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RESUMO  

O objetivo desse trabalho é apresentar um potencial energético advindo da biomassa, 

utilizando como base de estudo os resíduos gerados nas produções de arroz, café e cana-de-

açúcar e propor para o resíduo com o maior caráter poluidor, a vinhaça, possíveis alternativas 

de utilização e rotas energéticas, com a finalidade de minimizar os impactos ambientais 

negativos que esse resíduo pode gerar. O processo de caracterização dessas biomassas 

provenientes de diferentes fontes agrícolas foi feito por meio de parâmetros de analise imediata 

e elementar, utilizando dados obtidos da literatura. A análise do caráter poluidor foi feita por 

meio da análise da composição química e da quantidade de resíduo gerado durante o processo 

de produção de cada insumo agrícola, de acordo com dados oriundos da literatura. Dessa forma, 

a vinhaça se apresenta como maior poluidor dentre todas estudadas, uma vez que é produzida 

durante o processo de produção do etanol. Anualmente são produzidos, aproximadamente, 17 

bilhões de litros de etanol, acarretando assim na produção de 170 bilhões de litros de vinhaça. 

Além da elevada quantidade produzida, esse resíduo é altamente poluidor, um dos motivos para 

isso é a sua elevada demanda bioquímica por oxigênio e por isso deve ser tratada antes de ser 

descartada ou reutilizada em algum processo. Assim, são propostas três possíveis rotas 

energéticas para a vinhaça: biogás, pirólise e cogeração e foram feitos estudos de viabilidade 

energética e econômica a fim de obter o melhor e mais viável destino para esse resíduo. 

Palavras-chave: Biomassa, Vinhaça, Rotas Energéticas, Biogás  



 
 

ABSTRACT 

The aim of this work is to present an energetic potential derived from biomass, using as 

a base of study the residues generated in the rice, coffee and sugar cane productions and propose 

for the residue with the greatest polluting character, vinasse, possible alternatives of use and 

energy routes, to minimize the environmental impact that this residue could generate. The 

process of characterization of these biomasses from different agricultural sources was done 

through parameters of immediate and elementary analysis, using data obtained from the 

literature. The analysis of the polluting character was made through the analysis of the chemical 

composition and the amount of residue generated during the production process of each 

agricultural input, according to literature data. Thus, the vinasse presents itself as the greatest 

polluter among all studied, once it is produced during the ethanol production process. 

Approximately 17 billion liters of ethanol are produced annually, resulting in the production of 

170 billion liters of vinasse. In addition to the high amount produced, this residue is highly 

polluting, one of the reasons for this is its high chemical oxygen demand (BOD) and therefore 

must be treated before being discarded or reused in some process. Thus, three possible energy 

routes for vinasse were proposed, biogas, pyrolysis and cogeneration, and energy and 

economical viability studies were done to obtain the best and most viable destination for this 

residue. 

Key Words: Biomass, Vinasse, Energy Routes, Biogas 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir do viés histórico da sociedade, considera-se que há cerca de 12 mil anos houve 

a transição do hábito predatório para o agrícola. Durante a Era Neolítica, os grupos humanos 

iniciaram o cultivo de plantas e animais domésticos dando origem aos chamados centros 

irradiantes, que foram expandindo as práticas agrícolas para as demais regiões do mundo. 

Entretanto, nem todos os grupos sociais exerciam essa atividade e o crescimento da população 

ao longo da história necessitou do aumento da oferta de alimentos. Desse modo, as sociedades 

que dominavam a agricultura deveriam suprir a demanda daquelas que não praticavam, o que 

se tornou possível com a produção de um volume excedente. Estavam estabelecidas, portanto, 

condições para a ascensão social e a urbanização (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

O avanço econômico e social, bem como o crescimento populacional são condicionantes 

para a demanda energética de uma sociedade. Historicamente as fontes não renováveis como 

carvão mineral, petróleo e gás natural possuem contribuição majoritária na matriz energética 

mundial. A dependência econômica dessas reservas escancarada em ocasiões como a crise do 

petróleo na década de 1970 com o alto preço do barril, assim como os impactos ambientais e a 

percepção de que esses bens são finitos levantaram o viés da necessidade de exploração de 

outras fontes alternativas. Entretanto, obviamente a transição das fontes não renováveis para as 

renováveis vai levar décadas (WEC, 2013). 

Vaz Júnior (2013) considera a mudança “como um desafio estratégico para o século 

XXI”. Levando em consideração a capacidade do setor agroindustrial brasileiro, é uma questão 

estratégica atentar para a quantidade de biomassa envolvida nos processos e, 

consequentemente, para o volume de resíduos gerados. No contexto das fontes alternativas, a 

biomassa remanescente é uma oportunidade de agregar valor financeiro e energético à cadeia, 

dando sentido ao termo conhecido como bioeconomia. 

O Brasil possui vantagem no cenário exposto, uma vez que a localização entre os 

Trópicos de Câncer e Capricórnio atribui ao país excelentes condições de produção agrícola. A 

dimensão continental e a possibilidade de avanço de cultivo para áreas em que os impactos ao 

meio ambiente estão dentro dos consideráveis socialmente também favorecem a produção 

nacional de biomassa (MME/EPE, 2007). A Figura 1 representa o perfil da ocupação do solo 

em 2016. 
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Fonte Elaborado a partir de MAPBIOMAS, 2016. 

Figura 1 Uso do solo brasileiro em 2016 

 

A área destinada à agricultura mais que dobrou de 2000 até 2016, como mostra a Figura 

2. Segundo o Instituro Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), no último ano 768,7 

milhões de toneladas de insumos agrícolas produzidos correspondiam à cana-de-açúcar. 

 

Fonte: Elaborado a partir do MAPBIOMAS, 2016. 

 

Figura 2 Evolução da área agrícola nacional entre 2000 e 2016 

 

O cultivo da cana no Brasil acarreta um elevado volume de resíduos que, em sua 

maioria, não são completamente aproveitados em termos energéticos. O bagaço é utilizado em 

grande parte das usinas para produção de energia elétrica na própria instalação, entretanto a 

maioria da biomassa resultante é subutilizada, como a vinhaça que muitas vezes é dispersa no 

solo a fim de irrigar e fertilizar, mas devido à composição química acaba por causar prejuízos 
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ao ambiente. O beneficiamento energético da biomassa requer investimentos em rotas 

tecnológicas e em equipamentos para que haja recuperação adequada (MME/EPE, 2007). 

Calcula-se que 28,65 milhões de m³ de etanol tenham gerado 286 milhões de m³ de 

vinhaça na safra de 2014/15 no Brasil (BORSOI et al., 2016). Visto o alto potencial poluidor 

devido à elevada demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e o volume de produção, este 

trabalho se propõe a estudar rotas energéticas para o aproveitamento da vinhaça, de modo que 

sejam alternativas econômica e energeticamente viáveis. 

1.1. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é propor alternativas viáveis econômica e energeticamente 

para a vinhaça, com a finalidade de minimizar os seus impactos ambientais negativos.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Matriz Energética  

Segundo Marcoccia (2007), “A Matriz Energética Nacional é o conjunto de recursos 

utilizados para provimento energético a um país [...]”, servindo como um guia para que o setor 

energético seja capaz de planejar atividades diretamente ligadas a ela, como transporte, 

tecnologia e eletricidade. Esses recursos podem ser primários, sendo utilizados diretamente 

como são encontrados na natureza, como petróleo, gás natural, cana de açúcar ou secundários, 

que são oriundos de transformações de uma fonte de matéria-prima, como biogás, etanol e 

eletricidade. A Figura 3 mostra as diversas aplicações da energia elétrica no mundo. 

 

Fonte: Elaborado a partir de WEC, 2013. 

Figura 3 Aplicação da energia elétrica mundial 

De acordo com o Conselho Mundial de Energia, aproximadamente 70% da energia 

elétrica em países industrializados é destinada ao uso em motores, iluminação e 

eletrodomésticos (WEC, 2013). 

2.1.1 Matriz Energética Mundial 

De acordo com BP GLOBAL (2017), em 2016 o mundo produziu aproximadamente 

25000 TWh de eletricidade e o crescimento da produção desse tipo de energia foi de 2,8% entre 

2005 e 2015. Com o rápido desenvolvimento da Tecnologia da Informação (TI), atualmente 

quase toda tecnologia necessita de eletricidade para funcionar - o conceito de Internet das 
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Coisas1 reforça essa dependência. O resultado é uma mudança na forma de agir e de pensar, já 

que os desenvolvimentos social e econômico estão ligados à tecnologia. Paralelamente, o 

crescimento populacional acarreta no aumento da demanda energética e embora cerca de 1.2 

bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não tenham acesso à energia, essa estimativa vem 

reduzindo ao longo dos anos (WEC, 2013). 

Historicamente, a matriz energética mundial é dominada pela participação dos 

combustíveis fósseis. Principalmente petróleo, carvão e gás natural fornecem a maior 

quantidade de energia utilizada para transporte e eletricidade em todo o mundo. O petróleo caiu 

de 44% para 32% como fonte energética em decorrência da crise do petróleo no início da década 

de 1970, já o carvão permanece como segundo principal recurso explorado para essa finalidade 

desde essa época (IEA, 2017). De acordo com Figura 4, é possível observar um aumento na 

utilização das fontes renováveis. 

 

Fonte: Elaborado a partir de IEA, 2017. 

Figura 4 Evolução da matriz energética mundial 

Devido ao compromisso dos países com os seus programas nacionais de pesquisa e 

desenvolvimento de bioenergia, os resíduos utilizados como fonte energética vem ganhando 

participação entre os biocombustíveis (IEA, 2016a). Entretanto, mesmo existindo um crescente 

aumento do uso de fontes renováveis principalmente a partir dos anos 2000, a matriz energética 

ainda depende fortemente de recursos não renováveis. Um fator agravante do uso dos 

                                                           
1 Segundo Exame.com, o termo Internet das Coisas se refere “[...] à interconectividade que objetos podem 

estabelecer entre si sem a necessidade de interação humana”. Disponível em 

<https://exame.abril.com.br/tecnologia/futuro-internet-coisas-567654/>. Acesso em: 26 setembro 2017. 
 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/futuro-internet-coisas-567654/
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combustíveis fósseis são os efeitos causados no meio ambiente, como a aceleração do 

aquecimento global. Verificado por uma análise de concentração de CO2 presente na atmosfera, 

é possível perceber que desde o período pré-industrial tal parâmetro só aumentou, como 

consequência direta da utilização das fontes não renováveis nas atividades humanas (ARESTA, 

2010). A Figura 5 mostra como a queima dos combustíveis fósseis afeta a quantidade de CO2 

na atmosfera. 

 

Fonte IEA, 2016b. 

Figura 5 Evolução das emissões de CO2 pelos combustíveis fósseis 

Nesse sentido, a bioenergia surge como alternativa para a utilização de fontes não 

renováveis, pois contribui para a redução dos lançamentos de CO2, uma vez que emite o 

equivalente entre 1 a 10% em relação aos combustíveis fósseis.  Entretanto, para uma energia 

renovável ser considerada sustentável ela precisa causar baixos danos ao meio ambiente, ser 

acessível economicamente a longo prazo, além de ser condizente com as necessidades sociais 

(MOOMAW et al., 2011). 

2.1.2 Matriz Energética Brasileira 

Historicamente, o Brasil possui um consumo de energia per capita baixo. É verdade que 

o crescimento da população associado ao processo de urbanização, construção da infraestrutura 

rodoviária e aceleração da industrialização no pós Segunda Guerra Mundial estimularam o uso 
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de energia (TOLMASQUIM et al., 2007). Entretanto, como mostra a Figura 6, estima-se que 

apenas a partir de 2030 a demanda energética estará diretamente associada ao tamanho da 

população e isso é proporcionado pelo acesso à renda. 

 

Fonte MME/EPE, 2007. 

Figura 6 Evolução do crescimento populacional e da demanda de energia per capita 

Analisando a matriz energética brasileira apresentada na Figura 7, percebe-se um 

elevado percentual de participação do petróleo e lenha desde a década de 1970. Nos anos 2000, 

destaca-se o perfil diversificado das fontes energéticas e o fato de que a produção hidrelétrica 

passou a ter maior contribuição do que o carvão na oferta de energia. Seguindo o perfil 

apresentado na Figura 7, a previsão é que em 2030 a participação das fontes renováveis seja de 

44,7% (MME/EPE, 2007), sendo 18% exclusivamente da produção de um insumo agrícola, a 

cana-de-açúcar. Por ser conhecido mundialmente como um dos maiores produtores agrícolas, 

o Brasil apresenta um grande potencial para produção e consumo de bioenergia (VAN DER 

SELT et al., 2011). 
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Fonte Elaborado a partir de MME/EPE, 2007. 

Figura 7 Evolução da composição da Matriz Energética Brasileira 

Considerando o cenário mundial, o Brasil é um país com grande participação de energias 

renováveis em sua matriz energética. Isso é decorrente dos investimentos em hidrelétricas desde 

a década de 1950 e do cenário pós-segunda crise do petróleo, em 1979, que fez com que 

políticas públicas fossem desenvolvidas visando diminuir a dependência dessa fonte de energia. 

Nesse contexto surgiu o Proálcool, programa nacional que estimulava a produção de etanol de 

modo que o uso da gasolina fosse substituído completa ou parcialmente nos veículos, por meio 

do álcool hidratado e anidro, respectivamente ((MME/EPE, 2007). 

Em 1975, o Decreto nº 76.593 era publicado: 

“Art. 1º. Fica instituído o Programa Nacional do Álcool visando ao atendimento das 

necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos.  
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  Art. 2º. A produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer 

outro insumo será incentivada através da expansão da oferta de matérias-primas, com especial 

ênfase no aumento da produção agrícola, da modernização e ampliação das destilarias 

existentes e da instalação de novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de 

unidades armazenadoras.” 

Por consequência dessa política, os anos que se sucederam foram caracterizados pela 

expansão da área nacional destinada ao plantio da cana de açúcar, como ilustra a Figura 8. De 

acordo com o site BiodieselBr (2006), principalmente após o segundo choque do petróleo 

(1979-1980), quando o preço do barril triplicou, a produção da matéria prima do etanol ganhou 

espaço. Esse cenário se manteve favorável até meados de 1980, quando a redução no orçamento 

público para investimentos em energias alternativas somada à queda do preço do barril do 

petróleo provocaram um período de estagnação na produção da cana. A partir de 1995, as 

condições de mercado se mostraram mais favoráveis à produção e desde então a área nacional 

destinada ao plantio da cana é crescente. 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados da UNICADATA, 2017. 

Figura 8 Evolução da área plantada com cana-de-açúcar no Brasil 

Em relação à energia elétrica, grande parte da demanda de energia de um país é 

destinada à eletricidade. De acordo com a EPE (2017), a matriz elétrica brasileira do ano de 

2016 teve como principal base a energia hidráulica, seguida do gás natural e da biomassa, como 

pode-se notar na Figura 9. 
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Fonte: Elaborada a partir da EPE, 2017. 

Figura 9 Matriz Elétrica Brasileira de 2016 

Como já evidenciado anteriormente, o Brasil possui vocação histórica e ambiental para 

a exploração da biomassa como fonte energética. 

2.2 Biomassa 

Todo material orgânico proveniente de animais ou vegetais pode ser considerado 

biomassa. Essa biomassa provém da construção de cadeias carbônicas cada vez maiores com o 

consequente armazenamento de energia química nas novas ligações formadas. Uma vez criadas, 

a posterior quebra pode levar à liberação da energia contida e é essa a principal vantagem a ser 

explorada. Seja qual for o processo de liberação da energia armazenada na biomassa, ela não 

propaga a acumulação de gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. Todo o dióxido de 

carbono emitido será consumido numa posterior fase de acumulação de biomassa (SOUZA et 

al., 2002). 

O aproveitamento energético da biomassa pode ser realizado por meio de diversas rotas: 

combustão direta, processos termoquímicos (como pirólise e gaseificação) e tratamentos 

biológicos (como digestão anaeróbia). Dada a sua vasta gama de possibilidades de aplicação, 

uma grande quantidade de resíduos é produzida e seu reaproveitamento é positivo por dar 

destino aos subprodutos indesejados que não teriam finalidade e passam a servir para geração 

de produtos de razoável valor agregado. Existem no país centrais termelétricas que aproveitam 

a biomassa, como resíduos da cana-de-açúcar e madeireiros, para a geração de energia elétrica 

que abastece a própria instalação (MCKENDRY, 2002; ANEEL, 2008). 
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Neste contexto surge o conceito das biorrefinarias, que são instalações que transformam 

matéria-prima e resíduos em biocombustíveis, insumos, alimentos, energia e produtos químicos 

de maior valor agregado. Dessa forma, por meio de processos e com uma estrutura semelhante 

à das refinarias petrolíferas, que fabricam múltiplos produtos, essas novas instalações se tornam 

uma alternativa atual e futura para a indústria química (VAZ JÚNIOR, 2013). 

2.2.1 Resíduos Agrícolas 

De acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 10004:2004, resíduos sólidos são 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível”. 

Os resíduos são produzidos em todos as etapas da atividade humana. Na agricultura, os 

materiais provenientes do processo de produção são considerados como resíduos agrícolas, 

sendo que esses são utilizados para produção de energia (SAITER, 2008). A quantidade de 

resíduos gerados em cada processo de produção varia, já que ela depende da espécie cultivada, 

clima, fertilidade do solo e o destino da mesma (MATOS, 2005). 

As biomassas mais relevantes em termos de energia são aquelas oriundas de culturas 

energéticas e de processos agrícolas, sendo que os resíduos gerados possuem origem vegetal e 

são subprodutos de outros processos (NONHEBEL, 2007). Podemos estabelecer uma relação 

entre o tipo de produção agrícola e a quantidade de resíduos gerados durante as etapas de 

obtenção do produto final. A Tabela 1 mostra a relação entre diferentes processos produtivos e 

a quantidade de resíduos gerados, calculados em base seca. 
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Tabela 1 - Relação entre processos produtivos e quantidades de resíduos gerados 

MATÉRIA 

PRIMA 

PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA 

(TONS) 

PRODUÇÃO DE 

RESÍDUOS (t/ha) 

PRODULÇÃO 

TOTAL DE 

RESÍDUOS (tons) 

Cana (Bagaço) 396.012.158 7.0 – 13.0 59.401.824 

Arroz (casca) 10.334.603 4.0 – 6.0 2.937.094 
 Fonte: IBGE, 2004. 

A Conab (2017) analisou dados sobre a área cultivada e a produtividade das três 

culturas, evidenciando a relevância da produção dessas commodities para a economia brasileira. 

Apesar de, entre 1976 e 2016, a área destinada à plantação de arroz ter sido reduzida de 

aproximadamente 6,0 Mha para 2,0 Mha a produtividade aumentou de em torno de 1,5 t/ha para 

6,2 t/ha. Em relação ao café, a área em produção variou de 2,8 Mha para 2,0 Mha entre 2001 e 

2016 e a produtividade foi de 14 sacas/ha para 26 sacas/ha. O período entre 2005 e 2016 

representou um aumento de 5,8 Mha para 9,0 Mha na área cultivada da cana-de-açúcar e a 

produtividade variou de 74,3 t/ha para 72,6 t/ha. Visto que, de acordo com MAPBIOMAS 

(2016), em 2016 a área agrícola nacional destinada à agricultura era de 44,7 Mha, as culturas 

de arroz, café e cana possuem significativa contribuição na produção e território agrícola 

nacional. 

De acordo com Miura et al. (2011), o governo brasileiro vem evidenciando a 

importância das commodities agrícolas e o seu poder nas exportações da economia brasileira. 

Produtos como soja, açúcar, café, entre outros, possuem grande importância na origem histórica 

do Brasil e mantém até os dias de hoje uma boa posição nos mercados mundiais e brasileiros.  

A Commom Fund for Commodities, responsável por financiar projetos relativos a produtos 

agrícolas, retratou o Brasil como uma das maiores referências de desenvolvimento sustentável 

no planeta. 

De acordo com os dados apresentados, vamos nos limitar neste trabalho à abordagem 

dos resíduos provenientes de três commodities agrícolas: arroz, café e cana de açúcar. 

2.2.1.1 Casca de Arroz 

O arroz é um dos produtos mais consumidos no mundo, cerca de metade da população 

o consome, sendo assim é considerado um dos alimentos mais importantes (MANISHANKAR; 

KUDLA, 2015). Segundo Eliche-Quesada et al. (2017), a produção mundial de arroz em 2014 

foi de aproximadamente 740 milhões de toneladas. Nesse cenário, o Brasil ocupa a nona posição 
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no ranking mundial, pois o país possui condições de clima e de solo adequadas para a produção 

em quase todas as regiões. Em 2012/13, a safra colhida de arroz com casca teve em média uma 

produção de 11,5 milhões de toneladas (FAOSTAT, 2014). 

A casca do arroz é um subproduto gerado no processo produtivo e que corresponde à 

camada externa que envolve o grão. A sua separação é feita no processo de moagem e representa 

cerca de 20% da massa do arroz (PANDEY et al., 2000). É, portanto, um subproduto de extrema 

abundância, fonte de biomassa e de baixo custo (ELICHE-QUESADA et al., 2017). 

De acordo com Oliveira e Tannous (2009), para a grande maioria dos produtores, a 

compostagem é uma alternativa viável para reduzir a carga orgânica da colheita. Uma outra 

alternativa é a deposição direta no solo, porém o tempo de decomposição, o alto teor de metano 

liberado durante o processo, além dos fatos de ser pouco nutritiva e possuir uma baixa densidade 

tornam a prática pouco atrativa, já que requer grandes volumes de material depositado. 

Segundo Armesto (2002), a composição contém aproximadamente 74% de teor de 

voláteis, 12,8% de cinzas e apresenta um poder calorífico de 16 MJ/kg em média, indicando 

assim ser um bom biocombustível. E, de acordo com Zafar (2015), podem ser gerados 800 kW 

a partir de uma tonelada de casca de arroz em média. 

Em decorrência do alto poder calorífico, esse subproduto vem sendo utilizado como 

fonte de biomassa nas correntes de alimentação de reatores para geração de vapor e/ou energia, 

acarretando em uma diminuição da poluição ambiental e, consequentemente, estimulando o uso 

de fontes renováveis, diminuindo assim o uso de combustíveis de origem fóssil (KIELING et 

al., 2009). 

A maior parte da produção nacional de arroz, cerca de 66,5%, está localizada no estado 

do Rio Grande do Sul (MAPA, 2013). Os benefícios de utilizar a casca do alimento estão no 

desenvolvimento de indústrias no estado, que atualmente utilizam o resíduo gerado para 

alimentar centrais termelétricas de pequeno porte para geração de vapor e posteriormente de 

energia (KIELING et al., 2009). 

Assim, essa fonte de biomassa é considerada uma fonte sustentável, já que exclui o 

tradicional uso da biomassa, como por exemplo a madeira não reflorestada. Além disso, ela 

também pode ser enquadrada no modelo de desenvolvimento sustentável, pois além de gerar 

eletricidade e calor, ela estimula o desenvolvimento na região, visto empregos, impulsionando 

a economia e as atividades locais e ainda é capaz de reduzir os custos relacionados à distribuição 
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da energia produzida. E, se manuseada de forma sustentável, ela não prejudica o meio ambiente 

(FOLETTO et al., 2005). 

2.2.1.2 Casca do Café 

O café pode ser caracterizado como o item mais tradicional da lista de exportação dos 

produtos agrícolas brasileiros. De acordo com Ormond et al. (1999) a participação do café 

brasileiro no cenário mundial já foi mais representativa e uma das principais razões para essa 

diminuição foi o crescimento de campanhas sobre a qualidade do café em países da América 

Central e Colômbia. Embora o peso no panorama mundial tenha diminuído, o Brasil é 

considerado o maior exportador de café do mundo e, consequentemente, o maior produtor, 

conforme a Figura 10 que representa os principais compradores do café nacional. 

 

Fonte: AGROSTAT, 2017. 

Figura 10 Exportação Brasileira de Café  

Em 2014, o país produziu uma quantia de 45,34 milhões de sacas de café, cada uma com 

60 kg, e em 2017 a safra de café será de aproximadamente 44,77 milhões de sacas, possuindo 

uma área de cultivo equivale a 2,21 milhões de hectares, dos quais 1,86 milhões ainda estão em 

produção para atender a expectativa de colheita, sendo, portanto, o maior produtor do planeta 

(CONAB, 2017). 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2013), 15 

estados brasileiros são produtores dessa commodity e dentre eles o estado de Minas Gerais é 

considerado o maior produtor de café do país, produzindo cerca de 49,93% do total nacional. 
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Em 2014, o café representou cerca de 6,9% da exportação total do país, valor equivalente a uma 

receita de US$ 6,66 bilhões de dólares. A Tabela 2 demonstra um ranking em relação aos países 

exportadores de café. 

Tabela 2 Relação entre os Países Exportadores de Café  

Países 

2015 2014 2013 2012 

Produção Part. (%) Produção Part. (%) Produção Part. (%) Produção Part. (%) 

*Brasil 43.200 30,13 45.346 31,97 49.152 33,49 50,826 34.44 

Vietnã 27.500 19.18 27.500 19.39 27.500 18.74 25.00 16.94 

Colômbia 13.550 9,41 12.500 8,81 12,124 8,6 9.927 6.73 

Indonésia 11.00 7,67 9.000 6,34 11.667 7,95 13.084 8,84 

Etiópia 6.400 4,46 6.625 4,67 6.527 4,45 6.233 4,22 

Índia 5,800 4,04 5.517 3,89 5.075 3,46 4.977 3,37 

Honduras 5.800 4,04 5.400 3,81 4.568 3,11 4.537 3,07 

México 3.900 2,72 3.900 2,75 3.916 2,67 4.327 2,93 

Uganda 4.800 3,35 3.800 2,68 3.602 2,45 3.878 2,63 

Guatemala 3.400 2,37 3.500 2,47 3.159 2,15 3.743 2,54 

Peru 3.200 2,23 3.400 2,40 4.338 2.96 4.453 3.02 

Costa do 

Marfim 
1.800 1,26 2.175 1,53 1.923 1,31 2.046 1,39 

Nicarágua 2.000 1,39 2.000 1,41 2.017 1,37 1.890 1,28 

Costa Rica 1.508 1,05 1.508 1,06 1.444 0,98 1.571 1,05 

El Salvador 680 0,47 680 0,48 537 0,37 1.235 0,84 

 134.488  132.851  137.549  137.691  

Outros países 
8.912 6,21 8.999 6,34 9.196 6,27 9.871 6,69 

TOTAL 143.400 100,00 141.850 100,00 146.745 100,00 147.562 100,00 

Fonte: AGROSTAT, 2017. 

O processo de fabricação do café tem como resíduo a sua casca, que na maioria das 

vezes é descartada, acarretando em um aumento da poluição do meio ambiente. Segundo Santos 

e Ávila (2015), o potencial energético proveniente do grão pode substituir o uso do carvão 

vegetal, fazendo com que a sua utilização torne o processo mais econômico, já que os seus 

resíduos podem ser utilizados para geração de energia, como a cogeração. Em alguns casos, 

essa energia proveniente da casca do café pode ser reaplicada no processo por meio das etapas 

de secagem, reduzindo os custos para a sua fabricação. 

2.1.1.3 Cana-de-Açúcar 

A cana de açúcar foi incialmente cultivada e produzida na Ásia e inserida no Brasil no 

período colonial e atualmente as regiões brasileiras que mais a produzem são as regiões 
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tropicais e subtropicais. Atualmente, o Brasil ocupa a primeira posição em relação a produção 

de cana-de-açúcar no mundo, seguido por Índia e Austrália (VIDAL et al., 2006). 

A cultura de produção desse item possui uma grande importância no cenário brasileiro 

devido à sua versatilidade, podendo ser utilizada na sua forma mais primária, como a ração 

animal, até a sua forma mais sofisticada como o açúcar. Dessa forma, podem ser obtidos 

recursos em todas as etapas de produção da cana. A matéria prima para a cachaça, álcool, 

açúcar, entre outros é oriunda do caldo. O bagaço da cana produz combustível, ração, papel ou 

adubo e das folhas podemos obter ração e adubo. Portanto, sua agroindústria abrange atividades 

industriais e agrícolas, assim como a geração de empregos e consequentemente geração de 

renda (VASCONCELOS, 2002; BRASIL, 2007). 

Os processos de produção de cana-de-açúcar buscam novas tecnologias que sejam mais 

adequadas, afim de se tornar o processo cada vez mais sustentável devido à sua grande 

produtividade e exigência cada vez maior de organizações em relação ao gerenciamento dos 

resíduos da produção (SCHNEIDER, 2012).  

Entretanto, o desenvolvimento da produção em conjunto com as adaptações necessárias 

das indústrias relativas as normas ambientais entram em contradição, visto que as práticas para 

colheita da cana possuem apenas 25% de automatização devido ao encarecimento que esse tipo 

de mecanização gera à produção. (RIBEIRO; PESQUERO, 2010).  

Segundo Dias et al. (2009), para cada uma tonelada de álcool produzida, são gerados 

em média 140 kg de palha e 140 kg de bagaço de cana durante o processo. Porém, grande parte 

dos resíduos gerados podem ser reutilizados por meio de processos de reciclagem, como por 

exemplo fertilizantes ou incorporados em outros materiais, a fim de atender à crescente 

demanda por processos cada vez mais econômicos, eficientes e sustentáveis em relação ao meio 

ambiente (SAVASTANO, 2005). 

Essas etapas de reaproveitamento dos resíduos gerados na colheita de cana-de-açúcar e 

seus derivados são muito importantes para a redução do impacto ambiental e ainda conservam 

os recursos do meio ambiente, quando comparados a processos que utilizam fontes de matéria-

prima virgens (SCHNEIDER, 2012). 
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2.2.1.3.1 Palha da Cana-de-Açúcar 

O processo de colheita da cana-de-açúcar sem a prática da queimada, conhecido como 

colheita crua ou processo mecanizado, foi inserido no Brasil a menos de 20 anos para minimizar 

os efeitos do processo tradicional de colheita (AZANIA et al, 2002).  

Assim, o tipo de colheita escolhido pode influenciar a longevidade, características 

químicas, biológicas, físicas, produtividade da cultura de cana-de-açúcar e a saúde pública 

devido à degradação do meio ambiente por meio da prática da queimada durante o seu processo. 

Segundo Souza et al. (2005), esse tipo de prática ocorre porque elimina a matéria seca presente 

na cana, porém contribui muito para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e reduz 

a quantidade de matéria orgânica presente no solo. A Lei Estadual de São Paulo nº 47.700, 

vigente em 11 de março de 2003, determina a extinção gradativa do uso das queimadas em 

canaviais, forçando assim o aumento do processo de colheita mecanizada sem a queima prévia 

da cana-de-açúcar. 

Esse processo de colheita crua da cana resulta em uma camada espessa sobre o solo de 

resíduo, que pode ultrapassar 20 t/ha e acarretar alterações nas condições do solo, como 

temperatura, umidade e luminosidade (CORREIA; DURIGAN, 2004). À essa camada de 

resíduo vegetal, proveniente da colheita mecanizada da cana, sem a queima, dá-se o nome de 

palhada ou palha da cana-de-açúcar. 

2.2.1.3.2 Bagaço da Cana-de-Açúcar 

O bagaço da cana é um subproduto resultante do processo de moagem, sendo um 

material fibroso obtido após a extração do caldo utilizando um conjunto de moendas. Ao passar 

pela moenda, a composição do bagaço possui aproximadamente 30% de massa de cana-de-

açúcar e 50% de umidade. Essa composição pode variar, dependo do tipo de solo, cana, técnicas 

e manuseio utilizado durante o processo de colheita (SILVA et al, 2007). A Tabela 3 indica a 

composição média do bagaço, no qual o Brix mede a porcentagem de sólidos solúveis e a fibra 

corresponde à matéria seca, sendo essa insolúvel em água. 
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Tabela 3 - Composição média do Bagaço da Cana 

Composição Química 

Carbono 39,7 – 49 % 

Oxigênio 40 – 46 % 

Hidrogênio 5,5 – 7,4 % 

Nitrogênio e Cinzas 0 – 0,3 % 

Propriedades Físico-Químicas 

Umidade 50% 

Fibra 45% 

Brix 2% 

Impurezas minerais 2% 

Composição média da fibra do bagaço 

Celulose 26,6 – 54,3% 

Hemicelulose 14,3 – 24,4% 

Liginina 22,7 – 29,7% 
Fonte SILVA et al, 2007 

O bagaço da cana pode ser utilizado de diversas formas.  Segundo Pires et al (2006), ele 

pode ser usado como suplementação na alimentação animal durante períodos em que há 

escassez de forragens. Entretanto, por ser um alimento fibroso, é constituído de hemicelulose, 

celulose e lignina, é considerado volumoso e com baixa qualidade, minimizando assim a sua 

utilização. 

Esse resíduo, quando tratado com amônia anidra apresenta uma melhora em seu valor 

nutritivo, que pode ser comprovado pela diminuição da quantidade de fibra em detergente 

neutro e aumento na quantidade de proteína bruta, facilitando assim a sua digestão 

(CARVALHO et al, 2006). Além de facilitar a digestão do bagaço, esse processo auxilia a 

degradação da matéria seca (PIRES et al, 2004). 

Uma outra alternativa seria a sua utilização em rações para ruminantes, como pode ser 

comprovado por Pelizer et al (2007), que cultivou o bagaço em meio contendo Spirulina 

platensis e foi possível verificar que a porcentagem de proteína aumentou de 2,3% para 7,2%. 

A compostagem é caracterizada por um processo biológico anaeróbio que possui a 

finalidade de tratar e estabilizar os resíduos orgânicos, formando um composto estável. Esse 

processo é feito por meio da ação de enzimas e microrganismos que gradualmente a fragmentam 

e a oxidam para posterior utilização do bagaço como fertilizante (BUDZIAK et al., 2004). 

A briguetagem é uma outra forma de reutilização do bagaço da cana, na qual todos os 

resíduos classificados como lignocelulóticos, tais como casca de arroz, bagaço de cana, sabugo, 
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entre outros, são prensados para serem utilizados como substitutos da lenha por meio do uso de 

um produto equivalente (SCHÜTZ et al, 2010). Eles são obtidos fazendo-se uso da pressão e 

temperatura. O crescimento da temperatura acarreta numa plastificação da lignina, facilitando 

o processo de compactação (CHEN et al., 2009). Portanto, essa alternativa possibilita a 

utilização dos resíduos de uma forma sustentável e econômica, já que os briquetes apresentam 

uma combustão ótima e resistência mecânica (PAULA, 2011). 

2.2.1.3.3 Cinzas 

As cinzas são geradas por meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar para geração 

de energia que será utilizada pelas indústrias sucroalcooleiras. Porém essa prática já não é mais 

utilizada em grande quantidade, devido ao aumento da conscientização ambiental e uso de leis 

que desestimulem esse tipo de prática, como a Lei Estadual de São Paulo nº 47.700, que 

determina a extinção gradativa da queima em canaviais. Esse resíduo gerado pela queima do 

bagaço é composto basicamente de sílica e, por isso, possui potencial para ser utilizado como 

um suplemento mineral, substituindo assim uma parcela do cimento presente em argamassas e 

concretos (CORDEIRO et al., 2008). 

A sua utilização em materiais de construção civil é muito vantajosa, visto que um 

resíduo gerado em um outro setor da economia acarreta em uma redução de matérias primas 

consideradas não renováveis, que são fundamentais para o ramo da construção civil (PAULA 

et al, 2009).  

A confecção de argamassas utilizando as cinzas geradas no processo de queima do 

bagaço foi realizada por Lima (2009), que as utilizou como substituto da areia natural, já que 

as cinzas possuem um comportamento parecido com o da areia, e obtiveram resultados 

satisfatórios em relação à repressão por secagem e à resistência à compressão. Esse método 

gerou argamassas com maior porosidade e maior absorção de água, permitindo que até 20% do 

cimento possa ser substituído por cinzas de bagaço de cana sem que ocorra qualquer tipo de 

prejuízo na resistência do material gerado (PAULA et al, 2009). 

2.2.1.3.4 Torta de Filtro 

As indústrias sucroalcooleiras geram águas residuais durante o processo de produção, 

chamado de água de lavagem. Em média, uma usina que moi por safra cerca de um milhão de 

toneladas de cana-de-açúcar utiliza uma quantidade de água captada dos mananciais, 

equivalente a uma cidade de 50 mil habitantes. Portanto, cada usina pode apresentar uma 
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produção de cerca de mil m3 de água residual para cada 5 mil sacas produzidas (GONÇALVES 

et al, 2008). 

 A torta de filtro é um resíduo obtido no processo de clarificação do açúcar. Nesse 

processo, o resíduo gerado é composto por bagaço moído e lodo, utilizados na decantação. O 

lodo formado nessa etapa passa por um filtro à vácuo, originando assim a torta de filtro 

(FRAVET et al., 2010). 

De acordo com Santos et al. (2010b), em média, a relação entre a quantidade de cana 

moída e torta produzida é, a cada uma tonelada de cana moída, são gerados 30 a 40 kg de torta 

de filtro. 

Esse resíduo, se descartado de forma inadequada, pode gerar graves danos ambientais, 

como a contaminação do solo e mananciais d’água, sendo, portanto, considerado um resíduo 

com um potencial poluidor. Uma solução seria a sua utilização como fertilizantes, uma vez que 

esse composto orgânico é rico em potássio, cálcio e nitrogênio (ROSSETO, 2004). 

A sua composição química pode ser variável, dependendo de fatores como época de 

maturação, variedade, o tipo de processo utilizado para clarificação, tipo de solo, entre outros 

(ALMEIDA JÚNIOR et al., 2011). A tabela 4 abaixo, mostra uma possível composição química 

da torta.  

Tabela 4 - Composição da torta de filtro 

Torta de filtro obtida junto à Destilaria Alvorada do 

Oeste, no município de Santo Anastácio (SP) 

pH (65°C) 5,4 

Umidade (%) 79,7 

MO 

(g/kg) 

52,25 

N 9,5 

P 3,3 

K 4,6 

Ca 9,1 

Mg 2,5 

S 7,2 

Cu 

mg/kg 

124 

Mn 758 

Zn 282 

Fe mol/L 23808 
Fonte Santos et al., 2010b. 
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A torta apresenta altos teores de cálcio, fósforo, nitrogênio e teores significativos de 

magnésio e potássio, sendo que a porcentagem de cada item é variável de acordo com a 

maturação e tipo da cana utilizada (SANTOS et al, 2005). 

A porcentagem de cálcio é proveniente da calefação do caldo de cana, que ocorre 

durante o tratamento do caldo para a produção de açúcar, enquanto a porcentagem de fósforo é 

oriunda da adição dos produtos auxiliares durante a etapa de floculação para remoção de 

impurezas (NUNES JÚNIOR, 2008). 

O autor ainda relata que o resíduo é considerado um bom produto orgânico quando 

utilizado para a recuperação dos solos que possuem baixa fertilidade, pois a torta apresenta 

teores de umidade entre 75 – 80%, além de possuir elevadas concentrações de fósforo, matéria 

orgânica, cálcio, nitrogênio e concentrações razoáveis de micronutrientes e magnésio. 

SANTOS et al. (2005) estudou a utilização desse resíduo como um substrato a ser 

utilizado na produção de mudas como pepino, repolho e tomate. O experimento chegou à 

conclusão que a torta, após passar por um processo adição de nutrientes e compostagem, 

apresentou melhoras expressivas na produção de mudas hortaliças. 

Um outro experimento conduzido por Almeida Júnior et al. (2011) concluiu que a 

utilização da torta de filtro acarretou em uma melhora na fertilidade do solo devido ao 

incremento dos teores de micro e macronutrientes do solo e a redução dos teores de alumínio, 

acarretando em um aumento do pH do solo enquanto os outros tipos de fertilizantes promovem 

a sua diminuição. 

Ainda sobre o autor, a torta de filtro foi utilizada como adubo para plantas de cana-de-

açúcar, o que acarretou em uma resposta favorável em relação à sua produtividade devido ao 

aumento do acúmulo de potássio, fósforo e cobre nas partes aéreas das plantas. Portanto, a sua 

utilização maximizou a produtividade das plantas de cana-de-açúcar, acarretando assim em uma 

diminuição nos gastos com fertilizantes minerais.  

2.2.1.3.5 Vinhaça 

A vinhaça é um resíduo gerado após a fermentação do melaço e do caldo da cana-de-

açúcar, obtido nos processos que antecedem a produção do álcool e é considerado um líquido 

poluente devido aos altos teores de potássio e riqueza em matéria orgânica (SILVA, M. et al., 

2007). 



36 
 

 

 Esse resíduo, dentre todos os que são gerados durante a produção de cana, é considerado 

como o de maior potencial poluidor se lançada nos mananciais, devido à sua elevada 

concentração de sais, como potássio, DBO e matéria orgânica (JUNQUEIRA et al, 2009). 

A vinhaça é um subproduto rico em nutrientes, extraído durante o processo de produção 

do álcool e apresenta como grande vantagem a possibilidade de ser utilizada no solo, sendo 

capaz de substituir a maioria dos nutrientes oriundos da adubação mineral. Junqueira e 

colaboradores (2009) ainda afirmam que vários estudos demonstram que a produtividade do 

canavial aumentou após a utilização da vinhaça como adubo. Porém, a utilização aconteceu 

sem parâmetros e regras definidos, causando assim impactos na qualidade das águas 

subterrâneas e solos. 

Esse subproduto é produzido em muitos países e apresenta diferentes composições e 

propriedades, dependendo da matéria prima de origem, como a beterraba na Europa ou a cana-

de-açúcar da América do Sul (SILVA, M., et al, 2007a). A Tabela 5 mostra uma possível 

composição da vinhaça. 

Tabela 5 - Composição Físico – química da Vinhaça 

Caracterização físico-química da vinhaça in 

natura da Usina Petribu, Lagoa de Itaenga, PE 

Variáveis Valores 

pH em H2O (1:2,5) 4,45 

SDT (mg/L) 4,072 

CE (dS/m) 9,65 

DQO (mg/L) 48,86 

DBO (mg/L) 20,72 

K (mg/L) 1,318 

Ca (mg/L) 728 

Mg (mg/L) 112 

Na (mg/L) 292 
 Fonte BRITO E ROLIM, 2005 

A fertilização do solo por meio da utilização desse subproduto ocorre para minimizar os 

impactos ambientais. Porém, a vinhaça, quando lançada no solo, sem receber qualquer tipo de 

tratamento, pode contaminar os lençóis freáticos, prejudicar a vida aquática ao redor, destruir 

lavouras, promover a decomposição microbiana dos altos teores de matéria orgânica, 

estimulando o desenvolvimento de moscas e acarretando em um desequilíbrio do meio 

ambiente (SMEETS et al., 2008). 
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Assim, o desenvolvimento de pesquisas com a finalidade de consolidar o uso da vinhaça 

como fertilizante se torna de extrema importância, pois os estudos buscam tornar essa prática 

mais viável e ambientalmente mais segura, acarretando em um aperfeiçoamento do sistema 

sucroalcooleiro de produção. Entretanto, essas práticas de aplicação no solo devem ser 

continuamente controladas (PAULINO et al., 2011). 

As leis ambientais a nível municipal, estadual e federal, proibem o descarte desse fluido 

nos cursos d’água como oceanos, rios e lagos e o seu descarte no solo sem qualquer tipo de 

tratamento prévio. De acordo com a legislação, para esse resíduo ser descartado sem apresentar 

sérios riscos ao meio ambiente, ele deve passar por tratamentos físico-químicos a fim de 

adequá-lo à quantidade ideal de absorção do solo, permitindo o seu uso como fertilizante e sem 

o risco de contaminação dos mananciais e lençóis freáticos (ROSSETO, 2004). 

Ribas (2006) afirma que o tratamento dessa água de resíduo, seja por meio de processos 

biológicos, físico-químicos, ou por associações dos dois processos, ainda é muito pouco 

difundida e utilizada no Brasil. Embora existam legislações que restringem o descarte in natura 

desse resíduo, ele ainda é utilizado no solo como fertilizante na sua forma primária, sem 

qualquer tratamento prévio. 

2.2.2 Análise Imediata 

Corresponde à etapa de quantificar os teores de cinzas, umidade, voláteis e de carbono 

fixo na biomassa que está sendo analisada.  

2.2.2.1 Teor de Umidade (TU) 

Um dos métodos de caracterização da biomassa proveniente de resíduos agrícolas é o 

teor de umidade, que, por definição, corresponde à diferença entre a massa de água presente na 

base úmida (m1) e seca (m2). A obtenção do TU é feita por meio da expressão abaixo: 

𝑇𝑈 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚2
𝑥 100 

De acordo com McKendry (2002), existem duas formas de teor de umidade, a umidade 

intrínseca, que corresponde ao teor de umidade do material excluindo os efeitos climáticos e a 

umidade extrínseca, proveniente de influências climáticas no momento da colheita da biomassa. 

Levando em conta esses parâmetros, a umidade intrínseca possui uma aplicabilidade maior 
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quando é utilizada para fins laboratoriais. Por sua vez, a umidade extrínseca possui uma maior 

importância em termos de análise energética, pois afeta diretamente o poder calorífico.  

Ainda segundo McKendry (2002), o teor de umidade é um fator importante para o tipo 

de processo ao qual a biomassa será submetida. Um teor abaixo de 50% favorece diretamente 

a conversão térmica, enquanto teores maiores tornam vantajosos os processos de bioconversão, 

que serão abordados neste trabalho.  

A Tabela 6 abaixo mostra os teores de umidade obtidos da literatura provenientes da 

casca de arroz e de um dos resíduos da cana-de-açúcar. 

Tabela 6 - Teores de umidade provenientes de diferentes fontes agrícolas 

Teor de Umidade 

Resíduos Agrícolas % TU Referências 

Casca de Arroz 
7,9 Diniz (2005) 

10,61 Morais (2011) 

Bagaço da Cana 
45 – 50 McKendry (2002) 

8,2 Katyal; Thambimuthu; Valix (2003) 

 

2.2.2.2 Teor de Cinzas (TC) 

Durante o processo de combustão da biomassa, realizado em altas temperaturas, ocorre 

a formação de cinzas. Dessa forma, torna-se necessário realizar o procedimento de aferição do 

teor de cinzas, que é feito por meio da oxidação de componentes inorgânicos e combustão dos 

orgânicos (NOGUEIRA; RENDEIRO, 2008). A caracterização dessas cinzas é de extrema 

importância, já que ela é composta por K, Ca, P, Si, Al, Fe e Mg. A presença dessas substâncias 

pode formar uma camada de partículas sólidas nas áreas de trocas térmicas, denominado de 

sinter, ou pode haver a fusão das cinzas, processo conhecido como slagging, ambas situações 

podem diminuir assim a eficiência da troca de calor (NOGUEIRA, 2007). 

A tabela 7 demosntra o teor de cinzas encontrado em amostra de casca de arroz e bagaço 

de cana. 
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Tabela 7 - Teores de Cinzas provenientes de diferentes fontes agrícolas 

Teor de Cinzas 

Resíduos Agrícolas % TC Referências 

Casca de Arroz 
17,1 Diniz (2005) 

23,84 Morais (2011) 

Bagaço da Cana 
3,5 McKendry (2002) 

4,2 Katyal; Thambimuthu; Valix (2003) 

 

2.2.2.3 Teor de Voláteis (TV) 

Durante um processo de aquecimento, parte da biomassa e da umidade presentes na 

amostra evaporam. À essa quantidade de material que evapora, se dá o nome de teor de voláteis. 

Ele é aferido devido à diferença de massa da biomassa que volatilizou durante o aquecimento 

de uma amostra seca e previamente padronizada, em condições de temperatura de até 850°C e 

atmosfera inerte (MCKENDRY, 2002). Quanto maior o TV do material, mais reativo ele será 

e, como consequência, menor a temperatura de ignição. Podendo assim, determinar a facilidade 

com que a biomassa queima. Esse teor varia de acordo com o produto agrícola utilizado, 

conforme a Tabela 8 abaixo. 

Tabela 8 - Teor de voláteis provenientes de diferentes fontes agrícolas 

Teor de Voláteis 

Resíduos Agrícolas % TV Referências 

Casca de Arroz 
59,5 Diniz (2005) 

64,24 Morais (2011) 

Bagaço da Cana 
- McKendry (2002) 

83,1 Katyal; Thambimuthu; Valix (2003) 

 

2.2.2.4 Teor de Carbono Fixo (TCF) 

O teor de carbono fixo é caracterizado pela quantidade de massa restante após os 

processos de aquecimento, não sendo contabilizados a quantidade de cinzas produzidas que 

resultaram na liberação de gases voláteis e teores de umidade (MCKENDRY, 2002). A tabela 

9 demonstra os teores de carbono fixo provenientes de diferentes resíduos agrícolas. 
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Tabela 9 Teores de Carbono Fixo provenientes de diferentes fontes agrícolas 

Teor de Carbono Fixo 

Resíduos Agrícolas % C Fixo Referências  

Casca de Arroz 
11,9 Morais (2011) 

15,5 Diniz (2005) 

Bagaço da Cana 
- McKendry (2002) 

12,7 Katyal; Thambimuthu; Valix (2003) 

 

2.2.3 Análise Elementar 

Trata-se de um método indireto de determinação do poder calorifico dos combustíveis, 

já que utiliza dados de composição química da amostra obtidos por métodos de análise imediata 

e por meio desses dados é capaz de determinar o PC. 

Esse método de análise fornece os dados percentuais mássicos das substâncias presentes 

na biomassa, como C, N2, O2, H2, S e cinzas. 

Em adição aos dados fornecidos de cada substância, esse tipo de análise permite 

correlacionar as relações de átomos de oxigênio/carbono e hidrogênio/carbono presentes na 

amostra. Dessa forma, se torna possível a obtenção do poder calorífico superior e poder 

calorífico inferior respectivamente, já que o primeiro está correlacionado com essas duas razões 

e com a relação razão hidrogênio/carbono é possível obter o valor de PCI (NOGUEIRA; 

RENDEIRO, 2008). De acordo com McKendry (2002), o valor energético do combustível é 

reduzido à medida em que as quantidades de oxigênio e hidrogênio se tornam maiores quando 

compradas com a de carbono. Isso se deve ao fato de que a quantidade de energia contida em 

uma ligação do tipo carbono – carbono é maior quando comparada a energia de ligações entre 

carbono – oxigênio e carbono – hidrogênio. A tabela 10 exemplifica o poder calorífico obtido 

a partir de resíduos da casca de arroz e bagaço da cana. 
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Tabela 10 Poder Calorifico proveniente de diferentes resíduos agrícolas 

Poder Calorífico Superior 

Resíduos Agrícolas PCS (KJ/Kg) x 10³ Referências 

Casca de Arroz 
12,92 Morais (2011) 

16,39 Diniz (2005) 

Bagaço da Cana 19,4 McKendry (2002) 

 

2.2.4 Biogás 

Ao gás produzido pela digestão de material orgânico em ausência de oxigênio dá-se o 

nome de biogás. A produção ocorre naturalmente em alguns ambientes, como em pântanos, ou 

artificialmente, como em biodigestores. O principal constituinte do gás é o CH4 e o percentual 

de participação de outros componentes varia de acordo com a temperatura, o tempo de retenção, 

tipos de matéria-prima, entre outras variáveis a que o processo é condicionado (SEADI et al., 

2008). A Tabela 11 mostra a composição média do biogás encontrada na literatura. 

Tabela 10 Composição média do Biogás 

 

Fonte Elaborada a partir de Seadi et al., 2008 

As aplicações dependem da demanda e da composição do biogás, a Figura 11 explicita 

as destinações mais comuns. No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) regula a comercialização do gás como combustível veicular ou injetado 

na rede (SEADIT et al., 2008).  
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Fonte Elaborada a partir de Seadi et al., 2008 

Figura 11 Possíveis utilizações do Biogás  

Em 1776, o físico italiano Alessandro Volta coletou o gás produzido no lago de Como 

e, após análise, entendeu que a formação do gás estava relacionada a um processo 

de  fermentação e que havia um potencial explosivo quando misturado com o ar. A partir daí, 

desdobraram-se pesquisas sobre o metano e sobre a digestão anaeróbia de matéria orgânica. Até 

a Segunda Guerra Mundial muito esforço estava sendo demandado no uso do biogás e 

desenvolvimento de sistemas mais eficientes de obtenção. Por volta de 1945, a Alemanha 

começou a produzir o gás a partir produtos agrícolas. Foi quando em meados dos anos 1960 o 

preço do petróleo ficou muito baixo, tornando mais lucrativa a escolha pela fonte energética 

não renovável (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2008). 

O cenário que sucedeu foi a queda do petróleo com a crise de 1970, fazendo com que a 

produção do biogás ganhasse espaço novamente e a Alemanha mais uma vez protagonizasse, 

chegando a ter 25 instalações para produção do gás. No Brasil, de acordo com a ABiogás 

(2015), embora o combustível tivesse feito parte da política da revolução verde, a produção não 

alavancou. Os motivos foram o desestímulo causado pela relação entre os preços do petróleo e 

o biogás, o manejo dos dejetos animais feitos sem critério e a composição dos biodigestores 

utilizados na época que, por conterem ferro, foram rapidamente corroídos pelo H2S 

desprendido. 

Desde então, o biogás não alcançou grande relevância na matriz energética brasileira, 

apesar da ABiogás estimar uma capacidade produtiva de 23 bilhões de m³ por ano a partir da 

cana-de-açúcar, alimentos e resíduos como substrato no país. Além do que a simples emissão 

do metano representa um impacto 21 vezes mais agressivo no efeito estufa do que o CO2, por 
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conta do metano. Considerando o potencial nacional, a utilização do biogás como fonte 

energética geraria 190 milhões de toneladas de CO2eq, uma solução ambientalmente favorável. 

A Associação ainda afirma que os produtores do setor sucroenergético e do agronegócio 

de alimentos buscam novas alternativas para cobrirem os custos com serviços ambientais, uma 

vez que da forma como as exigências são tratadas hoje, tais serviços destinam-se a passivos por 

não agregarem renda. Por outro lado, existe a ótica do biogás como ativo gerador de valor 

energético e financeiro para os setores produtores já que é um subproduto dos processos. Este 

viés sofre algumas dificuldades para implementação, como o baixo número de projetos 

consolidados e a ligação desfavorável entre os custos e as vantagens comerciais que não atraem 

muitos investidores. 

A base de dados levantada pela BIOGASMAP (2015) mostra informações das unidades 

de produção de biogás no Brasil. Foram contabilizadas 68 instalações de pequeno porte, 53 de 

médio e 30 de grande porte em situação de construção, operação e reforma. A maior parte das 

plantas destina-se à produção de energia elétrica, seguida pela energia térmica. 

O ano de 2015 representou um marco regulatório para a produção e utilização do biogás, 

pois foi publicada a Resolução ANP nº 8/2015 destinada a regulamentar a qualidade do 

biometano de origem agrossilvopastoril e comercial. O biometano é resultante do processo de 

purificação do biogás e contém alto teor de metano, podendo ser adicionado ao gás natural para 

aplicação na rede de gás canalizado ou então comercializado comprimido. Mais recentemente, 

em junho de 2017, foi publicada a Resolução ANP nº 685/2017 que estabelece limites para a 

qualidade do biometano oriundo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto. Com 

isso, em setembro foi aprovada a primeira planta dessa categoria para comercialização de 

biogás, localizada em São Pedro da Aldeia, RJ e com potencial produtivo de 10000 m³/dia 

(ANP, 2017b, 2017c, 2017d). 

A nível mundial, Alemanha e Inglaterra se destacam como produtores, tendo 

respectivamente 10.065 e 913 plantas de biogás instaladas em 2015. Na Alemanha, as principais 

matérias primas são originárias da agricultura e do tratamento de água (ETA) e destinam a 

maior parte da energia para eletricidade e calor, entretanto em 2014 foi criada uma lei que 

encerrava os investimentos nas instalações de processamento de matérias primas renováveis e 

fossem restritos a resíduos. Na Inglaterra, a produção aumentou em 17% entre 2013 e 2015 e, 

para encorajar a produção de eletricidade a partir da digestão anaeróbia, foram realizados 

programas de garantia de taxa por unidade de energia durante períodos de tempo entre 2014 e 



44 
 

 

2016.  As principais fontes de biogás do período foram aterros sanitários e ETE (IEA, 2016a). 

A Figura 12 mostra a produção de biogás por matéria prima em diversos países. 

 

Fonte Elaborado a partir do IEA, 2016a. 

Figura 12 Dados da produção de Biogás por fontes e países em 2014-2015 

2.2.5 Digestão Anaeróbia - DA 

A DA é caracterizada pela ação de microrganismos que degradam matéria orgânica na 

ausência de oxigênio e em condições determinadas. Mais especificamente, a presença de 

bactérias anaeróbicas e enzimas é imprescindível para a eficiência da digestão. É um processo 

que pode ocorrer continuamente ou em batelada, ou seja, a biomassa pode ser constantemente 

adicionada ao reator ou adicionada unicamente no começo da operação (CHRISTY et al., 

2014). 

Ainda sobre o assunto acima, a DA é considerada “tanto uma tecnologia de tratamento 

de resíduos, que melhora a qualidade ambiental quanto uma tecnologia sustentável de produção 

de energia”. Isso decorre do fato da biodigestão, como também pode ser chamada, transformar 

a biomassa em sólidos estabilizados com patógenos e odores reduzidos e converter parte dessa 

matéria orgânica em biogás. 

Nesse sentido, a aplicação da DA vem ocorrendo principalmente no tratamento de 

esgotos domésticos, efluentes industriais e de resíduos agrícolas e urbanos como forma de 

aproveitar o potencial energético da biomassa residual das atividades modernas sob a forma de 

biogás. 
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2.2.5.1 Etapas da Digestão Anaeróbia 

A biodigestão envolve essencialmente quatro etapas, cada uma delas com reações 

bioquímicas particulares e com microrganismos e fonte de substrato diferentes. São elas: 

hidrólise, acidogênese/fermentação, acetogênese e metanogênese (CHENG, 2010). 

A hidrólise consiste na quebra das moléculas orgânicas maiores da biomassa, como 

carboidratos, lipídeos, proteínas e celulose em compostos solúveis como glicose, ácidos graxos 

e aminoácidos pela ação de bactérias anaeróbicas facultativas e obrigatórias. 

Na fermentação, as moléculas menores resultantes da hidrólise são transformadas nos 

ácidos propiônico e butírico, além de haver a formação de hidrogênio, gás carbônico e ácido 

acético. A etapa de acetogênese é continuação da fermentação, uma vez que nela há a 

finalização do processamento do propionato e butirato em acetato, hidrogênio e gás carbônico. 

Por fim, na metanogênese ocorre a formação do principal constituinte do biogás: 

metano. Os precursores hidrogênio, gás carbônico e acetato passam pelas seguintes reações: 

𝐻2 + 𝐶𝑂2  →  𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 →  𝐶𝐻4 +  𝐶𝑂2 

2.2.6 Biodigestores 

Foi na França, em 1860, que o primeiro biodigestor anaeróbio com a finalidade de 

produzir biogás foi produzido. Após esse período, em 1925 e 1926 esses reatores biológicos 

foram construídos na Alemanha e Estados Unidos, respectivamente. E foram ganhando bastante 

espaço e esforços depois da Segunda Guerra Mundial com a intenção de usar resíduo orgânico 

para a produção de biogás. Embora os estudos estivessem avançando, o vantajoso valor do 

petróleo fez com que a utilização dessa tecnologia sustentável perdesse espaço. Foi então 

quando, em meados de 1970, a crise do petróleo proporcionou que os digestores anaeróbios 

ganhassem atenção novamente e destinassem seu principal produto energético para a produção 

de calor e eletricidade (CHENG, 2010). O Brasil estava dentro do contexto mundial e o 

momento aqui foi marcado pela importação da tecnologia de digestão anaeróbia (BOLETIM 

ENFOQUE, 1999). 

Existem vários tipos de biodigestores, que variam desde o tamanho até o material com 

que são construídos. Eles podem estar localizados na superfície ou subterrâneos e serem feitos 
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de concreto, tijolos, aço ou até mesmo de plástico.  Independente desse fator, os tanques onde 

ocorrem as transformações bioquímicas são isolados de oxigênio e, na maioria dos casos, são 

alimentados à medida que o biogás e a biomassa fermentada deixam o reator. Devido às 

condições do processo de biodigestão anaeróbia, o clima de um local também interfere no perfil 

do reator. Na Europa, por exemplo, eles devem ter sistema de isolamento e aquecimento 

(SEADI et al., 2008) 

O design, tamanho e tecnologia da planta de produção de biogás, como um todo, são 

determinadas pelo tipo, qualidade, origem e quantidade da matéria que compõe o substrato do 

reator. Essa, por sua vez, pode ser classificada como seca ou úmida. A diferenciação é 

determinada pela capacidade da biomassa em ser bombeada e é teórica, já que o processo 

bioquímico ocorre sempre no meio fluido. Para uma composição de água abaixo de 15% a 

biomassa é considerada seca e acima desse valor, normalmente entre 20 e 40%, é considerada 

úmida (SEADI et al., 2008). 

Guardando-se as especificidades de cada processo produtivo, a planta de biogás pode 

ser dividida em quatro estágios, sendo o componente central o biodigestor. A Figura 13 

representa um esquema do processo produtivo: 

 

Fonte Elaborada a partir de Seadi et al., 2008. 

Figura 13 Fluxo do Processo de Produção do Biogás e seus Principais Componentes 



47 
 

 

1. A primeira etapa inclui o armazenamento, pré-tratamento e transporte da biomassa. 

A vantagem do armazenamento é de proporcionar a mistura dos substratos antes da alimentação 

no reator, aumentando a eficiência da biodigestão ao acelerar o processo. Esse condicionamento 

pode ocorrer com mistura mecânica ou até mesmo hidrólise. 

O pré-tratamento é realizado antes do bombeamento da massa orgânica para o reator, 

devido às especificações sanitárias de proteção humana, ambiental e animal que evitam que o 

material potencialmente contaminado físico, química ou biologicamente seja carreado em todo 

o processo. O saneamento inclui monitoramento da pressão, volume, tempo de retenção e 

temperatura do material orgânico. Pelo fato da temperatura ao final dessa etapa ser maior do 

que a padrão para a DA, utiliza-se um trocador de calor antes da entrada do biodigestor. 

Após o tratamento, a massa orgânica é alimentada no reator. Considerando uma análise 

microbiológica, a alimentação contínua favorece o processo uma vez que permite maior 

similaridade entre as temperaturas do material que está entrando e do material que já está 

sofrendo digestão. Em relação a classificação da matéria-prima, as úmidas podem ser 

carregadas por bombas centrífugas e as secas comumente são transportadas até o sistema de 

alimentação por um carregador e depois inseridas no digestor por um sistema de tubo de 

parafuso, por exemplo. Ambas podem ser adicionadas simultaneamente no reator, sendo 

aconselhado utilizar bypass para a alimentação da biomassa seca. 

2. A produção de biogás por meio da digestão anaeróbia constitui o segundo estágio da 

planta. Como já mencionado, ela acontece no digestor e é o principal constituinte do conjunto. 

Em relação a alimentação, pode ocorrer em batelada ou em processo contínuo. 

O primeiro modelo é comumente utilizado na biodigestão seca e baseia-se na inserção 

de toda a matéria-prima antes do início do processo e retirada do material ao final, para que 

nova remessa seja inserida e o ciclo se repita. Não necessita de estrutura mecânica para mistura 

da massa reacional e, portanto, acaba se tornando uma alternativa de baixo custo de operação. 

Entretanto apresenta um custo maior de manutenção e de consumo de energia. Uma ideia para 

redução de custos para a digestão de biomassa seca baseia-se na utilização de sacolas plásticas 

herméticas, como as utilizadas para silagem, ou então de tubos de alumínio no lugar dos 

biorreatores. Na batelada ainda há a possibilidade de alimentação de material seco e úmido 

simultaneamente, a chamada codigestão, porém nesses casos é comum a inserção de água 

residual à mistura em grandes quantidades. 
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Em oposição ao que ocorre na batelada, nos processos contínuos o carregamento do 

biodigestor acontece simultaneamente à retirada da matéria digerida e a produção de biogás é 

previsível. Dois modelos são normalmente instalados, os de mistura completa que são verticais 

e os tubulares que são horizontais. 

Dependendo da demanda energética da planta, os biorreatores podem ser combinados 

para elevar a capacidade produtiva de biogás. 

3. A terceira etapa na qual é dividida o projeto consiste no armazenamento e utilização 

do substrato digerido que sai do biorreator anaeróbio. Esse material é rico em amônia e por isso 

é, na maioria das vezes, utilizado como fertilizante. Para isso, o correto armazenamento requer 

que o material fique coberto com uma membrana retentora de gases de modo que a amônia não 

volatilize. Além disso, a cobertura evita que haja escape de biogás já que cerca de 20% do total 

é produzido fora do biodigestor. São utilizados para o armazenamento do material digerido 

lagoas ou tanques de concreto. 

4. A última parte constituinte da planta é o armazenamento e a utilização do biogás 

produzido. Dependendo da finalidade do biogás como produto final, quanto mais constante seu 

fluxo de geração melhor para o processo. Por exemplo, a tecnologia CHP (Combined Heat and 

Power) tem sido utilizada nas plantas para gerar energia elétrica para bombas, agitadores, 

sistemas de controle e energia térmica para o trocador de calor do biodigestor ou até em 

processos industriais. Dessa forma, é vantajoso que a vazão do biogás seja uniforme e por isso 

costuma-se integrar um tanque de armazenamento na saída do digestor anaeróbio ou mesmo 

mantê-lo na parte de cima do reator usando como barreira para a atmosfera uma membrana 

retentora de gases. Independente do modelo adotado, essa reserva deve proteger o biogás das 

variações de clima e temperatura, além de conter válvulas de segurança. 

2.2.7 Pirólise 

Ao processo termoquímico de degradação térmica em ausência de oxigênio, dá-se o 

nome de pirólise. O método convencional é realizado em temperaturas entre 500 e 1000 ºC do 

qual originam-se produtos líquidos, sólidos e gasosos, que variam de composição de oacordo 

com as condições de operação (SANTOS et al., 2010a). Dessa forma, a pirólise é uma rota 

endotérmica em que a qualidade e o percentual de cada produto resultante depende de 

parâmetros como as características da matéria-prima, o tempo de residência no reator, a 

temperatura de operação e o tamanho das partículas, chamado também de granulometria 
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(LORA; VENTURINI, 2012). Variando-se as condições, altera-se o tipo de pirólise e os 

produtos formados, como mostra o Figura 14 foi elaborado utilizando a madeira como 

biomassa: 

 
 

Fonte Elaborado a partir de Bridgwater, 2012 

Figura 14 Principais produtos por tipo de pirólise da madeira 

Cada processo tem suas características particulares: 

2.2.7.1 Pirólise Rápida 

Por possuir como principal produto o bioóleo, a pirólise rápida é considerada precursora 

do BTL, termo em inglês para o processo de formação de combustíveis líquidos a partir da 

biomassa. A partir de partículas previamente secas e de tamanho médio de 1 mm são gerados 

também subprodutos como gases pirolíticos (gás de síntese), carvão vegetal particulado 

(biocarvão) e pequena quantidade de extrato ácido. A reação se dá em torno de 500 ºC e em 

pressão atmosférica, o que reduz o custo de investimento e facilita a operação. Quanto à 

escalabilidade, as plantas de pequena escala têm sido mais eficientes e viáveis economicamente, 

o que possibilita a existência de plantas móveis que vão até o local de fornecimento de biomassa 

(VAZ JÚNIOR, 2013). 

O processamento via pirólise rápida pode ser também uma etapa de pré-tratamento da 

biomassa sólida. O resultado é um produto líquido vantajoso em termos de transporte, 

armazenamento e bombeamento. O Brasil, como um grande produtor agrícola, não explora 

todas as possibilidades energéticas dos resíduos uma vez que apresentam em sua maioria alta 
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umidade e baixo poder calorífico, sendo a logística desses subprodutos na forma como são 

gerados cara. Assim, levar em conta os investimentos com a instalação industrial para inserção 

da pirólise rápida para o pré-tratamento da biomassa residual é fundamental para se estudar a 

aplicabilidade do processo em função da matéria-prima e do combustível que será obtido. 

No Brasil, a empresa Bioware vem trabalhando no desenvolvimento de plantas 

industriais para conversão de 2000 kg de biomassa por hora. Originalmente brasileira e iniciada 

na incubadora da Unicamp, o bioóleo gerado a partir das plantas da empresa é até 20% mais 

barato do que os combustíveis derivados de petróleo (BIOWARE, 2017). 

2.2.7.2 Pirólise Lenta - Carbonização 

Tradicionalmente conhecido como processo para a obtenção de carvão vegetal, a 

matéria prima é a madeira, que pode variar desde briquetes até troncos inteiros. A carbonização 

é a pirólise mais aplicada em termos históricos e produz também o bioóleo e gases, esse último 

muitas vezes utilizado como fonte de calor dentro do processo. A distribuição dos produtos é 

praticamente igual quando a taxa de aquecimento é em média de 5 K/min e o processo dura 

entre uma a duas horas (HORNUNG, 2014). 

2.2.7.3 Gaseificação 

O principal produto da gaseificação é o gás de síntese, ou syngas (synthesis gas). É 

largamente realizada a partir de combustíveis fósseis, mas o processo também pode ser aplicado 

para biomassas líquidas e nesse cenário enquadra-se o bioóleo, produto principal da pirólise 

rápida. O gás de síntese é uma mistura gasosa de CO e H2 e possui grande aplicação na síntese 

de moléculas orgânicas, produção de calor e geração elétrica em motores. Nele podem estar 

presentes impurezas como particulados e alcatrões, que devem ser removidos de acordo com a 

destinação do gás (VAZ JÚNIOR, 2013). 

2.2.7.4 Torrefação 

O processo tem como produtos finais o biocarvão e o gás de síntese e a principal matéria-

prima é a madeira. A torrefação diferencia-se da carbonização principalmente pelo tempo de 

residência e pelo limite de temperatura, usualmente em torno de 300ºC, mais brando do que na 

pirólise lenta. As reações que acontecem aqui são inicialmente endotérmicas e depois adquirem 

perfil exotérmico, de modo a produzirem uma madeira num estágio anterior ao carvão vegetal 

que possui aplicação na construção civil (RODRIGUES, 2009). 
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2.2.8 Cogeração 

Segundo a Resolução ANEEL Nº 235 de 14 de novembro de 2006, a cogeração de 

energia elétrica é a utilização da energia disponibilizada por um combustível, transformada em 

calor e em energia mecânica, que tem por finalidade a conversão parcial ou total em energia 

elétrica, aproveitando assim uma fonte para gerar dois tipos de energia. O processo ocorre via 

combustão, conhecida também como queima direta. Quando o combustível entra em contato 

com excesso de oxigênio a energia química na forma de calor é liberada e aquece a água nas 

caldeiras, que vira vapor e movimenta as turbinas, de modo que a energia mecânica propicia a 

geração da energia elétrica. A prática estimula a independência de produtores no quesito de 

geração de eletricidade (VAZ, 2011; VAZ JÚNIOR, 2013). 

No Brasil, as usinas da indústria canavieira realizam a queima principalmente do bagaço 

e com isso conseguem a autossuficiência energética do processo de açúcar e/ou etanol. A 

energia gerada é então chamada de bioeletricidade. Frente aos impactos ambientais causados 

pela queima da palha oriunda da colheita, a corrida para o fim dessa atividade é grande e uma 

alternativa é a inclusão desse resíduo ao bagaço, de modo que a cogeração aconteça a partir 

desses combustíveis quando queimados nas caldeiras. 

2.2.9 Fluxograma dos resíduos agrícolas e suas rotas energéticas 

Os resíduos agrícolas estudados nesse projeto, casca de arroz, casca de café e resíduos 

oriundos da cana-de-açúcar, possuem possíveis rotas energéticas a fim de minimizar o impacto 

ambiental proveniente do acúmulo ou descarte indevido que podem causar no meio ambiente. 

A Figura 15 abaixo evidencia esse elevado número de possíveis rotas e alternativas para a 

vinhaça frente aos demais resíduos agrícolas estudados. 



52 
 

 

 

Fonte Elaborada a partir dos dados de Santos e Ávila (2015), Conab (2017), Souza et al. (2011), Dias et al. 

(2009), Faostat (2014), Kieling et al. (2009), Santos, (2010a), Sarabando (2015), Silva e Granato (2002), Paula 

(2011) e Pires et al. (2004). 

Figura 15 Fluxograma das Rotas Energéticas para cada resíduo agrícola  

Devido à alta produção de cana-de-açúcar no país para as produções de açúcar e álcool, 

uma grande quantidade de resíduos é gerada e, por isso, etapas de reaproveitamento no processo 

são muito importantes para minimizar o impacto ambiental negativo.  

A produção de álcool gera como principal resíduo a vinhaça, sendo que a mesma possui 

um alto caráter poluidor e se descartada de forma incorreta ou in natura pode contaminar rios, 

cursos d’água e lençois freáticos.  

Assim, serão feitos estudos relacionados as rotas energéticas de aproveitamento da 

vinhaça, já que dentre todos os resíduos estudados ela é gerada em maior quantidade e apresenta 

uma maior gama de possiveis alternativas para minimizar o seu impacto ambiental. Desse 

modo, serão feitos estudos a cerca das rotas energéticas da vinhaça e a partir da mais viável será 

feito um estudo de viabilidade econômica e energética. 
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3. METODOLOGIA 

O presente trabalho visa apresentar a rota mais eficiente para a vinhaça pela perspectiva 

enegética e econômica. Essa rota será validada por meio de uma pesquisa bibliográfica, uma 

vez que as analises serão elaborabas em cima de artgos científicos, teses e pesquisas já 

elaboradas e publicadas. 

Uma pesquisa explicativa visando aprofundar o entendimento a cerca da realidade 

energética e ambiental foi elaborada contextualizando historicamente a utilização da biomassa 

como fonte de energia. O aumento gradativo das fontes energéticas não renovavaeis acarretou 

em uma necessidade de uma nova alternativa energética, uma vez que a demanda a cerca dessas 

fontes não renováveis tornaram-as cada vez mais escassas. Com isso, sua intensa utilização 

sobrecarregaram o meio ambiente desencadeando uma serie de alterações no mesmo, como 

diminuição da qualidade do ar,  qualidade de vida e temperatura. 

Além disso, essas pesquisas bibliográficas foram utilizadas para definir cada tópico do 

trabalho, sendo possível classificar a vinhaça como resíduo agrícola com maior caráter poluidor 

e produzido de maior quantidade.  

Artigos científícos, testes e pesquisas foram utilizados a fim de estudar as melhorias e 

processos energéticos a cerca do setor de produção de cana-de-açúcar e propor três possíveis 

rotas aplicavéis à vinhaça, sendo elas o biogás, a cogeração e a pirólise. 

As análises econômicas e energéticas foram estruturadas com base na rota energética 

mais eficiente em termos de produção energética e sustentabilidade ambiental, utilizando o 

mesmo modelo de pesquisa. 

Por fim, foi realizado um balanço das vantagens e desvantagens de utilizar a vinhaça 

como uma rota energética para produção do biogás. 
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4. VINHAÇA 

4.1.  Contextualização 

O açúcar, por aproximadamente 400 anos, foi o produto principal obtido da cana. Porém, 

com o desenvolvimento da tecnologia, os motores a álcool começaram a ser utilizados há cerca 

de 100 anos. De acordo com Marcolin (2008), a França e a Inglaterra lideravam as pesquisas 

em relação a utilização de álcool-motor. Henry Ford utilizou o primeiro carro a álcool em 1914 

e em 1925 previu que o álcool seria o combustível do futuro. 

A produção interna de álcool no Brasil foi impulsionada devido à crise de 1929 e à 

Segunda Guerra Mundial, que estimularam o país a desenvolver um programa que substituísse 

o petróleo importado, uma vez que o panorama externo era desfavorável e para subsidiar a nova 

tecnologia. Em 1931, Getúlio Vargas decretou que fosse utilizado 5% de álcool na mistura de 

gasolina (MORAES; BACCHI, 2014). 

O autor ainda afirma que a busca por novas fontes renováveis passou a ser mundial em 

1970, com o choque do petróleo e com isso, utilizando como base a estrutura do sistema de 

produção da cana, o Brasil lança o Proálcool. Esse programa reduziu a quantidade de petróleo 

importado, trazendo ganhos econômicos ao país. 

De acordo com Nigro e Swarc (2010), em 1979 foi feito um acordo entre os 

representantes do Proálcool e a Anfavea, iniciando assim a fabricação de carros movidos a 

etanol, dando início a segunda fase do programa. Consequentemente, em 1986, houve a maior 

produção nacional de carros movidos a etanol da história, acarretando em um aumento da 

produção desse biocombustível a fim de atender a nova demanda e em 1987 houve um aumento 

expressivo na produção de etanol, a safra daquele ano produziu cerca de 11.5 bilhões de litros. 

O programa entrou em crise juntamente com a crise do petróleo, uma vez que o preço 

do barril e seus derivados caíram drasticamente. Além desse fator, o cenário econômico 

nacional acarretou na diminuição das subvenções de fabricação do etanol e na autorização para 

a exportação do açúcar (MORAES; BACCHI, 2014). 

A Pesquisa Agrícola Municipal, realizada pelo IBGE (2017), revela que em 2016 a 

produção agrícola nacional aumentou 20,0% em relação a 2015. Considerando apenas a cana 

de açúcar, foram produzidas 768,7 milhões de toneladas, o equivalente a um aumento de 2,5%. 

Características como o clima e o amplo território nacional favorecem a produção não só de 

etanol, mas dos biocombustíveis em geral (ANP, 2017a). 
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De acordo com o cenário favorável, a cana de açúcar revela-se como uma fonte 

energética competitiva para abastecer o mercado interno e até o externo. Como ilustrado na 

Tabela 12, estima-se que em 2030 a cana e seus derivados representem o segundo lugar na 

matriz energética brasileira, compondo 18,5% do total em relação as outras fontes. O aumento 

da produção agrícola da cana eleva consequentemente a obtenção de seus resíduos, que podem 

ser insumos para novas rotas de obtenção de energia (MME/EPE, 2007). 

Tabela 12 Produtos Oriundos da Cana-de-açúcar  

 2005 2010 2020 2030 

Etanol (10⁶ m³)         

Produção 16,0 24,0 48,0 66,6 

Exportação 2,5 4,4 14,2 11,5 

Consumo em transportes 13,3 18,6 32,4 53,3 

Energia primária (10⁶ t)         

Produção de caldo de cana 97,9 145,9 265,2 344,2 

Produção de melaço 12,5 18,8 33,5 42,3 

Produção de biomassa 106,5 136,3 245,0 367,4 

Cana-de-açúcar         

Produção (10⁶ t) 431 518 849 1140 

Área plantada (10⁶ ha) 5,6 6,7 10,6 13,9 

Produtividade (t/ha) 77,0 77,3 80,1 82,0 
 

Fonte MME/EPE, 2007. 

No Brasil, a cana é cultivada principalmente para a produção de açúcar e etanol. 

Resultado da cadeia produtiva desse biocombustível, a vinhaça é o principal subproduto obtido 

(BORSOI et al., 2016). Dessa forma, o alto volume desse coproduto potencialmente poluidor é 

uma realidade nacional ao longo do período de safra, como mostra a Figura 16. Na safra 

2014/15, estima-se que cerca de 286 milhões de m³ de vinhaça tenham sido produzidos, o 

correspondente a 28,65 milhões de m³ de etanol. 
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Fonte BORSOI et al., 2016 

Figura 16 - Estimativa da Produção de Vinhaça no Brasil (2000 a 2015) 

A vinhaça é gerada durante o processo de produção do álcool e em média são gerados 

de 10 a 14 litros de vinhaça para cada litro de álcool produzido. A produção nacional de álcool 

gira em torno de aproximadamente 17 bilhões de litros por ano, produzindo assim cerca de 170 

bilhões de litros de vinhaça ao ano. Esse resíduo possui um alto caráter poluidor e o seu 

tratamento é complexo, por isso a sua utilização racional deve ser estudada afim de minimizar 

os possíveis impactos ambientais que a mesma pode causar (SILVA; GRANATO, 2002). 

Considerando a importância da participação desse resíduo oriundo da matriz energética 

brasileira, é objetivo deste trabalho analisar possíveis rotas de aproveitamento do vinhaça com 

a finalidade de agregar valor energético e econômico. 

A crescente preocupação ambiental moderna fez com que as legislações ficassem mais 

severas e fossem surgindo modelos de gestão para garantia da qualidade e comprometimento 

ambiental, as chamadas Normas. Com isso, muitas empresas buscam obter as Certificações para 

terem reconhecimento pelo desempenho baseado em boas práticas, ganhando credibilidade das 

partes interessadas. A ABNT lançou a Série de Normas ISO 14000, da qual a que tem recebido 

maior destaque é a ABNT ISO 14001 e propõe a implementação de um sistema de gestão 

ambiental baseado na identificação de aspectos ambientais, elaboração de uma política 

ambiental e controle operacional, entre outros elementos (FONTOURA, 2017). Mais 

especificamente para as usinas de etanol, a obtenção da certificação da Bonsucro representa 

garantia das melhores práticas de sustentabilidade bem como melhoria contínua no processo 

produtivo da cana de açúcar. Unidades das empresas Raízen e Guarani são exemplos de usinas 
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que são certificadas atualmente no Brasil (BONSUCRO, 2017). A revista iPrecege (Oliveira et 

al., 2016) divulgou uma pesquisa sobre a obtenção de certificações do setor sucroenergético 

nacional, como mostra a Tabela 13 

Tabela 13 Certificações no setor sucroenergético em 2015 

Certificação Total 

Bonsucro 10 

ISO 14004 9 

Fonte  Elaborado a partir do Oliveira, 2016 

Comparando-se o potencial de produção do setor no Brasil e a quantidade de 

certificações, certamente há um longo caminho a percorrer para que a gestão ambiental e o foco 

na sustentabilidade estejam inseridos na cadeia produtiva das usinas de cana-de-açúcar. 

4.2. Rotas Energéticas para aproveitamento da Vinhaça 

4.2.1 Biogás 

As usinas sucroalcooleiras no Brasil, em sua maioria, reaproveitam a vinhaça gerada 

aplicando-a como fertilizante na própria plantação devido ao potássio em sua composição. 

Entretanto, os riscos de contaminação de mananciais e lençóis freáticos em épocas chuvosas ou 

de aplicação com concentração acima do limite permitido ameaçam o equilíbrio ambiental 

(SOUZA et al., 2011). 

Um balanço teórico de potássio foi feito por Elia Neto (2016), no qual considera-se que, 

em média, a planta necessita de 185 kg de K2O/ha para sua nutrição. Considerando-se que o 

mel e o melaço também sejam utilizados na produção de etanol, estima-se a geração de 1,32 kg 

de K2O/t de cana. Com bases nesses valores, é possível avaliar a área correspondente a ser 

fertirrigada de acordo com a disponibilidade de potássio do vinhoto, como mostra a Figura 17. 
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Fonte Elaborada a partir de Elia Neto, 2016 

Figura 17 - Cálculo da área potencial para fertirrigação 

Devido à característica desse subproduto de possuir elevada DBO, não basta apenas um 

adequado percentual de potássio no fertilizante, uma vez que se a concentração de matéria 

orgânica for elevada o risco de contaminação dos cursos d’água não é alterado (SOUZA et al., 

2011). O grande problema do escoamento da vinhaça para os rios é a eutrofização, um processo 

biológico de elevação da quantidade de algas e consequente diminuição da concentração de 

oxigênio dissolvido, fonte primordial para sobrevivência dos peixes e seres aquáticos que 

acabam muitas vezes morrendo (RAMOS, LUCHIARI JUNIOR, 2017). O risco de 

contaminação dos lençóis freáticos assim como do solo ocorre devido aos sais presentes no 

subproduto da destilação da cana, que podem causar desequilíbrio dos nutrientes presentes 

(ELIA NETO, 2016). 

Por isso, uma solução aplicada em algumas usinas é realizar a digestão anaeróbia da 

vinhaça. Esse processo diminui a carga orgânica sem alterar o potencial do fertilizante, como 

mostra a Tabela 14. 

Tabela 14 - Parâmetros Físico-Químicos antes e depois da biodigestão da Usina São Martinho 

Parâmetros Físico e Químicos – Industria de cana de açúcar de São Marinho 

Parâmetros Vinhaça antes da digestão Vinhaça depois da digestão 

Ph 4,0 4,9 

DQO 29.000 9.000 

Nitrogênio (mg.L-1) 550 600 

Fósforo (mg.L-1) 17 32 

Sulfato (mg.L-1) 450 32 

Potássio (mg.L-1) 1.400 1.400 
Fonte Elaborado a partir de SOUZA et al., 2011 
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Simultaneamente à geração do biofertilizante, na biodigestão, ocorre a formação do 

biogás, que pode ser utilizado como combustível para motores de combustão interna e para 

produção de energia elétrica. 

Em abril de 2016, a Raízen ganhou o 23º Leilão de Energia Nova da Agência Nacional 

de Energia Elétrica e ficou marcada na história como o primeiro projeto de biogás em larga 

escala que venceu um leilão no país. A empresa está implantando plantas de biogás a partir da 

vinhaça e a previsão é de uma capacidade produtiva de 21 MW, afirmando o potencial do Brasil 

em possuir o biogás como fonte significativa na matriz energética (RAÍZEN, 2017). 

4.2.2 Cogeração 

A queima direta da vinhaça ocorre após a sua concentração, na qual a vinhaça in natura 

passa por processos de concentração para retirada do excesso de água, sendo levada à 

concentrações na faixa de 50 a 65% aproximadamente, e posteriormente enviada aos fornos de 

calderaria e queimada. O rendimento da queima está diretamente ligado aos níveis de 

concentração da vinhaça, pois quanto maior a sua concentração maior será o poder calorífico e 

assim melhor será a queima desse resíduo (ALMEIDA, 2014). 

Segundo Lelis Neto (2008), as técnicas atuais empregadas no tratamente da vinhaça têm 

a finalidade de reduzir o seu volume, visando a produção de vinhaça com um elevado teor de 

pureza, a fim de otimizar a sua utilização nos processos de produção de energia. A reutilização 

e aplicação da vinhaça possui vantagens econômicas e ambientais, uma vez que a quantidade 

de resíduo gerado diminui à medida em que ele passa a ser utilizado para a produção de energia. 

Entretanto, a sua utilização ainda é limitada as áreas mais próximas as usinas devido ao elevado 

custo para transporte e manuseio. 

O autor ainda afirma que existem duas possíveis rotas comerciais para concentração da 

vinhaça: a concentração por evaporação, sendo essa uma tecnologia já consagrada e muito 

utilizada, e a concentração utilizando membranas de osmose reversa, porém essa tecnologia 

ainda está em desenvolvimento a fim de adequá-la corretamente as condições brasileiras.  

A concentração por evaporação é feita utilizando evaporadores de múltiplos efeitos para 

minimizar o consumo de energia, uma vez que esses equipamentes necessitam de uma grande 

quantidade de energia para operar. Assim, são utilizadas técnicas que visam diminuir o 

consumo sem perder rendimento. No arranjo de mútiplos efeitos são utilizados evaporadores 

em série, de forma que o vapor d’água oriundo da evaporação do primeiro equipamento é 
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utilizado para aquecer o segundo e assim sucessivamente e, ao chegar no último equipamento, 

o vapor que foi evaporado é direcionado a um condensador e o processo é finalizado 

(CARVALHO, 2010). 

O mesmo autor afirma que a escolha da quantidade de efeitos é feita por um balanço 

econômico entre o custo de investimento e a economia de água de resfriamento e vapor. A 

redução de energia é proporcional à quantidade de efeitos. O arranjo em série permite utilizar 

o calor que é fornecido ao primeiro efeito e empregá-lo em todos os outros efeitos para o 

processo de evaporação. Assim, a economia é definida pela razão entre o volume total de água 

que é evaporada no processo e a quantidade de vapor que é inserido no primeiro efeito, 

permitindo uma economia de vapor e de água utilizada no condensador, uma vez que ela é 

utilizada para resfriar somente o vapor que foi gerado no último estágio. Entretanto, à medida 

em que o número de efeitos aumenta, as diferenças de temperatura em cada efeito diminuem, 

acarretando em uma área maior de troca térmica e aumentando assim os custos fixos do 

processo.  

A tecnologia de concentração da vinhaça por osmose reversa acontece por meio da 

separação dos sólidos presentes utilizando uma barreira seletiva, denominada como membrana 

de osmose reversa. Essas membranas são compostas por uma sobreposição de pratos dentro de 

um cilindro. Esse método de concentração, devido ao atual estágio da tecnologia, não possui o 

mesmo rendimento de concentração quando comparado à concentração por evaporação. Porém, 

quando estamos trabalhando com a vinhaça proveniente do caldo da destilaria, ou seja, vinhaça 

diluída, ela pode ser mais vantajosa, uma vez que não necessita de vapor para realizar o processo 

(LELIS NETO, 2008). 

Os processos de concentração da vinhaça permitem uma recuperação de 

aproximadamente 77% da água que está contida na vinhaça, acarretanto na redução da 

quantidade de água utlizada para o processo da usina e minimizando os custos relacionados ao 

transporte da vinhaça para áreas mais distantes da usina de cana. Essa redução decorre de uma 

obrigação legal, tendo em conta que vigora a recente resolução nº 88 da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente, publicada em 10 de novembro de 2016 define que novos empreendimentos 

ou ampliações de usinas sucroalcoleiras já existentes no estado de São Paulo podem consumir 

0,7 m3 a 1,0 m3 de água para cada tonelada de cana moída (CARVALHO, 2010). 

Considerando o preparo da matéria prima para a queima e cogeração, o bagaço e a palha 

da cana não precisam de tratamento adicional pois são inseridos na caldeira na forma natural e 
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isso justifica a prática ser tão difundida nas usinas, principalmente do bagaço. Já a vinhaça, por 

ser energeticamente vantajosa a sua concentração antes da combustão, apresenta um valor 

econômico referente a essa operação e por isso pode não representar uma rota viável 

dependendo do perfil da usina. 

4.2.3 Pirólise 

A pirólise se apresenta como uma outra rota energética aplicavél à vinhaça, sendo o tipo 

mais encontrado na literatura a carbonização. O vinhoto pode ser a matéria prima principal ou 

também pode ser processado com outros resíduos da cana, como bagaço e palha. Visando a 

recuperação energética da vinhaça, o produto obtido de maior interesse é o biocarvão para 

utilização como fertilizante. As propriedades variam de acordo com as condições em que a 

pirólise é conduzida, mas a vantagem do biocarvão é sua porosidade que permite a retenção de 

água e nutrientes no solo. É considerado um carvão vegetal refinado (SARABANDO, 2015) 

Em seu trabalho, Sarabando (2015) levantou dados sobre a relevância do biocarvão para 

diferentes finalidades, conforme a Tabela 15. 

Tabela 15 - Grau de relevância do biocarvão a partir da vinhaça sob diferentes perspectivas 

Aspectos Ambientais Grau de relêvancia 

Controle sanitário 2 

Redução de mudanças climáticas 2 

Fertilização 3 

Condicionamento de solos 3 

Auxílio na escassez de água 4 

Contendo substãncias poluentes 4 

Aspectos Econômicos  

Custos envolvidos na manipulação da biomassa 4 

Viabilidade econômica (somatório de custos) 3 
Fonte Elaborado a partir de SARABANDO, 2015 

Na pesquisa, o grau de relevância poderia variar de 1 até 5. De fato, nota-se a 

aplicabilidade do biocarvão na fertilização dos solos, entretanto deve-se considerar a 

viabilidade econômica desde a pirólise da biomassa para avaliação da rota como elegível ou 

não para a usina. 

Nsaful et al. (2013) afirma que a pirólise é ambientalmente mais eficiente do que a 

queima, por causa da fixação do carbono nos produtos. Enquanto a queima é mais viável 

economicamente, pois na pirólise os custos de produção podem se sobressair em detrimento 

dos benefícios ambientais e energéticos. 
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4.2.4 Vantagens e Desvantagens  

As vantagens e desvantagens de cada rota energética proveniente da vinhaça são 

ilustradas na Figura 18.  

 

Fonte: Elaborada a partir de dados ALMEIDA (2014), SARABANDO (2015), SOUZA et al. (2011), ELIA 

NETO (2016)  

Figura 18 – Fluxograma de Vantagens e Descvatagens do uso da vinhaça como rota 

energética 

Portanto, embora a rota energética do biogás apresente um alto investimento inicial, ela 

ainda se apresenta como a rota mais viavél do ponto de vista energético e ambiental quando 

comparada as demais rotas abordadas nesse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

5. ESTUDO DE VIABILIDADE PARA GERAÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA 

VINHAÇA 

A rota energética mais eficiente para o aproveitamento da vinhaça dentre as estudadas 

no capítulo anterior é a produção de biogás.  

A queima direta da vinhaça concentrada, apesar de ser uma rota energeticamente 

eficiente para a geração de calor e mais viável economicamente, se apresenta como uma rota 

inviável ambientalmente e por isso a prática esta sendo utilizada cada vez menos, uma vez que 

a conscientização ambietal aumentou devido aos efeitos do uso em grande escala de fontes não 

renovavéis e com isso surgiram leis estuduais para a preservação do meio ambiente, que 

estabelecem a diminuição gradativa do uso da queimada em canaviais. 

A pirólise, apesar de ser mais eficiente do que a queima direta, por ser capaz de fixar o 

carbono no produto final, o biocarvão, ela não se apresenta como uma rota amplamente viável 

economicamente, já que os custos para a produção podem ser maiores do que os benefícios que 

ela pode gerar energética e ambientalmente.  

Assim, a rota de produção do biogás a partir da vinhaça surge como a alterativa mais 

eficiente quando feito um balanço energético, ambiental e econômico para sua geração. 

5.1. Viabilidade Econômica 

O Brasil ocupa a primeira posição em relação a produção de etanol e de cana-de-açúcar 

no mundo e, consequentemente, um grande volume de vinhaça é gerado como principal resíduo. 

A geração de biogás a partir da vinhaça é uma alternativa viável economicamente, uma vez que 

esse resíduo é aproveitado como matéria-prima para o processo de produção e posterior geração 

de energia elétrica. Além disso, as sobras são tratadas e utilizadas como fertilizantes nas 

lavouras (BORSOI et al., 2016).  

Em 2004 foi criado o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, o 

PROINFA, com a finalidade de estimular a diversificação da matriz energética nacional por 

meio de financiamentos condedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, o BNDES, as fontes alternativas. O programa estaria disposto a pagar um valor de          

R$ 166,31/MWh pela energia proveniente do biogás (REGO; HERNÁNDEZ, 2006). Medidas 

como estas de incentivo e elaboração de uma linha de financiamento por parte do BNDES para 
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fontes de origem renovavéis permitiram que as mesmas se tornassem mais competitivas e 

aumentassem a sua participação na matriz energética brasileira. 

A oportunidade de crescimento de fontes alternativas surge levando em conta o cenário 

atual e um planejamento a longo prazo, uma vez que ambas demonstram uma necessidade em 

amplificar a oferta de eletricidade advinda principalmente de recursos renováveis. Nos últimos 

anos houve um aumento, por parte do governo, da participação de usinas térmicas a fim de 

aumentar a segurança energética do país e, em consequência, aumentando a necessidade de gás 

natural. Entretanto, o Brasil ainda não é autossuficiente na sua produção, sendo então necessária 

a sua importação (CORRÊA, 2015). Assim, o biogás surge como uma alternativa renovável e 

abundante capaz de aliviar a dependência externa do gás natural, contribuindo para a 

complementação da matriz energética. 

Um outro ponto a se levar em consideração no estudo de viabilidade energética do 

biogás é a rede de transmissão de energia e existem dois tipos: geração distribuída e 

centralizada. De acordo com Hansen e Bower (2003), a geração distribuída promove a geração 

de energia em pequena escala e em um local próximo ao consumidor final, não sendo abastecida 

pela rede de transmissão, podendo, porém, estar ligada a ela. Esse método é capaz de suprir a 

demanda de forma sustentável, econômica e confiável.    

O sistema de geração centralizada são os sistemas convencionais, no qual usinas de 

grande porte estão conectadas a linhas extensas de transmissão e distribuição de energia com a 

finalidade de atender a demanda de forma econômica e confiável. Porém, essas usinas são 

movidas por fontes não renováveis, não sendo, portanto, ambientalmente sustentáveis como a 

geração distribuída e regiões de baixa densidade populacional não são inseridas na rede de 

distribuição de energia, uma vez que o baixo consumo não torna o processo de integração 

vantajoso economicamente (RODRÍGUEZ, 2002). 

Nesse panorama, a geração distribuída pode ser utilizada como uma forma de suprir os 

problemas relacionados à distribuição centralizada. A proximidade entre o consumidor final e 

a geração de energia possui vantagens, tais como a redução das perdas de energia por 

transmissão e distribuição, geração de empregos, o desenvolvimento local devido ao uso de 

recursos oriundos da própria região em que a instalação de energia é inserida (DIAS et al., 

2005). 
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De acordo com Corrêa (2015), a geração descentralizada é essencial para o caso 

específico do biogás proveniente da vinhaça, pois viabiliza o alcance das usinas de grande porte 

de cana-de-açúcar e do produtor que se localizam distantes dos grandes centros de energia.  

A geração de biogás a partir da biodigestão da vinhaça é uma opção viável 

economicamente, pois além de minimizar o potencial poluidor devido ao seu consumo para a 

produção do biogás, a quantidade de matéria-orgânica presente na vinhaça é reduzida durante 

o processo de produção e ao mesmo tempo grande parte dos seus nutrientes são mantidos, 

permitindo assim que o subproduto gerado durante a produção do biogás, o biofertilizante, seja 

usado na fertirrigação (MORAES et al, 2014). 

O biogás proveniente desse resíduo é constituído basicamente de dióxido de carbono e 

metano, a porcentagem de metano presente no gás varia entre 40 a 75%. Essa porcentagem de 

metano no biogás faz com ele possua potencial energético considerável, uma vez que a sua 

qualidade está diretamente ligada à concentração de metano presente no gás (RODRÍGUEZ, 

2002). 

A vantagem de utilizar esse tipo de gás como fonte de energia em relação aos 

combustíveis fósseis é que o biogás não aumenta a quantidade de dióxido de carbono que é 

liberada na atmosfera, pois a quantidade de dióxido de carbono que é liberada para o meio 

ambiente durante a combustão é compensada pela quantidade que foi consumida durante a 

fotossíntese (POMPERMAYER; PAULA JÚNIOR, 2003). Entretanto, o biogás advindo da 

vinhaça é considerado um gás corrosivo, exigindo assim a utilização de equipamentos mais 

sofisticados durante o processo (BILOTTA; ROSS, 2016). 

 A quantidade de vinhaça gerada durante a produção de etanol gira em torno de 10 a 14 

m3 para 1 m3 de álcool (SILVA; GRANATO, 2002). Usaremos nesse trabalho, para fins de 

cálculo, uma média aritmética do mínimo e máximo, resultando em um valor de 12 m3 de 

vinhaça por volume de álcool, uma vez que a variação nos dados obtidos ocorre devido a alguns 

fatores, tais como a eficiência na produção de cana, tipo de cana e utilização de insumos na 

produção 

Existe uma certa divergência em relação a quantidade de gás metano produzido a partir 

da vinhaça de acordo com dados obtivos da literatura. Segundo Brasmetano (2007), para cada 

1 m3 de vinhaça são produzidos 14,60 m3 de biometano. Johansson e Burnham (1993) trabalham 

com o valor de 14,23 m3. Já para Lamonica (2006), a quantidade de gás produzida é de 11,50 

m3. Salomon et al (2011) possui o valor mais divergente dentre os quatro apresentados, para 
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cada m3 de vinhaça são produzidos 5 m3 de biometano. Novamente, usaremos para fins de 

cálculo uma média aritmética entre todos os valores encontrados acima, resultando em um valor 

de 11,33 m3 de gás metano para 1 m3 de vinhaça, conforme a fórmula abaixo: 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 =
14,60 + 14,23 + 11,50 + 5

4
= 11,33 𝑚3

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜

𝑚3 𝑉𝑖𝑛ℎ𝑎ç𝑎
  

De acordo com Conab (2017), a safra de cana de açúcar de 2016/2017 foi de 

657.184.000 toneladas, da qual obteve-se uma quantidade de álcool equivalente à 27.807.523 

m3. Esses dados serão aplicados aos parâmetros de produtividade, definidos anteriormente com 

a finalidade de estimar a quantidade de biometano produzida a partir de cada safra, conforme 

exemplificado na Tabela 16. 

Tabela 16 – Potencial de produção de Biometano no Brasil na safra de 2016/2017 

Produção Total de Cana-de-Açúcar 657 milhões t 

Produção Total de Etanol 27,8 milhões m3 

Fator de Conversão Etanol/Vinhaça 12 

Quantidade de Vinhaça produzida 333,7 milhões m3 

Fator de Conversão Vinhaça/Biometano 11,33 m3 

Quantidade de Biometano produzido 3,8 milhões m3 

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos da CONAB, 2017 

De acordo com a ANP (2017e), em 2016 o Brasil importou cerca de 13.320.722,67 de 

m3 de gás natural. O custo de importação no ano de 2016 foi de 2,093 bilhões de dólares (FOB2). 

O cálculo da viabilidade econômica será feito utilizando como comparativo a 

quantidade de gás natural importada e a quantidade de biometano produzida, demonstrando 

assim o quanto pode-se economizar se a rota do biogás for utilizada como forma de 

complementar a demanda energética nacional, uma vez que o biometano é um biocombustível 

advindo do biogás, conforme a Tabela 17. 

 

 

 

                                                           
2 FOB: De acordo com o site da ANP (2017e) FOB é um tipo de contrato no qual o frete não está incluído no 

preço do produto. 
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Tabela 17 – Relação do Biometano com o Consumo e Importação do Gás Natural 2016 

Consumo de Gás Natural 36,6 bilhões m3 

Importação de Gás Natural 13,3 milhões m3 

Valor gasto com Importação do Gás Natural 2,1 bilhões US$ FOB 

Quantidade produzida de Biometano daVinhaça 3,8 milhões m3 

Relação Biometano/ Importação Gás Natural  28,83% 

Relação Biometano/ Consumo Gás Natural 10,30% 

Econômia devido à utilização do Biometano 1,5 bilhões US$ FOB 
Fonte: Tabela elaborada a partir de dados da ANP, 2017e 

Portanto, é possível observar que a quantidade de biometano oriunda do biogás da 

vinhaça corresponderia a 27% da importação de gás natural e representaria 9,83% do seu 

consumo nacional no ano de 2016. Caso o potencial de geração do biogás fosse aproveitado, o 

valor gasto com importações de gás natural seria reduzido em 1,5 bilhões de dólares. 

A Figura 1 demonstra o potencial de economia se a rota do biogás em bilhões de dólares 

se fosse adotada para complementar a demanda de gás natural no país. 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da ANP (2017e) e CONAB (2017) 

Figura 19 Potencial de redução anual referentes aos custos de importação do Gás Natural 

Dessa forma, a produção de biogás a partir da vinhaça se apresenta como uma fonte 

energética sustentável que poderia complementar a produção nacional de gás natural e 

minimizar os custos de importação desse combustível e a dependência da importação de gás 

natural proveniente da Bolívia. A ANP (2017c) afirma que uma vez qualificado, o biometano 

oriundo do biogás pode ser misturado ao gás natural e pode ser comercializado na forma de gás 

comprimido ou através da rede de distribuição de gás canalizado. 
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5.2. Viabilidade Energética 

Coelho (2017) apresentou um estudo da EPE sobre a contribuição do biogás na matriz 

energética brasileira e analisou a evolução da oferta interna de energia (OIE) e de biogás (OIB) 

entre 2010 e 2016. Para o período, a OIE aumentou de 269 para 288 milhões tep e isso equivale 

a uma taxa de 1,2 % a.a. Enquanto a OIB foi de 15 para 137 mil tep, ou seja, um crescimento 

de 45 % a.a. Comparando-se as taxas, é notório o salto na participação desse combustível 

renovável no país e é possível inferir o potencial para ampliação do aproveitamento da fonte 

energética, que cresceu de 0,01 para 0,05% de participação na OIE no mesmo intervalo. 

Afunilando um pouco mais a análise, o estudo também dimensionou a contribuição do biogás 

na matriz elétrica nacional em 2016 e, do total de 620 TWh gerados, 50 TWh correspondeu à 

biomassa como matéria-prima, dos quais 1% adveio do biogás de diversas fontes. 

Os dados apresentados dão suporte à ideia de que o Brasil tem vocação para investir em 

energia renovável e, mais do que isso, para aproveitar o potencial agrícola para agregar valor 

aos subprodutos gerados em grande volume a cada safra. Sendo assim, este tópico tem o 

objetivo de considerar o contexto atual nacional de alta produção da cana-de-açúcar para 

realizar um estudo sobre não só a capacidade, mas também sobre a viabilidade de 

aproveitamento energético da vinhaça oriunda do processo de produção do etanol para a 

produção de biogás. 

Como um combustível, o biogás tem aplicabilidade não somente para produção de 

energia elétrica ou térmica, mas também pode ser injetado na rede juntamente com o gás natural 

ou aproveitado como combustível veicular. Essas últimas finalidades demandam um 

procedimento adicional de purificação, bem como enquadramento do biocombustível nas 

especificações do órgão regulador ANP se for comercializado, como mencionado no Capítulo 

2. Dessa forma, ainda não foram registrados dados da qualidade de biogás proveniente do 

resíduo agrossilvopastoril em que se enquadra a vinhaça (ANP, 2017a). 

As aplicações mais comuns nas usinas para o biogás produzido são para a geração de 

energia térmica, por meio da queima do gás em caldeiras e aproveitamento do vapor no próprio 

processo e para a geração de energia elétrica, no qual o gás fornece energia mecânica para 

turbinas e motores que são acoplados a geradores elétricos (OLIVEIRA, 2009). A multinacional 

brasileira Brasmetano trabalha com soluções que envolvem bioenergia e sustentabilidade e 

possui um sistema de geração de biogás a partir da biodigestão da vinhaça que pode ser ligado 

a caldeiras ou geradores. Além disso, a operação pode ser encerrada na entressafra e reiniciada 
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quando a produção for retomada e o material é resistente à corrosão, fator importante devido à 

presença do gás sulfídrico na composição do biogás (BRASMETANO, 2017). 

Para o estudo da viabilidade energética do biocombustível em questão foi considerada 

uma produção média de 11,33 m³ de metano a partir de 1 m³ de vinhaça, como fundamentado 

no item anterior de viabilidade econômica. Retomando a associação apresentada ao longo do 

trabalho, para cada 1 m³ de etanol produzido são gerados 12 m³ de vinhaça. Transformando em 

massa, 11,33 m³ de metano representam 7,43 kg, uma vez que a massa específica do gás é 0,656 

kg/m³. Considerando-se que o poder calorífico inferior do metano é de 12000 kcal/kg, cada 1 

kg de metano equivale a 50400 kJ ou 14 kWh. A Tabela 18 apresenta os respectivos produtos 

mencionados e o potencial energético do biogás da vinhaça a partir de 354 milhões de toneladas 

de cana. 

Tabela 3 - Potencial energético do biogás da vinhaça a partir de 1 m3 de etanol 

Cana-de-Açúcar 354 milhões de toneladas 

Etanol 1 m3 

Vinhaça 12 m3 

Metano 90 kg  

Potencial 1250 kWh  
Fonte: Elaborada a partir de dados de Silva e Granato (2002), Brasmetano (2007), Johansson e Burnham (1993), 

Lamonica (2006), Salomon et al. (2011) e Rego e Hernández (2006) 

 

Para o aproveitamento do biogás para eletricidade é necessária integração com 

geradores e, supondo-se que sejam utilizados geradores ciclo Otto com eficiência de 35%, o 

equivalente energético passa a ser de 437 kWh, como mostra a Tabela 19. 

Tabela 19 – Produção elétrica do biogás da vinhaça a partir de 1 m3 de etanol 

Potencial de produção elétrica 1250 kWh 

Eficiência gerador 35% 

Produção elétrica 437 kWh 
Fonte: Elaborada a partir de dados de Seadi et al., 2008. 

Fazendo uma análise da safra de 2016/17, na qual foram produzidos 27,8 bilhões de 

litros de etanol a partir de 354 milhões de toneladas de cana destinadas a produção de etanol, 

calcula-se uma produção de vinhaça de aproximadamente 333,6 bilhões de litros. Se todo o 

subproduto fosse utilizado para a produção de biogás, estima-se uma produção de energia 

elétrica de 12,1 TWh. O que representa 24,2% da contribuição total da biomassa na matriz 
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energética brasileira em 2016. De acordo com o MME/EPE (2016), o consumo médio 

residencial em 2015 foi de 161,5 kWh/mês, de modo que o biogás gerado seria o suficiente para 

abastecer em torno de 9,7 milhões de residências durante o período de safra considerado de 7 

meses e supondo uma utilização de 10% da energia produzida para o autoconsumo das usinas, 

como em bombas e sistemas de controle. A Figura 20 representa um resumo do potencial de 

produção de energia elétrica para 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos da CONAB (2017) 

Figura 20 - Fluxograma do potencial de produção de eletricidade a partir do biogás da 

vinhaça em 2016 

 

 Além da energia elétrica gerada, 65% da eficiência do gerador é voltada para a produção 

de calor, que pode ser reaproveitado no trocador de calor que mantém a temperatura do 

biodigestor, por exemplo. 

 Outro substrato de valor agregado do processo é o material digerido do qual foi 

removida grande parte da DBO e agora pode ser diretamente fertirrigado na plantação pois, 

uma vez tratado, teve o potencial de adubação elevado e de contaminação ao solo e água 

mitigados. 

5.3 Análise Social, Político-Regulatória e Barreiras Técnicas 

Conforme abordado nos outros capítulos, a geração de energia elétrica a partir do biogás 

oriundo da vinhaça da cana-de-açúcar possui muitos benéficios. A vinhaça, dentre as diversas 

fontes de biomassa estudadas nesse trabalho, se destaca devido ao seu potencial de geração, 
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seja de forma pontual em uma única usina, seja agregada à capacidade de geração de energia 

do país. Entretanto, o biogás encontra barreiras que dificultam o seu pleno desenvolvimento e 

por isso é necessário entendê-las para possibilitar uma visão mais ampla sobre esta rota. 

Rego e Hermández (2006) afirmam que tecnologicamente a geração do biogás a partir 

da vinhaça é viável. Dessa forma, os processos e equipamentos de produção de biogás se 

encontram em um nível de desenvolvimento que não implicam em barreiras para a evolução 

dessa rota. 

Um ponto importante que dificulta o desenvolvimento do biogás é do ponto de vista 

econômico, que em alguns casos pode acabar inviabilizando projetos que utilizam essa fonte 

como geração de energia. De acordo com o Seadi et al. (2008) plantas de biogás demandam um 

investimento inicial muito elevado, sendo assim necessário financiar os investimenos a fim de 

viabilizar a planta, como por exemplo o PROINFA, já citado anteriormente. Projeto no qual o 

BNDES financia pequenos produtores para estimular a produção de energia oriunda de fontes 

sustentavéis, como as advindas da biomassa. Moraes et al (2014) fez um levantando a cerca dos 

custos de construção e operação de uma planta de biogás. Os seus resultados foram obtidos em 

termos de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e custos de produção 

e eles demonstraram que os projetos são viáveis. Em uma análise mais específica, o autor afirma 

que os custos de operação e manuntenção de uma planta podem ser supridos com a venda do 

crédito de carbono e, do ponto de vista global, os resultados indicaram que os projetos de 

produção de biogás adivindo da vinhaça são mais rentáveis do que a tradicional aplicação da 

vinhaça para a fertirrigação. 

Entretanto, Cruz et al. (2013) afirma que a viabilildade de uma planta de biodigestão 

anaeróbica está condicionado ao valor de venda da energia, uma vez que os preços praticados 

nos leilões nacionais de energia renovável no país oriundas do biogás são consideravelmente 

menores quando comparados com os preços para outras fontes de energia. Em razão disso, a 

margem de lucro de empreendimentos de produção de energia a partir da vinhaça é menor em 

relação a outras fontes renováveis de energia.  

Outro fator importante que pode ser contornado pela escala de produção está 

correlacionado com a geografia do território nacional. Os pontos de produção rural estão 

dispersos pelo país de forma descentralizada. Porém, esse problema pode ser minimizado com 

a geração distribuída, abordada na viabilidade econômica, na qual a geração acontece no local 

que o recurso será disponibilizado e utilizado. Essa forma de distribuição permite a 
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universalização da energia elétrica, uma vez que os pequenos e médios produtores produzem o 

biogás, consumindo uma parte na própria usina e comercializando o restante, quando produzido 

em excesso, para a região no qual ela está inserida. Dessa forma, regiões de baixa densidade 

populacional que antes não estavam inseridas na rede de distribuição de energia centralizada, 

agora podem ter acesso a ela devido à geração distruíbuida que as usinas de pequeno e médio 

porte utilizam. 

Socialmente, esse tipo de eletricidade orinda do biogás da vinhaça ainda encontra 

barreiras na sociedade devido a falta de conhecimento sobre a mesma. Wüstenhagen et al. 

(2007) afirmam que, ainda que exista um aumento de fontes renováveis, a sua aceitação social 

ainda enfrenta dificuldades. Essas dificuldades advêm da falta de aceitação dos investidores, 

consumidores e formuladores de politícas. Portanto, cabe ao Estado promover ações e políticas 

direcionadas a energia advinda de fontes renovavéis a fim de atrair investimentos e 

consumidores para dentro do setor, estimulando assim a viabilização dessas fontes energéticas. 
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6. CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho foi realizada uma análise do perfil de resíduos agrícolas 

significativos para o Brasil gerados a partir do arroz, café e cana de açúcar, levando em 

consideração desde a caracterização química até a destinação desses subprodutos presentes em 

alta quantidade na história nacional. Dentre os resíduos analisados, observou-se que a vinhaça, 

gerada a partir da produção de etanol da cana-de-açúcar, apresenta um elevado potencial 

poluidor por conter sais que prejudicam o solo e alta carga orgânica, medida pela DBO, que 

pode contaminar os lençóis freáticos, rios e lagos. O volume produzido a cada safra também foi 

destacado, uma vez que para cada litro de etanol são produzidos em média 12 litros de vinhaça. 

Para a safra de 2016/17, isso representou 321 milhões de m³ desse substrato sendo descartado 

ou reaproveitado, na maior parte das usinas, de forma inapropriada. 

Uma vez identificado esse resíduo, foram descritas alternativas de reaproveitamento 

para geração de valor agregado por meio de rotas energéticas. Dentre as rotas sugeridas, a 

produção de biogás e biofertilizante se apresentou como mais viável em comparação com as 

demais. Foram, portanto, realizadas análises econômicas e energéticas para avaliar o impacto 

dessa rota para as usinas e, consequentemente, para o país. 

Do estudo de viabilidade econômica, pôde-se perceber que é possível substituir o gás 

natural utilizado em muitas termelétricas pelo biogás para utilização nos motores a combustão, 

entretanto devido ao custo inicial de implantação das tecnologias necessárias, como os próprios 

biodigestores, muitas vezes esse projeto encontra barreiras nas usinas. Existem atualmente 

algumas políticas governamentais que subsidiam a produção de energia elétrica a partir de 

fontes renováveis e potencializam a produção de fato, entretanto não foram identificadas 

políticas que se enquadram na produção de biogás a partir da vinhaça. 

A partir da análise de viabilidade energética, observou-se que o país tem grande 

potencial para contribuir com o biogás da vinhaça na matriz elétrica nacional, já que o volume 

desse resíduo produzido a cada safra é realmente elevado e tende a crescer com a tendência 

brasileira de aumentar a produção de cana-de-açúcar. Foi identificado também que parte da 

energia gerada pode ser aproveitada dentro das usinas, na forma de energia e calor, e o 

excedente pode ser distribuído em residências localizadas perto das usinas de modo que a 

produção de etanol, além de contribuir com a economia e transporte nacional, tem potencial de 

contribuição para a qualidade de vida nas residências ao proporcionar acesso à eletricidade. 
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Percebe-se, portanto, que a vocação agrícola nacional deve ser apoiada e incentivada, 

uma vez que há possibilidade de geração de valor agregado aos volumosos resíduos produzidos 

anualmente. Fica evidenciada a sugestão da necessidade de apoio governamental por meio de 

políticas que suportem a inserção das usinas nas práticas sustentáveis. Uma vez inseridas, o 

processo contínuo se inicia e vai sendo moldado de acordo com as características dos processos, 

dos resíduos e da finalidade do produto agregado. 

Considerando a abordagem mais específica para o resíduo vinhaça, o intuito deste 

trabalho foi alcançado, uma vez propusemos uma alternativa viável nos quesitos econômico, 

social e energético para essa biomassa gerada em grande quantidade e de elevada capacidade 

poluidora. Por sua vez, a rota eleita como viável produz o biogás e o biofertilizante como 

subprodutos, minimizando assim o seu impacto ambiental negativo. 
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