energia em locais onde a cana não é
uma boa opção.

5.3.2.5 Aplicações

Conforme Monteiro (2004), efetivamente, até o momento, a produção do
carvão vegetal a partir do coco-de-babaçu para abastecer as siderúrgicas da região
é extremamente residual. Resume-se a programas piloto, como o que funcionou com
o apoio do governo do estado do Maranhão, no Sudoeste desse estado.
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5.3.2.6 Questões sociais

No Maranhão e também no Piauí, Pará e Tocantins, cerca de 300 mil pessoas
vivem da extração do coco do babaçu, sendo que 90% dos quebradores são
mulheres.

Fotografia 3 – Pessoa trabalhando com o babaçu.
Fonte: Berohokã (2009).

A partir da década de 1980, as dificuldades enfrentadas impulsionaram o
aparecimento de organizações em defesa dessas mulheres. O Movimento
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), presente em quatro
estados brasileiros (Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins), tem como principal
bandeira aquela que, historicamente, é a grande reivindicação das quebradeiras de
coco: o direito de livre acesso aos babaçuais.
Dez cidades do Maranhão adotaram a Lei do Babaçu Livre, que está em
vigência no estado desde 1997. Nesses lugares, é permitida a extração, mesmo em
terras privadas (NEGÓCIOS AMAZÔNIA, 2010).
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5.3.2.7 Problemas

Os principais problemas do babaçu são a necessidade de transporte de
diferentes locais de onde há produção primária até a indústria, a produção
descentralizada,

o

grande

número

de

intermediários,

os baixos

volumes

transacionados, o fornecimento irregular, a logística ineficiente e, finalmente, a baixa
qualidade das amêndoas, fatores que, juntos, geram a imposição de altos custos de
transação ao sistema, custos esses relacionados, em última instância, ao sistema
extrativista de produção do babaçu.
Por outro lado, é muito evidente o potencial energético da utilização do
epicarpo do babaçu, não só pelo poder calorífico inferior (PCI3) como pela grande
disponibilidade do produto, principalmente no estado do Maranhão.

5.3.3 Palha, bagaço e cana de açúcar

A sazonalidade da cultura de cana-de-açúcar interfere na disponibilidade de
resíduos de interesse energético. No Centro-Sul do Brasil, a colheita concentra-se
nos meses de abril/maio a novembro/dezembro de um mesmo ano. Já nas regiões
Norte e Nordeste, a colheita se dá nos meses de agosto/setembro de um ano até
março/abril do ano seguinte.

Fotografia 4 – Plantação de cana-de-açúcar.
Fonte: Cabrunco do Chuvisco (2011).

3

PCI: É a quantidade de calor que pode produzir 1kg de combustível.
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Para o segmento sucroalcooleiro, os resíduos da cana que podem ser
utilizados na produção de eletricidade são o bagaço, as pontas, folhas e o vinhoto.
Alternativamente à cogeração dentro das próprias usinas e destilarias, o bagaço
pode ter uso energético fora delas, como insumo para volumoso de ração animal,
fabricação de papel, fabricação de elementos estruturais e, finalmente, álcool a partir
de hidrólise (BIODIESEL BR, 2007).

Figura 7 – Usina de biomassa movida pelos restos da cana.
Fonte: Biodiesel BR (2007).

5.3.3.1 Palha de cana

Fotografia 5 – Palha de cana.
Fonte: Eco Debate (2008).
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5.3.3.1.1 Informações gerais

Palha é tudo o que é retirado antes do processo de esmagamento e moagem,
que extrai o caldo da cana (utilizado para produzir o açúcar e o álcool).
A palha inclui não somente as folhas secas, mas também as verdes e o
“ponteiro” (ponta) da planta.

5.3.3.1.2 Características técnicas

A quantidade de palha que a cana produz é muito variável. Depende da idade
que a plantação tem quando se faz o corte, da região onde o canavial se encontra e
da variedade da cana com que se trabalha.
Para se estimar a disponibilidade efetiva dos resíduos, são consideradas duas
alternativas:

a) Colheita de cana picada e crua, sem queimar, com a separação da palha
na lavoura pela colheitadeira mecânica (extratores ligados) e o posterior
recolhimento da palha do solo com enfardadora;

b) Colheita de cana picada e crua, com os extratores da colheitadeira
mecânica desligados, com a separação da palha picada na indústria com estação de
limpeza operando a seco.

O potencial de resíduos da cana-de-açúcar (matéria seca) representa, em
média, 14% da massa de colmos. Dessa forma, para cada tonelada de cana
(colmos) produzida, tem-se 140 kg de resíduo seco.
Conforme Ripoli e Gamero (2007), a principal questão para a qual o setor
sucroalcooleiro busca resposta é como retirar a palha do campo e disponibilizá-la na
usina de maneira mais adequada. O recolhimento dessa biomassa apresenta
inúmeras opções, entre elas, o enfardamento.
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5.3.3.1.3 Disponibilidade

Um projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Global
Environment Fund (GEF) – Fundo para o Meio Ambiente Mundial) concluiu que o
país produz por safra anual mais de 40 milhões de toneladas de palha de cana.
Pelo menos a metade desse volume pode ser usada na geração de energia.
Vale observar que a palha é importante para gerar energia, mas é relevante para o
solo também. Assim, de forma a garantir o equilíbrio, seria adequado deixar metade
da palha no campo e a outra metade iria para as indústrias. Para isso, no entanto, é
preciso que toda a produção de cana siga o exemplo do estado de São Paulo e
elimine a grande parte da queima dos resíduos.

5.3.3.1.4 Aplicações

A principal utilização da palha da cana é o abastecimento dos fornos das
próprias usinas sucroalcooleiras para a geração de energia. A palha da cana-deaçúcar pode abastecer toda a usina, sem que esta necessite de outra forma de
energia.

5.3.3.1.5 Problemas

Com a tecnologia atual, é praticamente impossível colher a cana totalmente
livre da palha. Por isso, os agricultores preferem queimá-la antes da colheita, para
facilitar o corte. Mas esse processo emite grandes quantidades de monóxido de
carbono e de carbono particulado (a fuligem, ou carvãozinho), a ponto de terem sido
estabelecidos prazos para a eliminação desse método no estado de São Paulo.
Sem ser queimada, a maior parte da palha fica no campo, jogada no solo,
onde tem a função de protegê-lo contra a erosão. Além disso, conforme se
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decompõe, ela serve de adubo, por ser rica em nutrientes. Parte dela, no entanto,
sempre acaba nas usinas de produção de açúcar e álcool. Lá, a palha acaba no lixo,
por não ter utilidade.
Seguem alguns problemas relacionados ao uso da palha para geração de
energia:
 Falta de mão de obra capacitada;
 Inadequação máquina-relevo (nem todas as terras hoje plantadas estarão
aptas);
 Falta de conhecimento agronômico de cultivo ao longo dos anos sem a
prática das queimadas;
 Alto custo de coleta e transporte;
 Grandes áreas de estocagem na planta de geração;
 As necessidades de equipamento, mão de obra e restrições de tempo
inibem o recolhimento dos resíduos, uma vez que o produtor está preocupado com o
seu produto (colheita, cultivo etc.);
 A operação de recolhimento irá conflitar com os esforços de se manter a
produtividade do solo (aspectos agronômicos e compactação) e a minimização da
erosão;
 O interesse do produtor em recolher os resíduos depende, normalmente,
do beneficio econômico.
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5.3.3.2 Bagaço de cana

Fotografia 6 – Bagaço de cana.
Fonte: O Globo (2007).

5.3.3.2.1 Informações gerais

O bagaço de cana tem sido historicamente usado como combustível nas
usinas, pelo menos desde o início do século passado, quando passou a substituir a
lenha nas caldeiras. Com os avanços tecnológicos do setor sucroalcooleiro, o
bagaço passou a ser mais valorizado como fonte de energia, respondendo pelas
necessidades energéticas da própria usina, passando, depois, a ser comercializado
para outras usinas ou indústrias.
Vale dizer que o mercado, de um modo geral, paga pela tonelada do bagaço
in natura o mesmo preço que por tonelada de cana. Isso equivale a agregar ao
bagaço um valor comercial inicial proporcional a um quarto do custo da matériaprima (CORTEZ, 2002, apud PELLEGRINI, 2002).

5.3.3.2.2 Características técnicas

Segundo Pellegrini (2002), uma das características fundamentais do bagaço é
o seu poder calorífico inferior (PCI médio 1850 kcal/kg), o qual ocorre em função do
grau de umidade (50%) e do teor de açúcar residual. Como o teor de açúcar é
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normalmente baixo, tem-se a umidade como principal fator limitante do poder
calorífico. No estado de São Paulo e, em menor escala, no restante do país,
praticamente todas as indústrias do setor sucroalcooleiro são autossuficientes em
virtude da grande quantidade de bagaço gerado.
O bagaço de cana, portanto, necessita passar por um beneficiamento que
viabilize sua estocagem e, consequentemente, melhore o seu aproveitamento como
insumo energético ou como matéria-prima industrial.

5.3.3.2.3 Secagem do bagaço para armazenamento

Pellegrini (2002) ressalta que um fator muito importante quando se armazena
o bagaço é reduzir o seu teor de umidade, que normalmente é de 50%, e que pode
ser conseguido por meio de duas vias principais: utilização de uma fonte de energia
disponível nas destilarias e usinas; ou enfardamento com secagem, que está
intimamente relacionado com a compactação do material.
A umidade do bagaço interfere diretamente no rendimento da combustão, o
que se constata pela temperatura de ignição do bagaço, que está entre 500ºC e
600ºC com 50% de umidade, caindo para 300ºC a 400ºC quando a umidade está em
torno de 35% a 40%.

5.3.3.2.4 Disponibilidade

Na produção de etanol, em torno de 28% da cana é transformada em bagaço,
segundo

UNICA

foram

produzidos

no

Brasil

na

safra

de

2008/2009

aproximadamente 569 milhões de tonelada de cana de açucar. Em termos
energéticos, o bagaço equivale a 49,5%, o etanol a 43,2% e o vinhoto a 7,3%.
Mesmo com esse alto valor energético, o bagaço é pobremente utilizado nas usinas,
sendo praticamente incinerado na produção de vapor de baixa pressão. Esse vapor
é utilizado em turbinas de contrapressão nos equipamentos de extração (63%) e na
geração de eletricidade (37%). A maior parte do vapor de baixa pressão que deixa

63

as turbinas é utilizada no aquecimento do caldo (24%) e nos aparelhos de destilação
(61%); o restante (15%) não é aproveitado (BRASIL, 2010a).

5.3.3.2.5 Aplicações e vantagens

Segundo Pellegrini (2002), o bagaço de cana reúne os melhores atributos
econômicos para ser industrializado e competir comercialmente com o óleo
combustível em virtude das seguintes vantagens:
 Ter uma lavoura organizada, cujos custos são debitados no produto nobre:
açúcar e/ou álcool;
 Ter todo o sistema de transporte campo-indústria organizado e correndo
por conta do mesmo produto nobre;
 Ser produzido em grandes quantidades, concentradas em um ponto que o
libera semibeneficiado, graças ao trabalho de moagem.

5.3.3.2.6 Problemas

Os problemas de utilização de bagaço de cana são:
 Armazenamento difícil;
 Transporte caro;
 Decomposição rápida ao longo do tempo.

64

5.3.3.3 Cana de açúcar

Fotografia 7 – Álcool de cana.
Fonte: Mesclando Ideias (2010).

5.3.3.3.1 Informações gerais

Segundo a União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA, 2006), o Brasil é o
maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, seguido por Índia, Tailândia e Austrália
(UNICA, 2006), e é responsável por 45% da produção mundial de etanol
combustível. A cultura da cana permitiu uma produção nacional de etanol de 14,5
bilhões de litros em 2005, dos quais mais de 2 bilhões são destinados à exportação.

5.3.3.3.2 Características técnicas

De acordo com Macedo et al. (2004), o balanço de energia na produção do
etanol, obtido dos dados médios do setor sucroalcooleiro da região Centro-Sul do
Brasil, foi de 8,3 (saída 24,31 MJ/litro etanol para entrada 2,92 MJ/litro etanol) –
cenário 1. Se consideradas apenas as usinas detentoras das melhores práticas do
setor, o balanço de energia é de 10,2 (saída 27,54 MJ/litro etanol para entrada de
2,70 MJ/litro etanol) – cenário 2.
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As emissões evitadas pelo uso do etanol como combustível veicular no Brasil,
álcool etílico anidro e álcool etílico hidratado carburantes, calculadas em kgCO 2eq/L,
a partir dos resultados em kcal/tC, de Macedo et al. (2004), foram:
 Cenário 1 – Média atual do setor:
– 2,564 kg CO2 eq/litro de etanol anidro;
– 1,722 kg CO2 eq/litro de etanol hidratado.
 Cenário 2 – Melhores práticas:
– 2,716 kg CO2 eq/litro de etanol anidro;
– 1,867 kg CO2 eq/litro de etanol hidratado.

5.3.3.3.3 Disponibilidade

As regiões com a maior extensão de plantio estão localizadas nas zonas
subtropicais do Sudeste e nas áreas atlântico-tropicais do Nordeste do Brasil. Os
tradicionais grupos produtores do Nordeste têm redirecionado seus investimentos
para o Sudeste e o Centro-Oeste.
Segundo UNICA foram produzidos no Brasil na safra de 2008/2009
aproximadamente 27,5 milhões de litros e etanol. A região Sudeste é responsável
por 80% da produção de etanol destinada à exportação, tendo como principal
destino a União Européia. Especificamente o estado de São Paulo é responsável por
um constante acréscimo da produção e responde atualmente por 88% do volume de
cana-de-açúcar, 89% do de álcool e 90% do de açúcar produzido no país.
Dentre os principais estados produtores destacam-se ainda o Paraná e
Alagoas. Ambos, porém, têm uma participação menor se comparada à produção do
Sudeste, situando-se, cada um, na casa dos 8,5% da produção nacional
(RODRIGUES; ORTIZ, 2006).
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Mapa 2 – Potencial de geração de excedente de energia elétrica no setor
sucroalcooleiro.
Fonte: ANEEL (2005).

5.3.3.3.4 Aplicações

No Brasil, aproximadamente 75% dos carros produzidos são movidos a
álcool, e ainda há a obrigatoriedade da mistura de 25% de álcool anidro à gasolina.

5.3.3.3.5 Problemas

Os principais problemas do álcool de cana dizem respeito ao uso da terra e às
condições de trabalho.
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Sobre o uso da terra, uma das questões polêmicas é a monocultura. Práticas
agrícolas monoculturais em grandes extensões de terra têm sido apontadas por
movimentos sociais e ambientalistas como geradoras de desigualdades no campo,
bem como são entendidas como um entrave à reprodução social de populações
tradicionais. A ausência de um ordenamento jurídico eficaz da estrutura fundiária
brasileira, capaz de regular e limitar os usos das propriedades, associada à
disponibilidade de mão de obra barata, tem contribuído para a expansão das
monoculturas. Cumpre notar que impactos sobre a agricultura familiar e mudanças
no padrão de produção agrícola têm sido verificadas em regiões do estado de São
Paulo, que se especializaram na produção de cana-de-açúcar (GUEDES et al.,
2006).
Além da questão da monocultura, existe o problema das áreas degradadas. A
expansão da cultura de cana-de-açúcar no Brasil durante o ciclo do Pró-Álcool
ocorreu basicamente sobre áreas usadas pela pecuária extensiva e por culturas
agrícolas anuais, em um processo que pouco pressionou o deslocamento destas em
direção a novas fronteiras agrícolas. O novo ímpeto de crescimento da produção
emergente nos últimos anos, com a busca por novas áreas de produção pode
provocar, contudo, tanto a ocupação direta de novas áreas naturais quanto o
deslocamento de parte da pecuária e de produções agrícolas para regiões de
fronteira agrícola, com a consequente destruição de habitat e impactos relevantes
sobre a biodiversidade.
No que tange às condições de trabalho, cabe notar que a mão de obra na
agroindústria canavieira é empregada nas fases de produção de mudas, plantio,
combate de formigas, conservação de estradas e carreadores, operação de
máquinas, colheita manual e retirada de sobras. De todas essas atividades, a de
maior demanda por mão de obra é a colheita manual, responsável por mais de 60%
do contingente de trabalhadores (GONÇALVES, 2005). A forma de pagamento
utilizada nessa fase é o regime de produtividade do trabalhador, no qual o
rendimento mensal fixo é acrescido em função de maior desempenho no corte da
cana.
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5.3.4 Casca de café

Fotografia 8 – Casca de café.
Fonte: Bertanha (2011).

5.3.4.1 Informações gerais

A casca de café é oriunda da limpeza do café em coco, sendo composta por
epicarpo (casca), mesocarpo (polpa ou mucilagem) e endocarpo (pergaminho). A
polpa é o resíduo da despolpa úmida do café cereja, composta por epicarpo e parte
do mesocarpo (MATIELLO, 1991).
A diferença básica entre esses materiais é que a casca é obtida seca e
contém o pergaminho, enquanto a polpa é úmida e não possui o pergaminho, pois
este fica envolto no grão de café como forma de proteção.

5.3.4.2 Características técnicas

Da produção do café, aproximadamente 21% são transformados em resíduos
sólidos, ou seja, casca de café, que possui poder calorífico próximo de 17.500 kJ kg1

. Na indústria de café solúvel, para cada tonelada de café produzida, são geradas

4,5 t de borra, com 80% de umidade que, quando reduzida por secagem para 25%,
tem poder calorífico de 17.000 kJ kg-1. Esse montante poderia suprir entre 60% e

69

80% da demanda de combustível da empresa de café solúvel que lhe deu origem
(CEPEL, 2000).

5.3.4.3 Disponibilidade

Segundo Carvalho (1992), a relação entre a obtenção do grão beneficiado e a
casca de café é de 1:1.
Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2005), a maior disponibilidade de casca de café está no estado de Minas Gerais,
correspondendo a 1.002,67 mil toneladas por ano, sendo a produção para o Brasil
foi de 2.300 mil toneladas.

5.3.4.4 Aplicações

A casca há muito vem sendo utilizada como adubo orgânico nas lavouras de
café e hortifruti, de forma direta (jogando a palha in natura) ou indireta (utilizando da
casca como forração de granjas), mas o custo de levar essa casca de volta para o
campo é alto nos locais onde o relevo é acidentado.
Existe, ainda, o uso propriamente dito posteriormente após a adição de
esterco de galinha.
A casca de café pode ser, também, uma fonte alternativa ao carvão mineral.
Participam do projeto-piloto duas das maiores fazendas de café do país, a Ipanema
Coffees e a Monte Alegre, que, juntas possuem 4,2 mil hectares cultivados.
Para melhor aproveitamento desta biomassa são formados aglomerados,
denominados “briquetes”, que medem 75 centímetros de diâmetro, variam de 30
centímetros a um metro de comprimento e abastecem fornos de indústrias de papel,
telhas e cerâmica.
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Fotografia 9 – Briquetes de casca de café.
Fonte: Du Briket (2009).

5.3.4.5 Problema

O grande desafio é a logística para que a casca possa ser recolhida por
produtores de café em todo o Brasil. A realidade brasileira é, na maioria, de
pequenos proprietários. Por outro lado, grande parte da produção nacional de café
passa pelo sistema de cooperativas, que já possuem a logística Fazenda –
Cooperativa.
Dessa forma, uma das opções que podem ser estudadas é a instalação de
equipamentos de peletização nas cooperativas, centralizando os fluxos físicos de
cascas e obtendo, assim, escala de operações.
A casca de café também pode representar um problema ambiental, se mal
acondicionada, ficando exposta às intempéries do tempo, promovendo a proliferação
de moscas e demais insetos.

71

5.3.5 Castanha-do-pará

Fotografia 10 – Castanha-do-pará.
Fonte: Rosabio (2010).

5.3.5.1 Informações gerais

A castanha-do-pará (Bertholletia excelsa H. & B. Lecythidaceae), fruto oriundo
da castanheira-do-pará, árvore da família das Lecitidaceas, é também chamada
castanha-do-maranhão, castanha-do-rio-negro, tocari, castanha-do-brasil, tururi, cari,
juvia, tuca, amendoeira-da-américa.
O ouriço da castanha tem forma esférica com peso em torno de 2,4 kg, sendo
que cada ouriço armazena, em média, 25 castanhas, totalizando um terço do seu
peso bruto. Somente a castanha é aproveitada, e o resíduo, sem nenhuma
utilização, se torna lixo.
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Figura 8 – Detalhe do acondicionamento das castanhas dentro
do ouriço.
Fonte: Silva e Rocha (2002).

5.3.5.2 Características técnicas

Como já foi dito, o peso do ouriço bruto gira em torno de 2,4 kg, havendo 25
castanhas contidas no seu interior, em média. Assim, para 1 kg de castanha limpa, é
gerado 1,4 kg de resíduos, incluindo-se as cascas das castanhas brutas retiradas.
Sendo seu poder calorífico inferior de 3.800 kcal/kg, essa biomassa pode ter
aproveitamento de 100% do seu peso para geração de energia (OLIVEIRA; LOBO,
2002).

5.3.5.3 Disponibilidade

Silva e Rocha (2002) fizeram o seguinte cálculo dos resíduos produzidos nas
atividades de coleta e beneficiamento da castanha-do-pará: em 2003, foram
produzidas 5,36 mil toneladas de castanha com casca no Pará. Isso corresponde a
uma coleta de 32 milhões de unidades de ouriços ou de 17 mil toneladas. Se essa
quantidade de castanha fosse beneficiada, com um percentual de castanhas não
aproveitadas de 5%, haveria a produção de 3 mil toneladas de cascas de castanha e
de 268 toneladas de castanhas não aproveitadas.
Os autores se basearam nas seguintes premissas para chegar aos números
citados acima:
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 Cada ouriço contém, em média, 17 castanhas, sendo que cada castanha
com casca pesa 10 gramas. Considera-se que um ouriço vazio pesa, em média, 530
gramas;
 Admite-se que a casca contribua com 63% do peso total da castanha-dopará. Portanto, se cada castanha com casca pesa 10 g, o peso da casca
corresponde a 6,3 g.

5.3.5.4 Aplicações

Utilização em fornos para geração de energia térmica, sendo aplicado para
queima como lenha nas usinas térmicas, caldeiras, entre outros. Na forma de
subprodutos (carvão e briquetes), podem ser usados para fabricação de “aço verde”
nas indústrias siderúrgicas. O Poder calorífico da castanha do pará é de 19769
kJ/kg.

5.3.5.5 Problemas

Considerando o fato de que a produção da castanha-do-pará é totalmente
extrativista e que ocorre no período de chuvas, no inverno amazonense, que
normalmente vai de dezembro a junho (NELSON; FUJIWARA, 2002), a utilização
dos resíduos da castanha pode ser eficiente somente em pequena escala ou a partir
da mistura com outros resíduos.
Vale dizer que, devido à região natural de ocorrência da castanha, a utilização
dessa fonte de biomassa restringe-se ao Norte do país.
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5.3.6 Dendê

Fotografia 11 – Dendê.
Fonte: Gazeta Financeira da Bahia (2011).

5.3.6.1 Informações gerais

O dendezeiro (Elaeis guineensis) é uma palmeira de origem africana, trazida
pelos escravos para o Brasil, que apresenta melhor desenvolvimento em regiões
tropicais, com clima quente e úmido, além de precipitação elevada e bem distribuída
ao longo do ano.
O fruto do dendê produz dois tipos de óleo: óleo de dendê ou de palma (palm
oil, como é conhecido no mercado internacional), extraído da parte externa do fruto,
o mesocarpo; e óleo de palmiste (palm kernel oil), extraído da semente, similar ao
óleo de coco e de babaçu.
O óleo de palma, ou dendê, ocupa, hoje, o segundo lugar em produção
mundial de óleos e ácidos graxos.

5.3.6.2 Características técnicas

No processo industrial de beneficiamento do coco-de-dendê, cada 10
toneladas de cachos de frutos frescos produzem 2,19 t de cachos sem frutos, 1,21 t
de fibras e 0,93 t de endocarpo (SILVA, 2005).
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Silva (2005) calculou os resíduos da produção paraense de coco-de-dendê
em 2003. Ele estimou que foram produzidas 204,9 mil toneladas de cachos sem
frutos, 112,9 mil toneladas de fibras e 86,4 mil toneladas de endocarpo.
O dendê apresenta os seguintes resultados do poder calorífico inferior: 4.800
kcal/kg para o endocarpo e 1.500 kcal/kg para os resíduos formados pelos cachos
sem frutos e pelas fibras.

5.3.6.3 Disponibilidade

Hoje, o estado do Pará é o maior produtor de dendê do Brasil, além de
possuir cinco milhões de hectares aptos à cultura. Nesse contexto, o país possui
cerca de 70 milhões de hectares adequados para implantação dessa cultura. Tais
áreas encontram-se na região Norte, com predomínio de 50 milhões no estado do
Amazonas e 20 milhões no Pará, e em concentrações menores nos estados do
Amapá, Rondônia e Roraima. Conforme IBGE, a plantação de dendê no Brasil em
2003 foi de 45.000ha de área plantada.
Considerando que a totalidade de áreas ou zonas classificadas como de alta
e média potencialidades correspondem aproximadamente a 23,7% do território
paraense, essas áreas têm condições de produzir dendê para absorver grandes
demandas internas e externas, o que tornaria o estado do Pará e o Brasil, no ranking
mundial, o maior produtor e exportador de óleo de palma do mundo (BIODIESEL BR,
2005).

5.3.6.4 Aplicações

É possível realizar a conversão do dendê em biocombustível, via reação de
transesterificação. Nesse tipo de reação química, o óleo vegetal e o álcool, na
presença de um catalisador ácido ou básico, resultam na obtenção de um éster
metílico ou etílico, mais fino e com menor viscosidade, ou seja, o biocombustível, e
glicerina. Esta última constitui-se em um subproduto com usos múltiplos na
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fabricação de tintas, adesivos, produtos farmacêuticos e na industria têxtil,
agregando valor ao produto primário – óleo vegetal –, com inegável ganho
econômico.

5.3.6.5 Problemas

O potencial de geração de energia a partir da biomassa de resíduos de dendê
é relativamente baixo. Considerando o PCI e a metodologia de cálculo utilizada pelo
Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO, 2005b), o potencial é de
10,8 MW/ano.
Essa seria uma opção de pequena escala de uso, restrita à região Norte,
dada a oferta de biomassa, localizada no Pará. Vale notar que a geração da mesma
estaria muito dispersa.

5.3.7 Coco-da-baía

Fotografia 12 – Coco-da-baía.
Fonte: Programa Educar (2011).
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5.3.7.1 Informações gerais

O coqueiro (Cocos nucifera Linn) é uma monocotiledônea pertencente à
família Palma e tem sua origem no Sudeste Asiático, nas ilhas entre os oceanos
Índico e Pacífico. Acredita-se que, dessa região, o fruto do coqueiro tenha sido
levado para a Índia e, em seguida, para o Leste Africano. Depois do descobrimento
do Cabo de Boa Esperança, essa planta foi introduzida no Oeste Africano e, de lá,
seguiu para as Américas e para as demais regiões tropicais do globo terrestre.
O fruto do coqueiro é uma drupa, formada por uma epiderme lisa ou epicarpo,
que envolve o mesocarpo espesso e fibroso, ficando mais no interior uma camada
muito dura (pétrea), o endossarão. O fruto está envolto em uma casca externa
esverdeada ou amarelada que, com o tempo, torna-se seca e castanha. Sob a
casca, encontra-se uma camada de fibras com 3 a 5 cm de espessura.
As fibras do coco se caracterizam pela sua dureza e durabilidade, atribuídas
ao alto teor de lignina em comparação com outras fibras naturais.

5.3.7.2 Características técnicas

Segundo Rosa et al. (2001), a casca e as fibras correspondem a cerca de
90% do peso bruto do fruto. Para esses mesmos autores, a umidade média do coco
verde, que pode chegar aos 85% (base úmida), bem como as propriedades das
suas fibras, podem prejudicar algumas aplicações comuns ao fruto seco, e, por isso,
esse material é descartado como resíduo.
Em virtude das suas propriedades físicas e químicas, o coco verde residual
pode ser queimado diretamente em fornalhas ou aproveitado para a produção de
carvão vegetal.
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5.3.7.3 Disponibilidade

A produção do coco se dá, em sua maioria, nas regiões Norte e Nordeste no
Brasil. Porém, seu maior volume é exportado para outras regiões do país, para
consumo e geração de subprodutos. Segundo IBGE, em 2006, o país produziu
1.985.478 milheiros de coco, a Bahia é o principal produtor nacional, com 628.376
milheiros de frutos.
Normalmente, o fruto descartado é depositado nos aterros, o que provoca um
significativo aumento nos serviços municipais de coleta, transporte e deposição de
lixo, em função, principalmente, do grande volume que representa.
Deve-se considerar, também, a necessidade de grandes espaços nos
vazadouros, além do longo tempo de decomposição desse material.

Mapa 3 – Potencial de geração de energia elétrica a partir de casca de cocoda-baía.
Fonte: CENBIO (2005b).
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5.3.7.4 Aplicações

O fruto do coqueiro presta-se para a produção de um carvão vegetal para uso
em caldeiras industrias em substituição do carvão mineral, bem como para a
geração de subprodutos da carbonização.

5.3.7.5 Problemas

Falta de estudo que embase a viabilidade logística do uso do coco como fonte
geradora de energia.

5.3.8 Cacau

Fotografia 13 – Cacau.
Fonte: Canuto (2011).

5.3.8.1 Informações gerais

O cacau (Theobroma cocoa L) é uma espécie tropical, encontrada de forma
espontânea no estrato inferior de florestas, nas planícies úmidas da América do Sul
e Central.
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Além de constituir uma cultura fixadora do homem à terra, tem elevada
importância ecológica, social e econômica, em diversas regiões tropicais do mundo.

5.3.8.2 Características técnicas

Na Amazônia, a cultura do cacau é praticada, basicamente, nos estados do
Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, por pequenos e médios produtores, em
áreas cuja média situa-se em torno de 10 hectares. No estado do Pará, são 5.664
produtores, distribuídos em 47 municípios, totalizando uma área de 5.568 hectares,
com uma produção de 32.000 toneladas de amêndoas secas de cacau
(FILGUEIRAS; SANTOS; IGREJA, 2002).
Essa produção gera grandes quantidades de resíduos da fruta do cacaueiro,
que são abandonados nas plantações e utilizados apenas como fertilizantes para o
cacaueiro. Procedimento que pode degradar a estrutura do solo, além de propagar
pragas que acabam requerendo o pesado uso de produtos químicos (FILGUEIRAS;
SANTOS; IGREJA, 2002).

5.3.8.3 Disponibilidade

O estado do Pará é o segundo maior produtor de cacau do Brasil, perdendo
somente para a Bahia. O município de Medicelândia, na região da Transamazônica,
é responsável por 60% da produção de cacau do estado do Pará.
Considerando a produção oficial de cacau no estado do Pará, a proporção
média de casca amêndoa dos frutos, 400:50, e o poder calorífico inferior da casca
de cacau informado pelo CENBIO (2005b), 4.100 kcal/kg, chega-se ao potencial de
geração de 32,76 MW/ano.
Avaliando a disponibilidade atual de matéria-prima, não se vislumbra o uso da
referida fonte em projetos de grande escala, necessitando de maior exploração de
terra cultivada.

81

5.3.8.4 Aplicação

Aproveitamento da casca do cacau como briquete energético, para geração
de energia por meio da combustão em fornos.

5.3.8.5 Problemas

A viabilidade de uso desta fonte de biomassa como geradora de energia em
pequena escala passa pela implantação de logística de secagem e coleta das
cascas junto aos produtores, bem como pela provável implantação de pequenos
centros de geração de energia dispersos pelas zonas de produção.

5.3.9 Caroço de açaí

Fotografia 14 – Açaí.
Fonte: Povos da Amazônia (2011).
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5.3.9.1 Informações gerais

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é nativo da Amazônia brasileira, e o
estado do Pará é o principal centro de dispersão natural dessa palmácea.
Populações espontâneas também são encontradas nos estados do Amapá,
Maranhão, Mato Grosso e Tocantins; e em países da América do Sul (Venezuela,
Colômbia, Equador, Suriname e Guiana) e da América Central (Panamá).
No entanto, é na região do estuário do Rio Amazonas que se encontram as
maiores e mais densas populações naturais dessa palmeira, adaptada às condições
elevadas de temperatura, precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar.
O açaizeiro se destaca entre os diversos recursos vegetais pela sua
abundância e por produzir um importante alimento para as populações locais, além
de ser a principal fonte de matéria-prima para a agroindústria de palmito no Brasil.
As maiores concentrações ocorrem em solos de várzeas e igapós, compondo
ecossistemas de floresta natural ou em forma de maciços conhecidos como açaizais,
com área estimada em 1 milhão de hectares (EMBRAPA, 2005).

5.3.9.2 Características técnicas

A produção anual de frutos se mantém por volta de 160 mil toneladas, mas é
esperado um sensível aumento quando as áreas de cultivo e de manejo
apresentarem níveis satisfatórios de produtividade, estimados em oito toneladas por
hectare. Do total colhido, cerca de 20% é consumido pelas famílias no local de
produção (EMBRAPA, 2005).
Cada fruto pesa cerca de um grama, e somente 17% dele é comestível (polpa
com casca), sendo necessários aproximadamente 2,5 kg de frutos para produzir um
litro de suco de açaí. O restante representa o caroço, contendo a semente
oleaginosa.
Nos locais onde se prepara esse alimento, encontram-se os caroços secos
amontoados, representando um resíduo de pouca utilidade, usado apenas como
adubo de pouca aplicação (TOWNSEND et al., 2001).
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5.3.9.3 Aplicações

Queima em fornos industriais.

5.3.9.4 Disponibilidade

Cerca de 80% da produção de frutos tem origem no extrativismo, enquanto os
20% restantes são provenientes de açaizais manejados e cultivados em várzea e
terra firme.
Embora o açaizeiro ocorra naturalmente em grandes concentrações em toda
a região do Estuário Amazônico, o Estado do Pará é o maior produtor nacional de
açaí com 112.676 ton/ano do fruto. Deste total 93.521 ton/ano é de resíduo (caroço),
ou seja, cerca de 83%. O poder calorífico do caroço, obtido em laboratório, foi em
média 4.505 kcal/kg e o potencial energético em torno de 40.800 MWh/mês
(EMBRAPA, 2005).

5.3.9.5 Problemas

Como a cadeia produtiva desta biomassa é extremamente pulverizada, a sua
grande limitação seria a logística de coleta, visto que não há grandes centros de
beneficiamento, apenas pequenos produtores espalhados pela região.
É fundamental a execução de outras pesquisas de campo que embasem
estudos logísticos.
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5.3.10 Resíduos de madeira

Fotografia 15 – Resíduos de madeira.
Fonte: Blog do PPGEEA (2011).

5.3.10.1 Informações gerais

É de conhecimento geral o altíssimo volume de resíduos gerados na cadeia
produtiva da indústria madeireira. Segundo o CENBIO (2005a), a geração de
resíduos da silvicultura pode ser dividida em três fases:
 Tudo que é deixado no campo após o corte – 15% do volume explorado;
 O que é perdido no desdobro das toras nas serrarias – 50% do volume das
toras;
 O que é gerado na indústria moveleira – 20% da madeira serrada.

5.3.10.2 Disponibilidade

A produção de madeira, em forma de lenha, carvão vegetal ou toras, também
gera uma grande quantidade de resíduos, que podem igualmente ser aproveitados
na geração de energia elétrica.
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Como ilustrado no Mapa 4, abaixo, os estados brasileiros com maior potencial
de aproveitamento de resíduos da madeira oriunda de silvicultura para a geração de
energia elétrica são Paraná e São Paulo.
Vale dizer que o tipo de produção de madeira, atividade extrativista ou
reflorestamento, influi na distribuição espacial dos resíduos gerados. Nos casos de
extração seletiva e beneficiamento descentralizado, o aproveitamento de resíduos
pode se tornar economicamente inviável. Segundo, CENBIO a capacidade instalada
de geração de energia através de resíduos de madeira em dezembro de 2010 no
Brasil é de 302.627Kw, porém o potencial de geração de resíduos de madeira no
Brasil é de 30 milhões de m3 anuais

Mapa 4 – Potencial de geração de energia elétrica a partir de resíduos de madeira.
Fonte: CENBIO (2005b).
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5.3.10.3 Resíduos florestais

Fotografia 16 – Resíduos florestais.
Fonte: Colheita de Madeira (2008).

5.3.10.3.1 Características técnicas

Resíduo florestal é todo e qualquer resíduo da operação de exploração da
floresta e transporte primário. Considerando que: para a exploração efetiva de uma
única árvore em uma floresta nativa, há necessidade de abertura de uma picada de
acesso, retirada da tora e derrubada das árvores do entorno que, por ventura,
estejam impedindo a queda da árvore desejada; que, durante a queda da árvore,
normalmente outras são quebradas; e, finalmente, que os galhos e pontas, por
exemplo, nunca são aproveitados e são deixados no campo.

5.3.10.3.2 Aplicações

É possível o aproveitamento deste tipo de resíduo a partir do emprego de
equipamentos que enfardam os galhos e pontas, os chamados wood packs.
Basicamente, são máquinas que coletam os galhos e os comprimem, deixando
fardos de aproximadamente 1,5m3.
Os fardos são utilizados para a geração de energia por meio de combustão e
para a geração de gases (GARCIA, 2007).
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5.3.10.3.3 Problemas

Algumas restrições ao uso de biomassa oriunda de manejo e exploração
florestal:
 Irregularidade nos preços da energia;
 Falta de opções de tecnologia para a colheita de resíduos florestais;
 Alto custo da coleta dos resíduos florestais;
 Retirada de nutrientes existentes nos resíduos coletados do campo,
podendo incidir, em médio e longo prazos, em aumento da necessidade de
adubação.

5.3.10.4 Resíduos de serrarias

5.3.10.4.1 Características técnicas

Segundo Nascimento, Dutra e Numazawa (2006), os resíduos podem ser
classificados em três tipos distintos, quais sejam:

a) Serragem: resíduo originado da operação das serras, encontrado em
todos os tipos de indústria, à exceção das laminadoras;

b) Cepilho: conhecido também por marvalha, é gerado pelas plainas nas
instalações de serraria, beneficiamento e beneficiadora (indústrias que adquirem a
madeira já transformada e a processam em componentes para móveis, esquadrias,
pisos, forros etc.);
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c) Lenha: resíduos de maiores dimensões gerados em todos os tipos de
indústria, compostos por costaneiras, aparas, refilos, resíduos de topo de tora e
restos de lâminas.

5.3.10.4.2 Aplicação

Uma parte de resíduo de madeira é utilizada como fonte energética nos
fornos e caldeiras de empresas, e outra parte vai para a criação de animais, servindo
de “cama de forração” em aviários.

5.3.10.4.3 Problemas

No caso de resíduos de madeira nativa, há uma variação muito grande da
densidade, do PCI e da umidade, devido à dificuldade de definir a proveniência da
madeira, o que dificulta manter um rendimento contínuo de produção de energia.
Além disso, cabe ressaltar a dificuldade de manter a homogeneização do
tamanho do resíduo, o que pode causar problemas de alimentação.
Existe, ainda, a dificuldade de identificar a origem da madeira, podendo ser de
desmatamento ilegal.

5.3.10.5 Resíduos gerados na indústria moveleira

5.3.10.5.1 Características técnicas

A indústria moveleira brasileira é geradora de grandes volumes de
subprodutos de madeira, e, desse modo, vende resíduos de madeira, pratica algum
sistema de classificação de resíduos (serragem, cavacos e maravalha), estima a
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quantidade de resíduos gerados e usa vários tipos de armazenamento (cavaco e
serragem verde/pátio, maravalha e serragem seco/silos).
O destino final dos resíduos é duplo:

a) Uso próprio para geração de vapor;

b) Fornecimento para empresas de painéis reconstituídos, sendo utilizados
como biomassa e como matéria-prima na produção de aglomerado e Mediumdensity fiberboard (MDF) – em português, placa de fibra de madeira de média
densidade.

Outra característica interessante dos resíduos de madeira é que o custo de
transporte para uma mesma distância é relativamente alto caso sejam usados para a
geração de energia térmica, e relativamente baixo quando se trata de matéria-prima
para produção de painéis.

5.3.10.5.2 Aplicações

Os resíduos de madeira constituem-se em uma fonte bastante interessante de
biomassa e são produzidos em diversas regiões do Brasil.
Devido à distribuição distinta de pontos de geração dessa biomassa, há
possibilidade de sua utilização em projetos tanto de pequena como de grande
escala.

5.3.10.5.3 Problemas

Os resíduos moveleiros são resto de cortes de madeira, encontrando-se
sempre em pequenas quantidades e em locais dispersos nas fábricas de móveis.
Tais resíduos têm destinos variados, e muitas vezes são queimados ou deixados em
locais distantes da zona urbana. Apenas uma pequena parte dos empresários cede
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os resíduos para padarias (pontas) e granjas (serragem), bem como para a
produção de adubo orgânico (compostagem). Outra destinação, porém de volume
irrisório, é o uso de pontas e aparas para a fabricação de pequenos objetos de
madeira.
Ainda assim, há a necessidade de separação de elementos que contenham
tintas, vernizes, resinas e adesivos, uma vez que os mesmos não podem ser
queimados, devido à emissão de poluentes causadores de doenças.

5.3.11 Capim-elefante

Fotografia 17 – Capim-elefante.
Fonte: Divine vs Demonic (2010).

5.3.11.1 Informações gerais

O capim-elefante comum (Pennisetum purpureum, Schum) é uma gramínea
triploíde, de origem africana. Essa gramínea foi introduzida no Brasil na década de
1950, pelo Coronel Napier. Daí a origem do nome utilizado no estado de São Paulo
(capim-napier).
Apresenta um grande número de variedades e/ou ecotipos, tais como: Napier,
Mercker, Porto Rico, Albano, Mineiro, Mole de Volta Grande, Gigante de Pinda, Mott,
Taywan, Cameroon, Urukwanu, Roxo etc.
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O capim-elefante produz matéria seca de baixa digestibilidade no inverno,
devido ao seu alto conteúdo em fibras não digestíveis e lignina. Exige solos de
média e alta fertilidades, é sensível ao frio e ao fogo, e não tolera solos úmidos
(VILELA, 2007).

5.3.11.2 Características técnicas

Quando o capim-elefante é cultivado para uso como fonte de energia
(produção de carvão vegetal), é interessante que os teores de P (fósforo) e N
(nitrogênio) nos tecidos da planta sejam baixos para garantir a melhor qualidade do
carvão para uso na siderurgia. Por isso, o uso de fertilizantes deve ser racionalizado,
o que faz com que os níveis de produtividade da cultura normalmente fiquem em um
patamar bem abaixo do seu potencial.
O capim-elefante apresenta produtividade elevada comparada com outras
biomassas, sendo de 30 a 40 t/ha/ano, devido ao seu crescimento rápido
possibilitando ciclo curto: dois cortes/ano (MAZZARELLA; KHOURI, 2010).

5.3.11.3 Disponibilidade

A atuais plantações de capim-elefante para uso energético estão sendo
implantadas e sendo avaliado o potencial de geração de energia.

5.3.11.4 Aplicação

O capim-elefante tem potencial para substituir o carbono mineral usado na
produção de ferro-gusa. Deve-se destacar que o carvão derivado da biomassa do
capim-elefante serve tanto como fonte de energia como para a própria constituição
do ferro-gusa.
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5.3.11.5 Problemas

No Brasil, não existe histórico e tradição do uso de capim-elefante com fins
energéticos, havendo o único uso para nutrição animal. Há aproximadamente 200
genótipos desse tipo de gramínea, sendo necessário definir qual o melhor para cada
região.
Além disso, o capim-elefante possui alto teor de água (até 80%), o que torna
obrigatória a secagem logo após a colheita. Por possuir baixa densidade por m3,
eleva o custo de transporte e estocagem, e os processos atuais de carvoejamento
não estão adaptados a cargas pouco densas (MAZZARELLA; KHOURI, 2010).

5.4 Conclusão do estudo das biomassas

A produção de energia elétrica a partir de biomassa apresenta duas
características importantes:
 O conteúdo energético da biomassa é relativamente pouco “denso”,
exigindo coleta e transporte para concentrar o insumo, e, assim, os custos do
insumo crescem com a capacidade da unidade de conversão;
 As tecnologias de conversão para energia elétrica apresentam forte
economia de escala (o investimento por unidade de insumo cai e as eficiências de
conversão aumentam com a capacidade).

Investimentos em tecnologia têm buscado aumentar a eficiência de conversão
em sistemas de menor capacidade e reduzir custos de coleta/transporte da
biomassa. Para reduzir o custo de transporte, as aplicações mais promissoras de
biomassa para energia elétrica utilizariam, na ordem:
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 Resíduos de outros usos de biomassa (exemplo, produção de alimentos)
que já estejam concentrados no local de uso, tendo o custo do transporte sido
absorvido pelo custo do produto principal (bagaço de cana, palha de arroz, restos
em serrarias, casca de árvores na indústria de celulose etc.);
 Resíduos de outros usos de biomassa que possam ser coletados e
transportados a baixo custo (exemplo, parte da palha da cana);
 Plantações específicas para a produção de energia (exemplo, florestas
energéticas).

5.4.1 Casca de arroz

O uso da casca de arroz como fonte de biomassa para geração de energia se
dá, hoje em dia, em escala industrial, sendo, portanto, passível de uso imediato,
desde que haja disponibilidade de matéria-prima.
A escala de utilização depende diretamente da disponibilidade de casca.
Porém, devido às limitações logísticas do resíduo, a possibilidade de geração de
energia seria por meio da implantação de vários geradores em diversos locais
diferentes, distribuídos ao longo das fontes produtoras de biomassa, no caso, as
beneficiadoras de arroz.

5.4.2 Babaçu

Devido à necessidade de transporte da produção primária até a indústria, à
produção descentralizada, ao grande número de intermediários, aos baixos volumes
transacionados, ao fornecimento irregular, à logística ineficiente e, finalmente, à
baixa qualidade das amêndoas, há a imposição de altos custos de transação ao
sistema.
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Apesar do potencial energético da utilização do epicarpo do babaçu, por conta
do seu poder calorífico, até hoje não há conhecimento de operacionalização da
geração de energia devido ao problema logístico. Esse problema também pode ser
chamado de “logística social”, ou seja, se refere à organização da mão de obra
envolvida no processo de coleta e quebra do babaçu, em especial, às quebradeiras
de babaçu, sendo necessário dar a elas meios eficazes de atuação, de forma que a
atividade seja reconhecida social e financeiramente.

5.4.3 Palha e bagaço de cana

O setor sucroalcooleiro gera uma grande quantidade de resíduos que pode
ser aproveitada na geração de energia, principalmente em sistemas de cogeração.
Ao contrário do que normalmente ocorre hoje com a produção de madeira, o cultivo
e o beneficiamento da cana são realizados em grandes e contínuas extensões, e o
aproveitamento de resíduos (bagaço, palha etc.) é facilitado pela centralização dos
processos de produção.
No Brasil, o processo produtivo atual encontra-se em um alto nível de
mecanização e tecnificação de todo o ciclo produtivo, do campo à planta industrial.
No estado de São Paulo, a queima da cana foi proibida e deve ser banida do
processo – Lei Estadual nº 11.241, de 19 de setembro de 2002 (SÃO PAULO, 2002).
Toda a palha fica então depositada no campo, onde deveria secar, e se decompor
sem a necessidade de queima.
Essa prática irá criar maior quantidade de resíduos disponíveis para geração
de energia, sendo necessário coletar a palha (totalmente espalhada no campo),
enfená-la, transportá-la e secá-la, para depois queimá-la diretamente.
O bagaço ainda sobra nas usinas, pois os sistemas de cogeração acabam
não o consumindo todo, de modo que ele fica armazenado para as épocas de
entressafra ou é vendido a outras unidades de geração de energia.
Conforme Pellegrini (2002), o bagaço de cana reúne os melhores atributos
econômicos para ser industrializado e competir comercialmente com o óleo
combustível, em virtude das seguintes vantagens:
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 Ter uma lavoura organizada, cujos custos são debitados no produto nobre:
açúcar e/ou álcool;
 Ter todo o sistema de transporte campo-indústria organizado e correndo
por conta do mesmo produto nobre;
 Ser produzido em grandes quantidades, concentradas em um ponto que o
libera semibeneficiado, graças ao trabalho de moagem.

Os problemas de utilização de bagaço de cana são: armazenamento difícil,
transporte caro e decomposição rápida ao longo do tempo.
Estas fontes de biomassa, bagaço e palha, tem potencial considerável de uso
em projetos de pequena e grande escala, dependendo da logística a ser implantada,
sendo, em termos potenciais, a opção com maior capacidade de conversão
energética.

5.4.4 Cana de açúcar

Hoje, a produção do álcool de cana-de-açúcar, no Brasil, se encontra em
estado avançado de tecnologia, já sendo usado setor automotivo, e, dessa forma,
são obtidos valores de eficiência energética superiores às demais opções de
energias renováveis.
Vale dizer, também, que a absorção dos gases de efeito estufa é garantida
durante o crescimento da cana.
Além disso, o período de colheita da cana-de-açúcar coincide com o de
estiagem das principais bacias hidrográficas do parque hidroelétrico brasileiro,
tornando a opção ainda mais vantajosa.
O setor sucroalcooleiro gera uma grande quantidade de resíduos, que pode
ser aproveitada na geração de eletricidade, principalmente em sistemas de
cogeração. Ao contrário da produção de madeira, o cultivo e o beneficiamento da
cana são realizados em grandes e contínuas extensões, e o aproveitamento de
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resíduos (bagaço, palha etc.) é facilitado pela centralização dos processos de
produção.

5.4.5 Casca de café

O potencial de geração de energia a partir da biomassa de casca de café é
relativamente alto.
O grande desafio é a logística para que a palha possa ser recolhida por
produtores de café, em todo o Brasil. Nesse sentido, um projeto de logística somente
se tornaria viável se houvesse grande escala; porém, no Brasil, os produtores
diversos necessitando a implantação de geradores em diversas propriedades.

5.4.6 Castanha-do-pará

Considerando o fato de que a produção da castanha é totalmente extrativista
e que ocorre no período de chuvas, no inverno amazonense, que normalmente vai
de dezembro a junho (FUJIWARA, 2002), a utilização dos resíduos de castanha-dopará pode ser eficiente somente em pequena escala ou a partir da mistura com
outros resíduos.
Devido à região natural de ocorrência da castanha, a utilização dessa fonte de
biomassa restringe-se ao Norte do país.

5.4.7 Dendê

O dendê seria uma opção de pequena escala de uso, em decorrência de a
oferta de biomassa estar restrita à região Norte, onde está localizada sua maior
produção, nos estados do Pará e Amazonas, e pelo fato de a geração da mesma
estar muito dispersa.
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5.4.8 Coco-da-baía

Considerando que o local de disposição final dos resíduos do coco são os
lixões e aterros sanitários, e que a maior parte do coco em regiões produtoras
tradicionais é exportada para centros consumidores urbanos, ou para locais onde
existam processadoras de coco para produção de coco ralado, leite de coco e, mais
recentemente, água de coco, só é possível visualizar a utilização dessa fonte de
biomassa em projetos de pequena escala, localizados próximo às processadoras.

5.4.9 Cacau

A viabilidade de uso desta fonte de biomassa como geradora de energia em
pequena escala passa pela custosa implantação de logística de secagem e coleta
das cascas juntos aos produtores, bem como pela provável implantação de
pequenos centros de geração de energia dispersos pelas zonas de produção.
Considerando a falta de disponibilidade de matéria-prima, não se vislumbra o
uso da referida fonte em projetos de grande escala.

5.4.10 Caroço de açaí

Como a cadeia produtiva desta biomassa é extremamente pulverizada, a sua
grande limitação seria a logística de coleta, visto que não há grandes centros de
beneficiamento, mas apenas pequenos produtores espalhados pelas regiões Norte e
Nordeste.
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5.4.11 Resíduos de madeira

Os resíduos de madeira constituem-se em uma fonte bastante interessante de
biomassa, sendo produzidos em diversas regiões do Brasil.
Devido à distribuição distinta de pontos de geração de biomassa, há
possibilidade da utilização dos resíduos em projetos tanto de pequena como de
grande escala.
Há necessidade de investimento em equipamentos para coleta de resíduos
em florestas implantadas, que não são utilizados ainda no Brasil, bem como de
avaliação mais profunda dos efeitos da retirada dos resíduos do campo sobre o ciclo
nutricional dos povoamentos.
Quanto aos resíduos de serraria e da indústria moveleira, ainda há a
necessidade de estabelecer um processo de coleta em diversas fontes geradoras,
como indústrias, de forma a obter quantidade eficiente para se tornar viável a
implantação de uma usina geradora de energia.

5.4.12 Capim-elefante

Analisando o potencial do capim-elefante para geração de energia, nota-se
que há grande dificuldade no seu manejo, considerando a necessidade de secagem
e posterior briquetagem para utilização da referida fonte de biomassa quando
comparada com outras fontes.
Devido a esses fatores, o seu emprego talvez possa vir a ser interessante
apenas em casos de extrema necessidade; porém, após a operacionalização dos
estudos citados, pois ainda se encontram em desenvolvimento tecnologias para
viabilizar a geração de energia dessa biomassa em grande escala.
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5.4.13 Conclusão

Observou-se, na análise acima, que cada biomassa apresentada oferece
oportunidades diferentes de geração de energia.
A definição da biomassa a ser utilizada pode depender da demanda de
energia esperada, da região a ser cultivada, da área disponível para cultivo, da
tecnologia atualmente desenvolvida e dos impactos ambientais e sociais de cada
uma delas. Assim, para a definição da biomassa com melhor viabilidade a ser
utilizada, é necessário um estudo da sua aplicação específica.
Devido ao estado de desenvolvimento atual da produção de álcool de canade-açúcar para geração de energia e combustível para automóveis, este estudo
abordará, a seguir, os impactos quanto às emissões do ciclo de vida na produção
desse combustível.
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6 ÁLCOOL DE CANA-DE-AÇÚCAR

Considerada um dos cultivos de maior importância em todo o mundo, a canade-açúcar ocupa mais de 20 milhões de hectares, nos quais foram produzidos cerca
de 1,3 bilhões de toneladas em 2006/2007, com destaque para o Brasil (Gráfico 3),
que, com uma área plantada de cerca de 7 milhões de hectares, respondeu por
cerca de 42% do total produzido em 2005 (FAOSTAT, 2008).

Gráfico 3 – Principais países produtores de cana-de-açúcar em 2005.
Fonte: FAOSTAT (2008).

O clima ideal para o cultivo da cana é aquele que apresenta duas estações
distintas: uma quente e úmida, para proporcionar a germinação, o perfilhamento
(formação de brotos) e o desenvolvimento vegetativo, seguida de outra fria e seca,
para promover a maturação e o consequente acúmulo de sacarose nos colmos.
O ciclo produtivo da cana-de-açúcar é, geralmente, de seis anos, dentro do
qual ocorrem cinco cortes, quatro tratos de soqueiras e uma reforma, com redução
gradual da produtividade, que torna mais interessante reformar o canavial do que
efetuar um novo corte.
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O período da colheita da cana varia de acordo com o regime de chuvas, para
possibilitar as operações de corte e transporte e para permitir alcançar o melhor
ponto de maturação e acumulação de açúcares.
Nas condições médias do Centro-Sul brasileiro, a cana colhida apresenta
teores de sacarose e de fibra da ordem de 14% e 13%, respectivamente.
A cana não apresenta boa produtividade em climas como o das regiões
equatoriais úmidas, e, por isso, faz pouco sentido imaginar que a Amazônia se
preste a cultivos comerciais extensivos dessa planta.

6.1 O álcool de cana-de-açúcar no Brasil

No desenvolvimento histórico do uso de álcool como combustível no Brasil,
intervieram visionários e técnicos dedicados, ao mesmo tempo em que se
estabeleceu, aos poucos, uma base legal e institucional que permitiu que esse
biocombustível se tornasse um componente regular da matriz energética brasileira.
Em 1931, com base nos bons resultados de testes de campo de veículos
utilizando álcool, e com o objetivo de reduzir os impactos da total dependência de
combustíveis derivados de petróleo, bem como de utilizar os excedentes de
produção da indústria açucareira, o governo brasileiro editou o Decreto nº 19.717,
determinando a mistura compulsória de, no mínimo, 5% de álcool anidro à gasolina.
Em 1975, sob os efeitos do primeiro choque do petróleo, foi criado o
Programa Nacional do Álcool (Proálcool), mediante o Decreto nº 76.593,
estabelecendo linhas específicas de financiamento, formalizou a criação da
Comissão Nacional do Álcool (CNA), responsável pela gestão do programa, e
determinou uma paridade de preço entre o bioetanol e o açúcar cristal standard,
estimulando a produção desse biocombustível, até então um subproduto menos
valorizado com metas de produção (3 bilhões de litros de álcool em 1980) e
incentivos para expandir a produção e o uso de álcool combustível, incrementandose, inicialmente, a adição de álcool anidro à gasolina.
Com a crise do petróleo em 1979, o Proálcool foi intensificado e estimulou-se
o uso de álcool hidratado em motores adaptados ou especificamente produzidos
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para o emprego desse biocombustível. Em tais condições, a produção de álcool
atingiu 11,7 bilhões de litros em 1985, acima da meta inicialmente pretendida.
Em síntese, segundo Bertelli (2007), o conjunto de incentivos adotados pelo
Proálcool nessa época, que se mostrou efetivamente capaz de motivar os agentes
econômicos, incluía os seguintes pontos:
a) Definição de níveis mínimos mais elevados no teor de álcool anidro na
gasolina, que foram, progressivamente, elevados até atingirem 25%;

b) Garantia de um preço ao consumidor para o álcool hidratado menor do
que o preço da gasolina (nessa época, os preços dos combustíveis, ao longo de
toda a cadeia produtiva, eram determinados pelo governo federal);

c) Garantia de remuneração competitiva para o produtor de álcool, mesmo
frente a preços internacionais mais atrativos para o açúcar do que para o álcool
(subsídio de competitividade);

d) Abertura de linhas de crédito com empréstimos em condições favoráveis
para os usineiros incrementarem sua capacidade de produção;

e) Redução dos impostos (na venda de carros novos e no licenciamento
anual) para os veículos a álcool hidratado;

f)

Definição da obrigatoriedade de venda de álcool hidratado nos postos;

g) Manutenção de estoques estratégicos para assegurar o abastecimento na
entressafra.

Com a redução dos preços do petróleo e a recuperação dos preços do açúcar
a partir de 1985, foram revistas as políticas de fomento ao álcool, com o estímulo à
fabricação de açúcar para exportação. Nesse quadro, o mercado se desorganizou e
surgiram descontinuidades na oferta do produto, o que levou à adoção de medidas
emergenciais, como a redução do teor de álcool na gasolina, a importação de álcool
e o uso de mesclas de gasolina com metanol como substituto do álcool.
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A indústria sucroalcooleira no Brasil, bem como o mercado de combustíveis,
que por décadas desenvolveram suas atividades com elevado nível de intervenção
governamental, com a definição de mercados, cotas e preços, viveram durante os
anos de 1990 um processo de liberalização, com a progressiva retirada dos
subsídios e o fim do tabelamento dos preços a partir de 1991, deu-se início ao
processo de liberação total de preços para o setor sucroalcooleiro, concluído apenas
em 1999. Como consequência, passou a vigorar um novo modelo de relacionamento
entre produtores de cana-de-açúcar, produtores de álcool e empresas distribuidoras
de combustível, no qual prevaleceram as regras de mercado atualmente adotadas
no país.
Do quadro original de medidas legais e tributárias que permitiram consolidar o
álcool combustível no Brasil, permanece vigente apenas a tributação diferencial do
álcool hidratado e dos veículos a álcool, procurando manter em condições mais ou
menos paritárias para o consumidor o uso de álcool hidratado ou gasolina.
Atualmente, na configuração institucional da agroindústria do álcool,
destacam-se os seguintes órgãos: o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE), cujas atribuições incluem o estabelecimento de diretrizes para os
programas de produção e o uso dos biocombustíveis; a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela regulação e
fiscalização das atividades econômicas relacionadas ao álcool e ao biodiesel, pela
implementação da política nacional desses produtos com ênfase na garantia de
suprimento em todo o território nacional e pela proteção dos interesses do
consumidor; e o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (Cima), entidade
que delibera sobre as políticas relacionadas com as atividades do setor
sucroalcooleiro no Brasil (BNDES, 2008).
A partir de 2003, com o advento dos carros flexíveis e sua grande aceitação
pelos consumidores, retomou-se o crescimento do consumo do álcool hidratado no
mercado interno, abrindo-se novas perspectivas para a expansão da agroindústria
da cana no Brasil, que se somam às possibilidades do mercado internacional de
álcool anidro para uso em misturas com a gasolina. Desde então, a agroindústria
canavieira brasileira tem se expandido a taxas elevadas, como sintetizam os
Gráficos 4 e 5, os quais apresentam, respectivamente, a evolução da produção de
cana, açúcar e álcool (anidro e hidratado), e a evolução do teor de álcool anidro na
gasolina.
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Gráfico 4 – Evolução da produção de cana-de-açúcar, álcool e açúcar no Brasil.
Fonte: BNDES (2008).

Gráfico 5 – Teor médio de álcool anidro na gasolina brasileira.
Fonte: BNDES (2008).
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Hoje em dia, a cana-de-açúcar ocupa cerca de 9% da superfície agrícola do
país e é a terceira cultura mais importante em superfície ocupada, depois da soja e
do milho. Em 2006, a área colhida foi de 5,4 milhões de hectares, para uma área
plantada de mais de 6,3 milhões de hectares e produção total de 425 milhões de
toneladas. A região produtora de maior destaque é a do Centro-Sul-Sudeste, que
concentra mais de 85% da produção, com cerca de 60% no estado de São Paulo
(CARVALHO, 2007).
Conforme números da safra 2006/2007, o agronegócio da cana-de-açúcar,
que engloba a produção de cana, açúcar e álcool, movimentou, em 2007, cerca de
R$ 41 bilhões, correspondentes a faturamentos diretos e indiretos. Foram
produzidos 30 milhões de toneladas de açúcar e 17,5 bilhões de litros de álcool, e
foram exportados 19 milhões de toneladas de açúcar (US$ 7 bilhões) e 3 bilhões de
litros de álcool (US$ 1,5 bilhão), representando 2,65% do Produto Interno Bruto
(PIB). Além disso, foram recolhidos R$ 12 bilhões em impostos e taxas e realizaramse investimentos anuais de R$ 5 bilhões em novas unidades agroindustriais.
Associada à expansão da produção sucroalcooleira, tem ocorrido uma significativa
diversificação da composição e da origem do capital investido na agroindústria,
originalmente quase todo baseado em empresas familiares.
É importante observar que a expansão da produção de álcool e açúcar nas
últimas décadas ocorreu não apenas com o aumento da área cultivada, mas também
com expressivos ganhos de produtividade nas fases agrícola e industrial, que
apresentaram incrementos anuais acumulados de 1,4% e 1,6%, respectivamente, e
resultaram em uma taxa de crescimento anual de 3,1% na produção de álcool por
hectare cultivado, ao longo de 32 anos. Graças a esses ganhos de produtividade, a
área atualmente dedicada à cultura da cana para produção de álcool, cerca de 3,5
milhões de hectares, é 38% da área que seria requerida considerando a produção
atual e a produtividade agroindustrial observada no início do Proálcool, em 1975.
Esse notável ganho de produtividade, multiplicando por 2,6 o volume de álcool
produzido por área cultivada, foi conseguido essencialmente mediante a contínua
incorporação de novas tecnologias. Como consequência direta da evolução da
produtividade, observou-se uma progressiva redução dos custos, configurando um
processo de aprendizagem e consolidação similar ao apresentado por outras
tecnologias energéticas inovadoras (BNDES, 2008).
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6.1.1 Evolução da composição do preço do álcool

Com referência à sustentabilidade econômica do álcool de cana-de-açúcar, é
possível observar, nos Gráficos 6 e 7, que o álcool se mostra competitivo frente aos
combustíveis convencionais em termos de preços internacionais ao produtor nos
mercados livres, bem como nos preços finais para o consumidor, nas condições
praticadas no Brasil.

Gráfico 6 – Evolução dos preços pagos ao produtor de gasolina nos Estados Unidos da
América, e de álcool de cana-de-açúcar no Brasil, sem tributos.
Fonte: BNDES (2008).
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Gráfico 7 – Evolução dos preços médios ao consumidor do álcool hidratado e da gasolina
comum, e da relação entre esses preços no Brasil.
Fonte: BNDES (2008).

Considerando os custos de produção – matéria-prima, operação, manutenção
e investimento –, o custo final do álcool de cana-de-açúcar situa-se entre US$ 0,35 e
US$ 0,40 por litro, valor correspondente ao petróleo entre US$ 50 e US$ 57 o barril
equivalente, mostrando-se significativamente inferior ao valor de mercado desse
combustível fóssil.
A implantação de novas usinas tem como objetivo produção de álcool com
custos inferiores, devido a localização dessas plantas, com maior densidade dos
canaviais (menores custos de transporte), e o fato de serem dedicadas apenas à
produção de biocombustível, o que reduz os custos da matéria-prima e os
investimentos.
Por outro lado, considerando as usinas mais antigas e completamente
amortizadas, o álcool poderá também apresentar menores custos de ordem
financeira, do mesmo modo que níveis mais elevados de produção de energia
elétrica com base no bagaço tendem a melhorar os indicadores dessa agroindústria,
de modo geral.
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Outra ressalva importante se refere ao impacto da taxa de câmbio adotada,
pois a expressiva apreciação da moeda brasileira a partir do ano 2000 tem elevado
bastante o valor dos produtos da agroindústria sucroalcooleira, quando avaliados em
divisas (CGEE, 2005; ALMEIDA et al., 2007).
Se forem levadas em conta as possibilidades de continuidade no processo de
incremento da produtividade agrícola e industrial, é razoável esperar que os custos
de produção do álcool de cana-de-açúcar permaneçam estáveis ou se reduzam em
termos relativos, enquanto, do lado dos combustíveis fósseis, os cenários esperados
são de manutenção de preços elevados, sem perspectivas de redução aos níveis
praticados há algumas décadas. Portanto, do ponto de vista econômico, a produção
de álcool de cana-de-açúcar apresenta-se sustentável, com preços e custos
efetivamente viáveis, sem necessidade de subsídios para competir com os
combustíveis convencionais.

6.1.2 Impactos sociais na produção do álcool

É necessário analisar as implicações sociais da produção de álcool de canade-açúcar.
Nesse sentido, observa-se a relevância da geração de empregos e de renda
agroindustrial dessa cultura. Em 2005, havia 982 mil trabalhadores direta e
formalmente envolvidos com a produção sucroalcooleira. Estimava-se para o ano de
2008 um total de 4,1 milhões de pessoas trabalhando de algum modo dependente
da atividade da agroindústria da cana.
No tocante à qualidade dos empregos, com base em dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e adotando como variáveis o nível
educacional dos empregados, o grau de formalidade do emprego, o rendimento
recebido no trabalho principal e os auxílios recebidos pelos empregados, foram
definidos índices quantitativos que permitem estabelecer uma avaliação objetiva das
condições de trabalho e sinalizam melhorias importantes em diversos indicadores
socioeconômicos para os trabalhadores na lavoura da cana-de-açúcar no Brasil nos
últimos anos, como ganhos reais de salários, aumento e diversificação dos
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benefícios recebidos pelos trabalhadores, redução expressiva do trabalho infantil e
elevação da escolaridade (BRASIL, 2010b).
Apesar dessas melhorias, o trabalho na produção de álcool, especialmente
nas atividades manuais no campo, é geralmente pesado, e compete ao Estado a
permanente fiscalização da estrita observância da legislação trabalhista, fator
essencial para coibir as distorções ainda existentes e promover o progresso das
relações de trabalho nesse setor.
A criação de oportunidades de trabalho e a distribuição entre trabalhadores do
valor agregado na cadeia produtiva são duas das características mais importantes
da bioenergia e, em particular, do álcool de cana-de-açúcar, constituindo um
diferencial relevante entre essa tecnologia energética e suas congêneres.
Mesmo com a progressiva adoção de tecnologias de alta produtividade, como
a colheita mecanizada, a produção de álcool permanece como uma grande geradora
de empregos, cada vez de maior qualidade, com correspondente elevação dos
requisitos de capacitação e de remuneração média.
Do mesmo modo, cabe reconhecer o papel relevante da atividade
agroindustrial como geradora de renda e dinamizadora da atividade econômica local
e regional, com benefícios indiretos significativos. Com base em uma análise
desenvolvida com auxílio de uma matriz de relações intersetoriais (insumo-produto),
ajustada para 2002, foi estimado que, para cada milhão de metros cúbicos de álcool
colocado em produção, são agregados R$ 119 milhões por anos devidos aos
investimentos. Durante a operação, devem ser ainda gerados, anualmente, cerca de
R$ 1,46 bilhão, computados os efeitos diretos, indiretos e induzidos (BNDES, 2008).

6.2 Ciclo de vida do etanol

6.2.1 Análise do ciclo de vida

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) – Life Cycle Assessment (LCA) – é um
método utilizado para avaliar o impacto ambiental de bens e serviços.
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A ACV de um produto, processo ou atividade é uma avaliação sistemática que
quantifica os fluxos de energia e de materiais no decorrer do ciclo de vida. A
Environmental Protection Agency (EPA), dos Estados Unidos, define a Avaliação de
Ciclo de Vida como uma ferramenta para avaliar, de forma holística, um produto ou
uma atividade durante todo seu ciclo de vida (ABNT, 2001).
O ciclo nada mais é que a história do produto, desde a fase de extração das
matérias-primas, passando pela fase de produção, distribuição, consumo, uso e até
a sua transformação em lixo ou resíduo. Por exemplo, quando se avalia o impacto
ambiental de um carro, deve-se considerar não só a poluição causada pelo
funcionamento do veículo, mas, também, os possíveis danos causados por seu
processo de fabricação, pela energia que utiliza, pela produção de seus diversos
componentes e o seu destino final. Assim, a avaliação do ciclo de vida leva em conta
as etapas “do berço à cova” (Figura 8) ou, considerando-se o aproveitamento do
produto após o uso, do “berço ao berço”.

Figura 9 – Estágios de ciclo de vida de um produto.
Fonte: ABNT (2001).

O processo ACV é uma sistemática abordagem composta por quatro fases:
definição de objetivos e âmbito; análise de inventário; análise de impacto; e
interpretação dos resultados, como se ilustra na Figura 9.
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Figura 10 – Fases de uma análise de ciclo de vida.
Fonte: ABNT (2001).

 Definição de Objetivos e Âmbito: define e descreve o produto, processo
ou atividade. Estabelece o contexto no qual a avaliação será feita e identifica os
limites e efeitos ambientais a serem revistos para a avaliação;
 Análise de Inventário: identifica e quantifica energia, água e materiais
utilizados e descargas ambientais (por exemplo: emissões para o ar, deposição de
resíduos sólidos, descargas de efluentes líquidos);
 Análise de Impacto: analisa os efeitos humanos e ecológicos da utilização
de energia, água e materiais, bem como das descargas ambientais identificadas na
análise de inventário. Fase dirigida à compreensão e à avaliação da magnitude e
significância dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto;
 Interpretação: avalia os resultados da análise de inventário e da análise
de impacto para selecionar o produto, processo ou serviço preferido, com uma
compreensão clara das incertezas e suposições utilizadas para gerar os resultados.
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6.2.2 Emissões do ciclo de vida do etanol

Para o estudo do ciclo de vida do etanol, foram analisadas as seguintes
etapas:
 Operações agrícolas;
 Atividades industriais.

A fim de ajudar às empresas a demarcar seus limites operacionais, o World
Resources Institute (WRI) e o World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) criaram o Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), introduzindo o
conceito de “escopo” (scope). Existem três escopos de emissão de GEE (WRI;
WBCSD, 2006):
 Escopo 1 – Emissões Diretas de GEE: emissões de GEE pertencentes à
empresa (física), incluindo emissões da queima de combustíveis, processos de
fabricação e transporte pertencente à empresa;
 Escopo 2 – Emissões indiretas de GEE: emissões líquidas oriundas da
importação e exportação de energia, como por exemplo, eletricidade e vapor
importados e exportados;
 Escopo 3 – Outras emissões indiretas de GEE: todas as outras fontes
de emissão que possam ser atribuíveis à ação da empresa. Exemplos incluem
viagens de negócios de funcionários e o transporte de produtos em veículos que não
pertençam à empresa, terceirização de atividades centrais e atividades de
eliminação/gestão de resíduos fora da fábrica. As empresas que informarem um
trabalho de inventário de Escopo 3 devem relacionar as atividades e fontes dessas
outras emissões indiretas de GEE que tenham sido incluídas no seu inventário.

113

Figura 11 – Escopos de emissões de GEE.
Fonte: GHG Protocol (WRI; WBCSD, 2006).

A definição dos escopos estabelecidos pelo GHG Protocol, descritos acima,
será utilizada para analisar as emissões do processo a ser estudado.

6.2.3 Emissões das operações agrícolas da cana-de-açúcar

Considerando que a maioria das usinas do Brasil produz açúcar e álcool, este
estudo analisará as emissões de gases de efeito estufa em ambos os casos.
A produção de cana-de-açúcar é uma atividade tipicamente agrícola,
envolvendo uma série de etapas, usualmente denominadas: (a) operações
agrícolas; (b) colheita; e (c) transporte de cana da lavoura até a usina. Essa
caracterização orientou diversos estudos sobre balanço de energia na produção de
cana-de-açúcar, balanço das emissões de GEE na produção de etanol, entre outros
(LEAL, 1998; MACEDO; LEAL; SILVA, 2004; LIMA et al., 2002).
Na industrialização da cana-de-açúcar para a produção de álcool carburante
e/ou açúcar cristal, a produção da matéria-prima, cana-de-açúcar, pode ser própria
e/ou adquirida de terceiros, necessitando-se classificar as emissões nos escopos 1
ou 3, de acordo com GHG Protocol. Em qualquer caso, as atividades agrícolas
necessárias são as mesmas.
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Do ponto de vista do estudo do ciclo de vida de gases de efeito estufa, é
preciso identificar as fontes geradoras de GEE, ou seja, as unidades físicas ou
processos que emitem um GEE para a atmosfera. Para isso, simplificadamente, as
atividades agrícolas foram agregadas em seis etapas (essa tipologia não é única):

1) Sistematização do solo. Utiliza máquinas pesadas como moto
niveladora, pás carregadeiras, retroescavadeira e outros equipamentos no preparo
de curvas de níveis e terraços embutidos. Também são utilizados veículos leves na
monitoria das atividades. Assim, nesta etapa, as fontes básicas geradoras de GEE
(CO2) são a queima de combustíveis fósseis, especialmente o diesel. Pode-se
computar, ainda, a emissão de CO2 via queima de álcool combustível (mesmo sendo
um combustível renovável, é usual esse cálculo);

2) Preparo do solo. Utilizam tratores realizando gradeamento, subsolagem
e correção do solo, bem como veículos leves na monitoria das atividades. Fonte de
GEE (CO2): queima de combustíveis;
3) Plantio. Utiliza tratores agrícolas e outros equipamentos nas aberturas de
sulcos, adubação e cobertura das mudas. Também são utilizados veículos leves na
monitoria das atividades. Fonte de GEE (CO2): queima de combustíveis. Nesta
etapa, faz-se uso de fertilizantes com emissão de gases não CO2, ocorrendo
liberação de óxido nitroso (N2O) pela adubação nitrogenada;
4) Tratos culturais de plantio. Utiliza tratores agrícolas na aplicação de
herbicidas; motobombas para irrigação, se necessário; e veículos leves na monitoria
das atividades. Fonte de GEE (CO2): queima de combustíveis;
5) Colheita. Consiste em corte, carregamento e transporte. Utiliza
colhedora/carregadora de cana, máquinas carregadeiras dos caminhões de
transporte da cana até a usina. Fonte de GEE (CO 2): queima de combustíveis. Se a
colheita não for mecanizada, tem-se, adicionalmente, emissão de CO2 na queima do
canavial – aproximadamente 80% das pontas e folhas (MACEDO, 2004; LEAL,
1998). Ocorre ainda a liberação de metano (CH4);
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6) Tratos culturais da soqueira. Utiliza motobombas para ferti-irrigação e
tratores agrícolas. Fonte de GEE (CO2): queima de combustíveis.
Desse modo, no processo de cultivo e colheita da cana-de-açúcar para a
produção de açúcar e álcool, as fontes de GEE identificadas na atividade agrícola
são as listadas a seguir:
 Liberação de CO2 no uso de combustíveis fósseis em máquinas, veículos e
equipamentos na lavoura (essencialmente diesel), nos tratos culturais, irrigação,
colheita e transporte;
 Liberação de CO2 e CH4 na queima do canavial;

 Liberação de N2O do solo pelo uso de adubação nitrogenada.

6.2.4 Emissões das atividades industriais na produção de açúcar e álcool

Ao final das atividades agrícolas, a cana-de-açúcar está preparada para ser
industrializada. No setor industrial, a cana-de-açúcar é processada para:
 Fabricação de açúcar cristal;
 Produção de álcool carburante;

 Cogeração de energia elétrica pelo uso do bagaço da cana.

Uma breve descrição do processo de produção de açúcar e álcool seria a
caracterização das etapas: 1) Picagem; 2) Moagem; 3) Filtragem; 4) Fermentação;
5) Destilação; e 6) Armazenagem. No entanto, uma descrição mais detalhada é
apropriada para o melhor entendimento do processo e a visualização das possíveis
fontes de GEE, como apresentado a seguir, com base no “Inventário de emissões
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diretas e indiretas de gases de efeito estufa – janeiro a dezembro de 2006” (KEY
ASSOCIADOS, 2007).
Os processos podem ser visualizados nos fluxogramas exibidos nas Figuras
11 e 12, mais adiante. As fontes de emissão de CO2 serão descritas ao final, devido
aos “ciclos” existentes desde a entrada da cana no processo até a geração do
produto final (açúcar ou álcool).

6.2.4.1 Sistema de amostragem, recepção, e preparo da cana

Na entrada da fábrica, a cana é pesada e passa por um sistema de análise
tecnológica, por meio do qual se procura determinar a qualidade da mesma, pela
mensuração de dois parâmetros: o teor de açúcares e o teor de fibra.
O teor do açúcar permite avaliar o potencial produtivo da cana (quanto mais
sacarose melhor). Quanto à fibra, é avaliada a produção de energia (mecânica e
elétrica), além do vapor utilizado no processo de obtenção do açúcar cristal e do
álcool etílico (anidro ou hidratado).
Após a pesagem e a avaliação qualitativa, a cana pode ser descarregada
tanto no galpão de estocagem, quanto na mesa alimentadora, para ser
imediatamente destinada ao processamento.
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6.2.4.2 Lavagem, desfibramento e moagem (extração do caldo)

Da mesa alimentadora, a cana segue para as esteiras transportadoras, que a
conduzem até as moendas. Antes, porém, passa por um sistema de desfibramento,
que consiste em triturar a cana por meio de três conjuntos de navalhas/desfibrador,
cujo objetivo é facilitar o processo de extração dos açúcares no tandem de moendas.
Nas moendas, compostas por cinco ternos, a cana é esmagada para a
separação do material fibroso do material líquido. O material fibroso se transforma
no bagaço (ressalte-se que a cana tem, em média, 13,6% de fibra), que
normalmente sai com 50% de umidade e cerca de 3 a 4% de açúcar. Já o material
líquido constituirá o caldo misto (tem essa denominação, pois, além da água que
compõe a cana, ainda recebe a água utilizada como embebição).
Nesse caldo misto, estão presentes os açúcares que foram recuperados ou
extraídos nas moendas (acima de 96% do que continha a cana). Após o processo de
moagem da cana, o caldo misto passa a ser matéria-prima com a qual será
produzido o açúcar cristal e/ou álcool.

6.2.4.3 Tratamento físico-químico

A próxima etapa, comum aos dois processos (produção de álcool e açúcar), é
o tratamento físico-químico do caldo, cujo objetivo é eliminar, ao máximo, as
impurezas solúveis contidas no mesmo.
Essa é a primeira e mais importante condição para se obter produtos finais
(açúcar cristal ou álcool) de boa qualidade e de boa aceitação no mercado
consumidor.
O tratamento para o álcool consiste na caleação (dosagem de Ca(OH)2 –
hidróxido de cálcio) até a neutralização do potencial hidrogeniônico (pH) ou da
acidez.
O tratamento para o açúcar requer, antes da caleação, uma sulfitação do
caldo até atingir concentração de 300 ppm de SO2 (dióxido de enxofre).
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Cumpridas essas etapas, o caldo é aquecido até 105ºC e segue para a
decantação/clarificação. Os usos da cal (diluída no processo) e do enxofre (apesar
de queimado a cerca de 450ºC) no processo de fabricação do açúcar não geram
emissões de GEE.
Quanto à sulfitação, na maioria das usinas, o gás sulfuroso é gerado por meio
da combustão do enxofre em fornos de queima. Quando essa queima não é
conduzida de maneira correta e apropriada, pode causar problemas de natureza
ambiental, além de problemas de processo e de manutenção, originados pela
queima deficiente do enxofre, tais como: emanação de gases tóxicos para a
atmosfera, chuva ácida etc.; produção de gás sulfúrico e, posteriormente, ácido
sulfúrico, responsável por severa corrosão em equipamentos e tubulação; e queima
incompleta e/ou deficiente do enxofre, com a deposição do material não queimado
nas tubulações e equipamentos, causando entupimentos.

6.2.4.4 Decantação

A decantação, ou sedimentação das impurezas, se dá em grandes tanques
cilíndricos devidamente projetados, para que, no menor tempo possível (no máximo,
três horas), as impurezas possam decantar na forma de lama, sendo geralmente
denominadas de “cachaça” ou lodo, saindo na parte inferior (fundo) do decantador.
O caldo misto bastante limpo e clarificado sai na parte superior das bandejas do
decantador.
Esse tratamento descrito é o mínimo que se exige para a produção do açúcar
cristal branco. Tratando-se de caldo misto a ser destinado para a produção de
álcool, não se fazem necessárias as dosagens de sulfito ou de hidróxido de cal,
bastando o aquecimento e a decantação.
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6.2.4.5 Material sedimentado/Resíduo

A cachaça ou lodo vai para o setor de filtração, sendo-lhe adicionado
bagacilho, para facilitar a filtração e recuperar o caldo residual, que tem bom
conteúdo de açúcar, retornando-o ao processo de tratamento junto como o caldo
misto.
Ao final do processo, resta um resíduo sólido denominado torta de filtro, que,
por ser rico em matéria orgânica e sais minerais, é aproveitado com fonte de adubo
e nutrientes na lavoura de cana.

6.2.4.6 Fabricação do açúcar

Para a fabricação do “açúcar cristal especial”, próprio para o consumo, é
extraído do caldo a sacarose na forma cristalizada, com praticamente zero de
umidade, tendo o caldo clarificado mais de 80% de água.
A primeira etapa para se eliminar a água consiste na evaporação da mesma.
Os evaporadores funcionam em série e sob sistema de vácuo, de forma que as
temperaturas não ultrapassem 120ºC, o que traria problemas de deterioração e de
qualidade para o açúcar.
Ao final do processo de evaporação, o caldo tem o seu teor de água reduzido
em 70%, passando à forma de xarope, com alta percentagem de água. A partir
desse processo, passa-se para a etapa de cozimento ou cristalização da sacarose
até então ainda presente no xarope de forma solúvel.
No processo de cozimento ou de cristalização do açúcar (sacarose), objetivase o produto final e, para tal, continua-se a evaporação da água ainda presente no
xarope até atingir um ponto em que a sacarose se cristaliza, ou seja, passa para o
estado sólido. Isso ocorre em razão da alta concentração que se atinge nos
cozedores (também denominados “vácuos” ou “tachos”), os quais funcionam de
forma unitária e sob vácuo.
O resultado do cozimento/cristalização ocorre quando os cristais estão no
tamanho e na consistência adequados e a concentração da massa cozida atinge um
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valor acima de 90º Brix (teor de sólidos). Em seguida, o material é descarregado em
depósitos chamados de “cristalizadores”, para, em seguida, ser destinado às etapas
posteriores, quais sejam: a) separação dos cristais de açúcar do “licor mãe” ou mel;
b) secagem; c) acondicionamento; e, d) armazenamento ou embarque.
A separação se faz por meio de equipamentos denominados centrífugos ou
“turbinas de açúcar”. Nesses equipamentos, o mel, que ainda contém um elevado
teor de açúcar, retorna ao processo de cozimento/cristalização, para esgotar ou dele
se recuperar mais açúcar, e, ao final, após sucessivas reciclagens, o que ainda
restar na forma de mel ser destinado para a produção de álcool.
Quanto ao açúcar centrifugado, ele segue para os secadores com o objetivo
de eliminar a umidade até próxima de zero, condição básica para atender às
especificações comerciais do produto.
Esse açúcar é embalado em sacaria de polietileno em volumes de 50 kg,
podendo ser também acondicionado em embalagens de polipropileno de 1, 2 ou 5
kg, e embalado em fardos de 30 kg.

6.2.4.7 Fabricação de etanol

O álcool carburante (anidro ou hidratado) é obtido por meio de um processo
que envolve duas etapas fundamentais: a fermentação e a destilação.

6.2.4.8 Fermentação

A fermentação é um processo bioquímico por meio do qual micro-organismos
específicos (no caso, leveduras Sacaromices cerevisiae) consomem os açúcares
presentes no meio e, desse processo biológico, resulta o álcool etílico ou o etanol.
Na fermentação, em suma, procura-se converter o Açúcar Redutor Total
(ART) que chega às dornas no máximo possível de álcool. Para tanto, é necessário
adequar a matéria-prima (caldo misto de cana e/ou mel) às condições ideais
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requeridas pelas leveduras (também chamadas, tecnicamente, de levedo ou
fermento).
O ajuste da concentração de ART na faixa de 13 a 16º Brix é condição
essencial. A proporção de fermentação no meio (cerca de 10 a 15%) e o controle da
temperatura, que não deve ultrapassar 36ºC, também fazem parte das condições
ideais para que o processo de fermentação se faça com o melhor nível de eficiência.
Após o final da fermentação, quando praticamente todo o açúcar foi
transformado em álcool, o mosto fermentado segue para a seção de centrifugação,
quando equipamentos específicos (centrífugas contínuas) são utilizados para
separar o fermento do vinho.
O fermento retorna ao processo para novas rodadas de fermentação, e o
vinho, com aproximadamente 7% de teor alcoólico, vai para segunda etapa da
destilaria, que é a separação do álcool nas colunas de destilação.

6.2.4.9 Destilação

A destilação se constitui em um processo específico em que se deve retirar,
se possível, 100% do álcool presente no vinho.
Para tanto, são utilizadas várias colunas, denominadas de forma simplificada,
de coluna A, coluna B e coluna C. Além dessas colunas, existem os seus diversos
acessórios, tais como: condensadores, colunas auxiliadores, colunas auxiliares e
demais instrumentos e equipamentos periféricos.
A coluna A recebe o vinho com aproximadamente 7% de álcool e repassa
para a coluna B um produto intermediário contendo cerca de 50% de teor alcoólico,
resultando o subproduto ou produto residual denominado vinhoto, vinhaça ou restilo,
cuja proporção é de aproximadamente 15 litros para cada litro de álcool produzido.
A coluna B se encarrega de eliminar mais água, até o limite máximo de 93,5%
de teor alcoólico, o que corresponde ao produto chamado comercialmente de “álcool
hidratado”, utilizado diretamente nos veículos movidos a álcool e também vendido
para outros fins comerciais e industriais.
A coluna C é utilizada para produzir o álcool anidro (99,3% mínimo de teor
alcoólico). Para a obtenção do álcool anidro, além da coluna C, utiliza-se mais uma
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coluna e um produto auxiliar desidratante (no caso, o mais usado é o ciclo-hexano).
Este produto tem a finalidade de formar uma mistura ternária (álcool, água e ciclohexano).
Após essa mistura, pode-se separar a água com o ciclo-hexano e o álcool
puro, e, na coluna auxiliar, separar o ciclo-hexano, que retorna ao processo. Com
esse processo, produz-se álcool anidro, utilizado na mistura 21% a 26% com a
gasolina, na forma de aditivo e oxigenante, o que traz benefícios para o meio
ambiente e para a economia de petróleo.

6.2.4.10 Resíduo/Vinhoto ou vinhaça

O resíduo da destilação, a vinhaça, apresenta uma alta carga poluente, não
podendo ser despejado nos cursos d’água, o que realmente não acontece em
virtude de o mesmo ser aproveitado na ferti-irrigação dos canais.
Além de matéria orgânica, a vinhaça é bastante rica em potássio, um dos
minerais requeridos no processo de adubação da lavoura.

6.2.4.11 Emissão de metano das pilhas de bagaço

Durante o período da entressafra (de dezembro a abril, na região Sudeste), o
bagaço excedente da cana-de-açúcar fica armazenado, usualmente, em pilhas.
Quando se armazena o bagaço, o açúcar residual, aliado ao teor de umidade
e à ação microbiana, estimula uma fermentação exotérmica, o que afeta diretamente
as características do material, deteriorando-o e, não raro, provocando uma
combustão espontânea não desejável (PELLEGRINI, 2002). Além disso, pode
ocorrer emissão do GEE metano (CH4).
A emissão do metano depende de diversas variáveis: umidade, método de
estocagem e seu gerenciamento, tempo de armazenagem e quantidade estocada.
Cabe destacar que um fator essencial quando se armazena o bagaço é reduzir o
seu teor de umidade, que normalmente é de 50% (usado nos cálculos).
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6.2.4.12 Cogeração: Geração de vapor e geração de energia termoelétrica

A geração de energia utiliza também um processo tecnológico moderno, a
partir do aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar, gerando vapor e produzindo
energia elétrica como produto final.
O vapor é produzido no setor de caldeiras, as quais usam como combustível o
próprio bagaço da cana-de-açúcar, que resulta do processo de moagem da cana em
quantidade mais do que suficiente para gerar vapor de alta pressão e temperatura.
Esse vapor primário aciona as máquinas (turbinas a vapor) responsáveis pelo
acionamento das navalhas, desfibrador, moendas, bombas centrífugas de
alimentação das caldeiras e, principalmente, dos geradores de eletricidade.
Atualmente, a energia elétrica gerada se limita às necessidades da usina;
entretanto, caldeira e turbinas mais eficientes (pressão e temperatura mais elevadas)
virão a substituir as atuais, permitindo ampliar a capacidade de geração de energia
elétrica, de forma a se ter um excedente para venda. Assim, o bagaço da cana é o
principal combustível da usina, tornando-a autossuficiente em energia mecânica e
elétrica, inclusive permitindo cogerir eletricidade para venda, dependendo das
condições do mercado.

6.2.4.13 Resumo das principais características do processo de geração do bagaço

O bagaço tem 50% de umidade e a cana tem, em média, 13,6% de fibra. Para
as usinas de açúcar e álcool, o excesso de bagaço varia de 5% a 15%. É razoável
assumir que, na produção apenas de etanol, os excedentes de bagaço são maiores
(cerca de 8%) e, nos melhores casos, representam 15% (MACEDO et al., 2004;
MACEDO; KOLLER, 1998).
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6.2.4.14 Resíduos gerados no processo com implicações para GEE

Torta de filtro e vinhaça.
Ambos os resíduos são reutilizados parcialmente no processo de adubação
da lavoura.

6.2.4.15 Atividades complementares

Para o funcionamento e gestão das usinas, são necessárias algumas
atividades que se constituem em fontes de GEE.
Basicamente, existem atividades em oficinas que utilizam a queima de
acetileno e eletrodos de grafite, ambos geradores de emissões de CO 2. Nos
restaurantes, existe o consumo de gás liquefeito de petróleo (GLP), que também
emite CO2. Além disso, ocorre a queima de combustíveis fósseis, especialmente
diesel e álcool, na utilização de máquinas, veículos e equipamentos na usina,
gerando emissão de CO2.
Desse modo, na produção de açúcar e álcool, as fontes de GEE identificadas
na atividade industriais estão listadas a seguir:
 Liberação de CO2 na fermentação da sacarose para produção de etanol
(ocorre nas dornas de fermentação);
 Liberação de CO2 na queima de todo o bagaço, para geração de energia,
nas caldeiras da unidade produtora;

 Liberação de CO2 na queima do etanol, em motores automotivos, no
funcionamento da usina;

 Liberação de CO2 na queima de diesel no uso de máquinas, veículos e
equipamentos, no funcionamento da usina;
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 Liberação de CO2 no uso de acetileno, eletrodos de grafite e GLP na usina;

 Emissões de outros GEE (não CO2) na queima do bagaço em caldeiras.
Essas emissões de outros GEE foram desprezadas neste estudo, pois são
atendidas as condições verificadas por Macedo et al. (2004, p. 17-18), os quais
argumentam que:
[...] emissões de compostos orgânicos não queimados, incluindo
metano, só ocorrem em concentrações significativas durante
operação transiente ou perturbações não controladas do processo de
combustão. Embora a maioria das caldeiras não tenha lavadores de
gás, a sua operação é praticamente contínua durante a maior parte
do tempo de produção de etanol, o que minimiza substancialmente a
emissão de metano e, dessa forma, esse componente das emissões
foi desprezado; o poluente mais significante emitido pelas caldeiras é
o material particulado.

A seguir, as Figuras 11 e 12, mostram o processo de produção do álcool em
dois fluxogramas – Parte I e Parte II, respectivamente.
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Cana-de-açúcar

Recebimento e
pesagem na balança
rodoviária

Descarga da cana

Galpão de
estocagem

Água

Mesa alimentadora
(lavagem da cana)

Água de
lavagem

Sistema de
Desfibrador e

tratamento I

navalhas
(trituração da cana)

Água de
embebição

Moenda

Bagaço

(moagem da cana)

Caldo misto
(matéria-prima do

Sistema de
tratamento II

álcool)

Figura 12 – Fluxograma do processo de produção do álcool – Parte I.
Fonte: Key Associados (2007).
Legenda:
Etapas do processo produtivo
Entrada de insumos
Resíduo e efluente gerado
Sistema de tratamento
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Caldo misto
(matéria-prima do
álcool)
Neutralização do pH
(tratamento químico)
Decantação do caldo

Material sedimentado

misto (tratamento físico)

Caldo misto decantado

Sistema de
tratamento III

Dornas de fermentação
FERMENTO

Centrifugação

VINHO (7,0% a 7,5% de
álcool)

(retorna ao processo)
Sistema de
tratamento IV

vinhaça

Destilação do vinho

ÁLCOOL HIDRATADO
(máximo de 93,5% de teor
ÁLCOOL ANIDRO
alcoólico)
(mínimo de 99,3% de teor
alcoólico)

Figura 13 – Fluxograma do processo de produção do álcool – Parte II.
Fonte: Key Associados (2007).
Legenda:
Etapas do processo produtivo
Entrada de insumos
Resíduo e efluente gerado
Sistema de tratamento
Produto final
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6.2.5 Descrição do balanço das emissões: Fixação de carbono pela cana e outros

6.2.5.1 Fixação do carbono por fotossíntese

Lima et al. (2002, p. 15), no estudo “Emissões de gases de efeito estufa na
queima de resíduos agrícolas”, produzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), apresenta uma breve descrição do cultivo e das
características da cana-de-açúcar, importante para o entendimento de suas
propriedades:
A cana-de-açúcar é considerada uma planta semi perene, com ciclo
médio de quatro anos, desde o plantio até a renovação das áreas
plantadas. A planta pertence ao Gênero Saccharum, Família
Poaceae, da classe das Monocotiledôneas, sendo a única
representante da Ordem Graminales. A espécie Saccharum
officinarum L. (cana nobre) é constituída de plantas eretas, perenes,
rizomatosas, com inflorescência formada por racemos arranjados em
grandes panículas, formando touceiras, e caule do tipo colmo. A
maioria das plantas atualmente cultivadas é híbrida de S. officinarum
L. com outras espécies de características mais rústicas.

Os autores Lima et al. (2002, p. 15) argumentam que a cana-de-açúcar
apresenta:
[...] alta eficiência fotossintética e ponto de saturação luminosa
elevado (tipo C4). A temperatura do ar exerce grande influência no
crescimento dos colmos, sendo que a faixa ótima varia entre 20 e
35ºC. O crescimento é lento abaixo de 25ºC e nulo a temperaturas
inferiores a 19ºC.
[...]
O cultivo da cana-de-açúcar estabeleceu-se sobre os mais diferentes
tipos de solos no território nacional, desde solos de textura arenosa a
muito argilosos, assim como em solos com altos teores de matéria
orgânica. Ela é bem tolerante à acidez e à alcalinidade,
desenvolvendo-se em solo com pH desde 4,0 até 8,3, o valor ótimo
de pH correspondendo a 6,5.

Macedo (2004), em “Ciclo da cana-de-açúcar e reduções adicionais nas
emissões de CO2 através do uso como combustível da palha da cana”, apresenta a
taxa de fixação (fotossíntese) da atmosfera na produção de cana-de-açúcar, em kg
CO2/TC (quilogramas de CO2 por tonelada métrica de cana).
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6.2.5.2 Colheita manual e mecanizada

A prática da queima da cana-de-açúcar na pré-colheita é generalizada no
país, “sendo utilizada para melhorar o rendimento do corte manual (aumentando em
até 10 vezes), evitar problemas com animais peçonhentos, muito comuns nas
plantações, e auxiliar no preparo do terreno para novos plantios, entre outras
razões” (LIMA et al., 2002, p. 16).
A adoção da colheita mecanizada na região canavieira pode alterar todo o
sistema de produção da cana-de-açúcar, tradicionalmente conhecido pelo grande
número de empregos gerados por ocasião do período de safras.
Entretanto, não obstante as possíveis consequências socioeconômicas
decorrentes da mecanização nas regiões canavieiras, vários aspectos favoráveis ao
corte de cana-de-açúcar sem queima têm sido abordados por diversos autores: (i)
além de evitar as emissões dos gases de efeito estufa, a prática da colheita de cana
crua (ii) aumenta a quantidade de cobertura vegetal do solo nas soqueiras,
diminuindo a erosão e aumentando a infiltração de água, (iii) acarreta melhorias nas
qualidades tecnológicas (com diminuição das impurezas minerais), e, (iv) evita a
perda de energia, apesar do menor rendimento de corte das máquinas e da maior
quantidade de impurezas vegetais. Porém essa forma de colheita garante o aumento
da produtividade e elimina com as condições de trabalho impróprias ao cortadores
de cana.

6.2.5.3 Uso da palha de cana como combustível (cogeração)

O uso da palha de cana como combustível é um item estudado nas reduções
de emissões de CO2 (MACEDO, 2004; MACEDO et al., 2004).
As reduções de GEE não CO2, basicamente metano e óxido nitroso, são
consideradas pequenas (1 a 5 kg CO2/TC). No entanto, o que se espera é que a
redução da área queimada, com o uso energético da palha, possa gerar grande
contribuição.
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6.2.5.4 Uso de fertilizantes

O uso de fertilizantes minerais é menor no plantio de cana do que em outras
culturas (madeira, por exemplo).
Um melhor gerenciamento do reciclo de resíduos (torta de filtro, vinhaça e
alguma palha) praticado hoje pode levar ainda a uma substancial redução.
Vale dizer que o uso de pesticidas e herbicidas também é menor em
comparação com outras culturas, mesmo em função dos programas de controle
biológico.

6.2.6 Estudos de mitigação de emissões de CO2 “equivalente”

Diversos estudos sintetizando conhecimentos de 25 anos de produção/uso do
etanol no Brasil, concluem que o sistema agroindustrial da cana tem destaque como
mitigador das emissões de GEE (LEAL, 1998; LIMA et al., 2002; MACEDO, 2004;
MACEDO et al., 2004; MACEDO, 2005; MACEDO et al., 2008; HASSUANI; LEAL;
MACEDO, 2005).
Por exemplo, Macedo (2004), na análise do ciclo de vida completo da canade-açúcar, com o mix atual de produção de açúcar e etanol (hipótese dos estudos:
45% açúcar, 55% álcool), e também considerando as emissões de CO 2 “equivalente”
de emissões de metano nas queimadas de cana, vinhaça e caldeiras de bagaço;
emissões de greenhouse gas (GHG) de motores a etanol (relativas às de gasolina);
e emissões de N2O do solo, determinou os resultados agregados para o Brasil.
Na última avaliação publicada pelo autor, foram analisados os balanços de
energia e emissões de GEE para a situação atual e para um cenário para 2020,
considerando uma abordagem “do plantio da cana ao portão da usina” (MACEDO et
al., 2008). Com base nas médias dos principais parâmetros agrícolas e industriais de
44 usinas na região Centro-Sul do Brasil, este estudo indica que, atualmente, para
cada unidade de energia fóssil utilizada na produção do álcool de cana, mais de
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nove unidades de energia renovável são produzidas, na forma de álcool e
excedentes de energia elétrica e bagaço, como apresentado no Quadro 6.
É interessante notar que, mesmo considerando a maior mecanização e o uso
de tecnologias agrícolas que devem ampliar a demanda energética em 12% nesse
período de 15 anos, o incremento da produção de álcool por tonelada de cana
processada e, principalmente, a significativa ampliação da produção de energia
elétrica deverão permitir que a agroindústria da cana-de-açúcar se mantenha como a
mais eficiente forma de produzir biocombustíveis e, em proporções crescentes,
bioeletricidade, com expectativas de que a relação de energia (produção/consumo
energético) alcance níveis superiores a 11. Essas estimativas assumiram
excedentes de energia elétrica de 9,2 kWh e 135 kWh, por tonelada de cana, e taxas
térmicas nos sistemas de cogeração de 9 MJ/kWh e 7,2 MJ/kWh, respectivamente,
para 2005/2006 e 2020, valores compatíveis com as tecnologias disponíveis e em
desenvolvimento, que consideram, nesse último caso, a utilização da palha da canade-açúcar (40% de recuperação) como combustível suplementar ao bagaço em
sistemas com turbinas de extração-condensação de alta pressão e processos com
consumo reduzido de vapor (340 kg de vapor por tonelada de cana processada)
(MACEDO et al., 2008).
Em termos de emissões de gases de efeito estufa, atualmente a produção do
álcool anidro de cana-de-açúcar envolve uma emissão de quase 440 kg CO2eq/m3
de álcool, com perspectivas de alguma redução nos próximos anos, como mostrado
no Quadro 7.
Contudo, quando considerado o seu uso em misturas com gasolina, em
teores de 25%, como adotado no Brasil, associado aos efeitos devidos ao uso do
bagaço e da eletricidade excedentes, a emissão líquida evitada, resultante da
diferença entre as emissões na produção e as emissões evitadas, alcança 1.900 kg
CO2eq/m3 de álcool, para as condições atuais, e possivelmente chegará a níveis
superiores a 2.260 kg CO2eq/m3 de álcool, para as condições esperadas para 2020,
como apresentado no Quadro 8.
Isso ocorre porque, quando se substitui a gasolina pelo álcool, toda a emissão
associada ao uso do combustível fóssil é mitigada, passando a valer somente as
emissões relacionadas com a produção do álcool, que, por sua vez, dependem da
eficiência no uso final desse biocombustível. Para essas avaliações, foi assumido,
ainda, que o bagaço excedente deve substituir o óleo combustível em caldeiras e
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que a energia elétrica produzida na agroindústria do bioetanol passa a ocupar o
lugar de energia elétrica gerada com os fatores de emissão médios mundiais (579 e
560 t CO2eq/GWh para 2005 e 2020, respectivamente) (MACEDO et al., 2008).

Componente do balanço energético

2005/2006

Produção e transporte de cana

Cenário 2020

210,2

238,0

23,6

24,0

233,8

262,0

1.926,0

2.060,0

176,0

0,0

82,8

972,0

2.185,0

3.032,0

Álcool + bagaço

9,0

7,9

Álcool + bagaço + eletricidade

9,3

11,6

Produção de álcool
Input fóssil (total)
Álcool
Excedente de bagaço
Excedente de eletricidade
Output renovável (total)
Produção/consumo energético

Quadro 6 – Balanço de energia na produção de álcool de cana (MJ/TC) – 2005/2006 e
Cenário 2020.
Fonte: Macedo et al. (2008).

2005/2006
Álcool

Hidratado

Cenário 2020

Anidro

Hidratado

Anidro

Emissão total

417

436

330

345

Combustíveis fósseis

201

210

210

219

80

84

0

0

136

143

120

126

Queimadas
Solo

Quadro 7 – Emissões na produção do álcool de cana (kg CO2eq/m3) – 2005/2006 e Cenário
2020.
Fonte: Macedo et al. (2008).
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2005/2006
Forma de uso de álcool

E100

Emissões evitadas
Uso da biomassa excedente
Excedente de eletricidade
Uso do álcool
Emissões líquidas

Cenário 2020

E25

E100

E100-FFV*

E25

2.181

2.323

2.763

2.589

2.930

143

150

0

0

0

59

62

784

784

819

1.979

2.111

1.979

1.805

2.111

-1.764

-1.886

-2.433

-2.259

-2.585

Quadro 8 – Emissões líquidas na produção e no uso do álcool de cana (kg CO2eq/m3) –
2005/2006 e Cenário 2020.
Fonte: Macedo et al. (2008).
Legenda:
*FFV: Veículos flexíveis.

A seguir, o resultado resumido do balanço na produção do álcool do estudo
anterior de Macedo.

Atividades

Efeito

Operações agrícolas

kg CO2 eq/m3 álcool

Emissão

2.961

Absorção

7.650

Atividades indústrias

Emissão

3.604

Cogeração

Emissão evitada

Resultado

Redução de emissão

Crescimento
(Fotossíntese)

da

cana

225
1.310

Quadro 9 – Emissões finais do processo de produção de álcool.
Fonte: Macedo (2004) e Macedo et al. (2004).

Na realização do estudo de ciclo de vida do álcool foram observados valores
elevados de emissão de CO2 durante a queima do bagaço na caldeira, em grande
escala, os quais se somam às emissões realizadas durante os processos de
produção e o transporte da cana, entre outras.
Alguns desses processos se repetem durante todo um ciclo da cana; no
entanto, a cana-de-açúcar tem um alto poder de absorção de CO2, que a difere de
outras plantas. Dessa forma, é possível resultar em um valor negativo de emissões.
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6.2.6.1 Comparação de resultados

Para comparar os valores obtidos por Macedo (2004) e Macedo et al. (2004),
e Macedo et al. (2008), são apresentados, a seguir, os valores obtidos por Chohfi
(2004).
Os resultados de Chohfi (2004) demonstram que, por meio da avaliação de
ciclo de vida da produção de álcool, 145.290,5 kgCO2/ha/ciclo de vida são
absorvidos da atmosfera e 111.449,25 kgCO2/ha/ciclo são emitidos, resultando
33.841,3 kgCO2/ha/ciclo, sendo este o valor de CO2 absorvido da atmosfera após a
produção do álcool.
De acordo com Crispim e Vieira (2009), um hectare produz 6.000 litros de
álcool e 80 a 120 toneladas de cana.
Comparando-se os resultados, tem-se:

Autor

Atividade

Resultado

Macedo (2004) e
Macedo et al. (2004)

Absorção

1.310 kg CO2/m3 álcool

Chohfi (2004)

Absorção

1.114,49 kg CO2/m3 álcool

Macedo et al. (2008)

Absorção

1.764,00 kg CO2/m3 álcool

Quadro 10 – Comparação de resultados dos estudos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Observa-se uma diferença de 15% entre os resultados encontrados por
Chohfi (2004), Macedo (2004) e Macedo et al. (2004). Para esse cálculo, foi adotado
o valor médio de 100 toneladas de cana para 1 m 3 de álcool. No entanto, conforme
apresentado por Crispim e Vieira (2009), esse valor pode variar de 80 a 120
toneladas. Assim, se o cálculo for feito no limite desses valores, será encontrado
resultado similar em ambos os estudos.
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Ainda é possível considerar que os resultados apresentam incertezas devido
à amostra adotada por Macedo para realização do estudo, à definição de fatores de
emissão e à região observada em cada estudo. Desse modo, pode-se considerar
que os valores são equivalentes, podendo ser adotados para cálculo de estimativa
de emissões.
Vale dizer que o estudo de Macedo et al. (2008) demonstrou valores maiores
de absorção de gases de efeito estufa, devido ao fato de ter disponível melhores
tecnologias para determinação das emissões e melhor apuração nos resultados da
pesquisa, sendo adotado, então, como resultado geral deste trabalho.
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7 CONCLUSÃO

O processo de avaliação de diferentes biomassas considerou informações e
características técnicas de cada biomassa, bem como a disponibilidade, aplicação e
possíveis problemas, tendo como base a necessidade de geração de energia em
todo o território nacional. Foi observado que cada uma das biomassas apresentadas
neste estudo tem sua possível utilização para geração de energia dependendo da
região de cultivo e demanda necessária.
O Brasil cultiva a cana-de-açúcar há muitos anos e já se encontra em um
estágio evoluído de tecnologias desenvolvidas, sendo referência mundial para o
cultivo dessa biomassa. Observando este elemento, este estudo abordou com maior
detalhe a produção de álcool a partir da cana-de-açúcar, a qual, no momento, tem a
sua maior utilização para o transporte no setor automobilístico, entendendo assim
que esta pode ser explorada para a geração de energia, reduzindo, assim, a
geração de gases de efeito estufa.
Na avaliação do ciclo de vida da produção de álcool a partir da cana-deaçúcar, foram observadas todas as fontes de emissão nas atividades agrícolas e
fabricação, como também o sequestro de CO2 no crescimento da planta, devido ao
efeito fotossíntese. O balanço das emissões apresentou o resultado sendo de
1.764,00 kg CO2/m3 álcool de emissões evitadas, isso é, ao se produzir álcool a
partir de cana-de açúcar o valor de gases de efeito estufa e inferior a emissão
produzida por combustíveis fóssil.
A geração de energia através da cana-de-açúcar se demonstra ainda mais
vantajosa, pois provêm de uma fonte renovável e de pouco impacto ambiental, se
comparada com a geração de energia por meio de combustíveis fósseis, como
diesel e carvão.
O valor informado de emissões evitadas de CO2 obtido neste estudo pode ser
utilizado para comparação com as emissões de projeto que não utilizam energia
renovável, sendo ainda possível incentivar o desenvolvimento de metodologias para
geração de projetos de créditos de carbono por intermédio do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, uma vez que comprova que há uma redução nas emissões.
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