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RESUMO 

Este trabalho realiza uma revisão bibliográfica a respeito do assunto biomassa 

energética, abrangendo também alguns tópicos correlacionados como Sustentabilidade 

Ambiental, Fontes Alternativas de Energia e Gestão de Resíduos. Estes tópicos foram 

abordados conceitualmente, buscando seguir uma ordem cronológica dos acontecimentos 

históricos e tecnologias que se desenvolveram acerca do assunto. As informações obtidas 

induziram a observação da importância na estratificação de dados em dimensões regionais 

para a análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental. 

Palavras-chave: biomassa, sustentabilidade, gestão de resíduos. 

  



ABSTRACT 

This paper reviews the literature on the subject biomass energy, also covering some 

topics related to Environmental Sustainability, Alternative Energy and Waste Management. 

The conceptual approach these topics, seeking to follow a chronological order of historical 

events and technologies that have been developed on the subject, aims to demonstrate the 

importance of the stratification data on regional dimensions to the analysis of the technical, 

economic and environmental. 

Keywords: biomass, sustainability, waste management. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A utilização da biomassa, que por definição é qualquer material de origem orgânica, 

vegetal ou animal com potencial de ser utilizado como fonte de energia (ANEEL, 2002), na 

verdade é tecnologia primitiva, quando se considera a queima de lenha para o cozimento dos 

alimentos. Porém, tamanha a importância e sustentabilidade desta fonte, ainda hoje se estuda 

e aperfeiçoa as tecnologias de utilização, criando o conceito de biomassa moderna, onde a 

tecnologia traz viabilidade econômica para a produção e comercialização de energia em larga 

escala. Com os novos objetivos de desenvolvimento sustentável, a utilização da biomassa teve 

seus estudos intensificados, pois sua utilização é de baixo custo e quando associada a um 

correto balanço de Carbono, torna-se também sustentável ambientalmente. 

Além disto, a gestão de resíduos vem se destacando como uma nova área de atenção 

por partes dos órgãos governamentais em todo o mundo, pois a destinação final sem qualquer 

tipo de tratamento já ultrapassou os limites de sustentabilidade nas regiões de maior 

aglomeração urbana. As novas leis a respeito vêm agindo no sentido de estimular quaisquer 

empreendimentos que diminuam este passivo. Por este motivo, a biomassa outrora ignorada 

em meio aos demais tipos de resíduos está sendo agora resgatada como fonte de energia 

sempre que possível. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A crescente demanda de energia impulsiona pesquisas que identifiquem novas fontes 

a serem exploradas e que sejam sustentáveis em longo prazo, evitando a repetição do quadro 

atual de iminência de esgotamento de recursos. Agregado a isto, a utilização de resíduos como 

fonte energética cria novas funções ao sistema econômico, gerando uma inovadora cadeia de 

valor onde antes só existia a ação natural de deterioração. 

A crescente demanda de recursos impele a sociedade a observar os desperdícios que 

outrora eram ignorados. No entanto, muitas das melhorias potenciais na eficiência energética 

só existem se feitas de forma local, pois o gasto energético em transporte de potenciais 

combustíveis de origem residual deve ser mínimo. 
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Neste trabalho, serão abordados os aspectos relevantes (técnico, econômico, 

ambiental) ao estudo da biomassa como fonte energética, através de uma revisão bibliográfica. 

Os estudos serão concentrados na origem residual da biomassa, visando à comparação com 

uma situação onde este material esteja sendo inicialmente energeticamente ignorado. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Apresentar um estudo baseado em revisão bibliográfica sobre a utilização da 

biomassa residual como fonte energética. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho foi de natureza básica, com objetivo exploratório e 

abordagem qualitativa, através de busca de livros e trabalhos acadêmicos relacionados aos 

termos “biomassa+energia”, “biomassa energética” e “gestão de resíduos”. Tais buscas foram 

realizadas em bibliotecas locais, e na rede mundial de computadores; em sites de busca, e nas 

principais fontes digitais de dados científicos. Foram obtidos dados mais específicos de 

aplicação também nos sites das instituições especializadas no assunto. As primeiras 

informações coletadas foram generalistas, visando à familiarização com o assunto através de 

uma base conceitual. Após este primeiro contato, foi idealizado um escopo mais específico, 

no qual a origem da biomassa é residual e seu aproveitamento se dá através da geração de 

energia elétrica. Neste escopo, buscaram-se então as informações dos aspectos técnicos e 

socioambientais.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O primeiro capítulo apresenta a estrutura do trabalho, com as principais justificativas 

que motivaram o desenvolvimento deste. Também no primeiro capítulo encontram-se as 

limitações de escopo e objetivo deste trabalho, resumindo sua estrutura global.  

No segundo capítulo é apresentado um referencial teórico a respeito de 

Desenvolvimento Sustentável, Eficiência Energética, Fontes Renováveis, Gestão de Resíduos, 
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e Biomassa Energética, que servirão de base para assunto biomassa residual como fonte 

energética com a abordagem almejada.  

No terceiro capítulo tem-se o aprofundamento nas aplicações de biomassa residual 

como fonte de energia, com as descrições de tecnologias e rendimentos obtidos. 

Já em suas considerações finais e conclusão, serão relacionados os aspectos 

econômicos dos diversos tipos de combustível, para efeito de comparação. Por fim, serão 

colocadas as recomendações para futuros trabalhos de biomassa residual energética, 

ilustrando os fatores abordados.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos tópicos a seguir, serão apresentados alguns dos conceitos inerentes a Gestão 

Ambiental, ciência de ampla área de aplicação que impulsionou o desenvolvimento da 

biomassa moderna bem como o interesse da pesquisa sobre ela. 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Até meados do século passado, pode-se dizer que os recursos naturais eram 

considerados infindáveis, e a natureza uma eterna mãe que proveria todos os recursos sem que 

estes apresentassem escassez definitiva. No entanto, após alguns acontecimentos históricos, 

tal como a Conferência de Estocolmo (1972), a humanidade passou a perceber que seu 

modelo de desenvolvimento poderia trazer a destruição parcial ou completa dos recursos 

naturais do planeta ( STI / CIT, 1986). 

Perante tal perspectiva, os encontros entre as lideranças mundiais com este assunto 

entre os tópicos a serem tratados tornaram-se frequentes. De fato, o modelo atual de 

desenvolvimento dando ênfase ao crescimento econômico apresenta forte aspecto 

ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto (REIS et al., 2005). 

Desta forma, fica claro também que as soluções das questões ambientais englobam um 

contexto social, econômico e político, nos quais os valores devem ser revistos. No artigo 3º da 

Lei 12.305, de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

encontra-se definido que padrões sustentáveis de produção e consumo são aqueles que 

atendem as necessidades das atuais gerações, permitindo melhores condições de vida, sem 

que haja comprometimento da qualidade ambiental e do atendimento as necessidades das 

gerações futuras. 

O surgimento deste conceito se deve ao fato de que os países considerados hoje 

como desenvolvidos reservam um histórico de episódios de agressão ambiental, além de 

outras mazelas sociais, com a população tendo sua saúde afetada, ocorridas durante a 

Revolução Industrial. Somente nos últimos anos, juntamente com as perspectivas do fim de 

suas reservas energéticas e da ascensão econômica de outras nações descolonizadas, estes 

países, através de suas lideranças políticas, começaram a valorizar as questões ambientais 

(REIS et al., 2005). 

Muitas vezes, estes novos requisitos de sustentabilidade pesam a responsabilidade de 

redenção aos países em desenvolvimento, como se nota em algumas tentativas de 
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interferência em políticas energéticas nacionais (AMAZON WATCH, 2012)1. A princípio, 

por estes motivos, a utilização de fontes energéticas de baixa tecnologia pode vir a sofrer de 

um preconceito ideológico, mesmo se tratando de alternativa ambientalmente sustentável. 

Para minimizar esta possibilidade, é importante então ressaltar que biomassa como fonte 

energética não deve ser confundida com práticas não regulamentadas e insustentáveis, pois as 

aplicações apresentadas como soluções alternativas devem estar sempre respaldadas de 

cálculos demonstrando a viabilidade ambiental. 

O fato de hoje 80% da matriz energética mundial estar concentrada em combustíveis 

fósseis (International Energy Agency - IEA) ilustra a magnitude do problema, pois o volume 

de Carbono que se acumulou no solo durante milhões de anos vem sendo jogado na atmosfera 

em apenas poucas décadas. Não há estudos para que este carbono tenha sua taxa de absorção 

intensificada na mesma escala, e as perspectivas mais favoráveis para a duração das reservas 

atuais de petróleo e carvão alcançam somente 54,2 anos, considerando-se o consumo atual 

(BP ENERGY, 2012). 

Analisando por outro ponto de vista, após a assinatura do protocolo de Kyoto, em 

1997, através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), foi criado mercado de 

crédito de Carbono que representa excelente oportunidade socioambiental para os países em 

desenvolvimento. Neste acordo internacional, as empresas de nações cujas metas de redução 

de emissões de CO2 não consigam ser atingidas foram autorizadas pela ONU a comprar 

créditos de empresas que sequestrem carbono da atmosfera em outras nações. Esta iniciativa 

se deve ao fato de que cientistas atribuem o aquecimento global ao aumento da concentração 

de CO2 e outros gases poluentes na atmosfera, e esta concentração tem aumentado a cada ano, 

com a taxa de incremento anual também aumentando, conforme gráfico abaixo: 

Figura 1. Concentração em partes por milhão (PPM) de CO2 na atmosfera  
Fonte: autor, dados extraídos em ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmean_mlo.txt 

                                                 
1 AMAZON WATCH: ONG americana na qual um dos propósitos é impedir a construção da UHE Belo Monte. 
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Os créditos, denominados Redução Certificada de Emissão (RCE), são medidos 

através de toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2). Cada tonelada corresponde a 

uma unidade de crédito emitida pelo Conselho Executivo do MDL, que são comercializados 

como títulos em bolsas de valores ou diretamente com outras empresas. No Brasil, através da 

Lei 12187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), foi 

criado o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). Hoje existem 268 projetos 

certificados no Brasil2, que ocupa o terceiro lugar com 5% do mercado mundial, tendo-se a 

expectativa de atingir os 20%. Porém, mesmo projetos hoje licenciados e comercializando 

créditos relacionados a sorvedouros de carbono não são totalmente aceitos por todos os 

cientistas 3  como detentores de crédito de carbono, pois o MDL requer que os projetos 

produzam "benefícios à longo prazo, reais e mensuráveis”. 

2.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Para uma correta interpretação do que vem a ser Eficiência Energética, deve-se 

também desenvolver indicadores mais atualizados, pois o conceito tradicional é apenas físico: 

Energia útil dividida pela Energia total fornecida ao equipamento ou sistema. Desta forma 

foram criados diversos novos indicadores englobando outros fatores socioeconômicos. (REIS 

et al., 2005) 

Estudos conjuntos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

e da Agência Internacional de Energia (OECD/IEA, 1997), citados por (REIS et al., 2005), 

colocam que os indicadores de eficiência energética devem ser organizados de uma forma 

piramidal, conforme figura 2, pois para as lideranças mundiais ficaria difícil a criação de 

políticas públicas sem que os dados estivessem agregados por setores e macrorregiões. Por 

outro lado, os dados gerais não trariam nenhum benefício aos engenheiros que trabalham 

diretamente na gestão dos processos. Desta forma, a base da pirâmide representa um volume 

maior de indicadores cujos dados são mais específicos, contendo os detalhes de consumo 

energético em cada atividade econômica. Os indicadores são aglutinados até chegarem ao 

topo da pirâmide, que por sua vez apresenta dados mais agregados de todo um setor 

econômico em âmbito macrorregional: 

                                                 
2 http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/CDMinsights/index.html, acessado em janeiro de 2013. 
3http://www.greenpeace.org/brasil/clima/, acessado em janeiro de 2013. 
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Figura 2 - Pirâmide de Indicadores Energéticos 
Fonte: (REIS et al., 2005) adaptado pelo autor. 

Para facilitar a análise setorial de eficiência energética foi criada pela Helio 

International, ONG francesa formada por especialistas da área energética, uma lista de 

indicadores pois muitos dos demais desenvolvidos envolvem outros fatores dificeis de serem 

aplicados em casos específicos, por englobarem dados sociais e econômicos (REIS et al., 

2005).  

A lista é apresentada na tabela a seguir: 
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Tabela 1- Indicadores de Sustentabilidade Energética 

DIMENSÃO INDICADOR 
ALVO DE 

SUSTENTABILIDADE 
REFERÊNCIA PARA 

INSUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL 

1. Impactos Globais: 
emissões per capita de 
carbono no setor energético 

70% de redução em 
relação à 1990: 339 

kgC/per capita 

Média global em 1990: 
1.130 kgC/per capita . 

2. Impactos locais: nível dos 
poluentes locais mais 
significantes relacionados à 
energia 

10% do valor de 
1990 

Nível de poluentes em 
1990 

SOCIAL 

3. Domicílios com acesso à 
eletricidade: percentual de 
domicílios com acesso à 
eletricidade 

100% 0% 

4. Investimento em energia 
limpa, como um incentivo a 
criação de empregos: 
investimento em energia 
renovável e eficiência 
energética em usos finais, 
como um percentual do total 
de investimento nos setor 
energético. 

95% Nível de 1990 

ECONÔMICO 

5. Exposição a impactos 
externos: exportação de 
energia não renovável como 
um percentual do valor total 
de exportação. Importação: 
de energia não renovável 
com um percentual da oferta 
total primária de energia. 

Exportações: 0% 
Importações: 0% 

Exportações: 100% 
Importações: 100% 

6. Carga de investimentos 
em energia no setor público: 
investimento público em 
energia não renovável com o 
percentual do PIB 

0% 10% 

TECNOLÓGICO

7. Intensidade energética: 
consumo de energia primária 
por unidade de PIB 

10% do valor de 
1990: 1,06 MJ/US$ 

Média global em 1990: 
10,64 MJ/US$ 

8. Participação de fontes 
renováveis na oferta 
primária de energia: oferta 
de energia renovável como 
um percentual da oferta total 
primária de energia 

95% 
Média global de 1990: 

8,64% 

Fonte: (REIS et al., 2005) 

Através da descrição dos indicadores, percebe-se que a análise principal de eficiência 

concentra-se no quanto uma nação consegue prover energia necessária à vida, impactando o 

mínimo possível nas reservas de recursos naturais, visando a continuidade de existência destas 

para as gerações futuras. A importância deste desempenho irá crescer cada vez mais na 
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análise social e tecnológica das nações, uma vez que a entrega de energia ao consumo final é 

uma atividade extremamente dispendiosa aos governos. 

Os resultados destes indicadores podem ser representados em um diagrama de radar 

com 8 dimensões,  em que cada eixo é um vetor  representando o desempenho de um dos 

indicadores. Desta forma, o total da área interna do polígono formado pela ponta de cada um 

dos vetores representa o desempenho ambiental do alvo estudado, conforme gráfico abaixo: 

Figura 3. Diagrama radar de indicadores 
Fonte: (REIS et al., 2005), adaptado pelo autor em http://www.autocadws.com/ 

Dentre os indicadores apresentados, destaca-se o de Intensidade Energética, obtido 

pela divisão entre o consumo de energia primária e o Produto Nacional Bruto (Tep4/US$). 

Este indicador é dado como tecnológico, pois mede exatamente o quão eficiente se está no 

uso da energia para gerar riquezas, no final da cadeia produtiva. 

Dado este conceito, observa-se na figura 4 que em todo mundo a tendência é que se 

diminua a Intensidade energética, em busca da eficiência (as setas representam o comparativo 

em Tep/US$ entre 1990 e 2002). Porém, excluindo os fatores de mudanças estruturais na 

economia, a baixa de intensidade energética passaria de 1,5% a.a para 1,1% a.a (CONSELHO 

MUNDIAL DE ENERGIA, 2004). 

                                                 
4Tep: unidade de energia equivalente à quantidade contida em uma tonelada de petróleo. 
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Figura 4. Variação da Intensidade energética por região do mundo. 
Fonte: Conselho Mundial de Energia - Cômite Brasileiro, 2004 

No Brasil, em contrapartida, o que se verifica, conforme a figura 5, é um aumento na 

intensidade energética até o ano de 1999, quando se inicia tendência leve de queda seguindo a 

tendência mundial. Neste caso, além do progresso econômico ter sido acentuado nos últimos 

anos, houve também incentivos governamentais aos equipamentos de baixo consumo, sejam 

industriais ou domésticos. 

Figura 5. Intensidade energética no Brasil e no Mundo 
Fonte: U.S. Energy Information Administration , International Energy Statistics - adaptado pelo autor 

2.3 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

Com a crise do petróleo a partir da década de 1970, demonstrou-se ao mundo como a 

energia provinda do petróleo havia alcançado um poder político e econômico grandioso 

demais e, portanto, estrategicamente indesejável (LOBÃO, 2008). Aliado a isto, tem-se que 
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entre 1965 e 2011 o consumo mundial de energia primária 5triplicou, de 3750 MTep6 para 

12275 MTep conforme Figura 5 (BP ENERGY, 2012), fazendo com que o interesse por 

outras fontes de energia aumente a cada dia. 

Figura 6. Cons. Mundial de Energia primária (MtOE) 
Fonte: BP Energy (2012), adaptado pelo autor. 

Observa-se também, através das figuras 6 e 7, que houve aumento na participação de 

fontes renováveis no cenário mundial e brasileiro. Porém retirando-se a parte de hidroelétricas, 

o crescimento na participação de fontes renováveis no Brasil foi apenas 50% maior quando 

comparado ao cenário mundial. Isto evidencia a oportunidade do potencial subaproveitado no 

âmbito nacional, pois Thibau (2000) cita estudos nos quais detectou-se que a eficiência 

fotossintética na Zona Intertropical é de 2%, enquanto na Zona temperada é da ordem de 1%. 

Em dados mais exatos, hoje os Estados Unidos são o principal produtor de energia elétrica a 

partir da biomassa, com 4,842 x 10-12 Tep (30,7% do total mundial) gerados em 2005. Em 

segundo lugar, o Brasil e Alemanha produziram 1,152 x 10-12 Tep (7,3% do total mundial) 

cada um (ANEEL, 2002). Em capacidade instalada no Sistema Interligado Nacional (sistema 

de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil), de 122 GW de potência, apenas 10 

GW são provenientes da biomassa, estando outros 2,6 GW em outorga e construção. 

                                                 
5 Energia Primária: energia disponível na natureza, antes de qualquer conversão:carvão, petróleo, 

lenha, massas de água. 
6Mtep: unidade correspondente a 1 milhão de toneladas equivalentes de petróleo. 
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Figura 7. Consumo Final de energia mundial por fonte 
Fonte: Statistical Review of World Energy 2012, adaptado pelo autor. 

Figura 8. Consumo Final de Energia no Brasil por fonte 
Fonte: ( EPE, 2012), adaptado pelo autor. 

Conforme definido por Reis et al. (2005), fontes renováveis de energia são aquelas 

em que a reposição pela natureza é bem mais rápida do que sua taxa de utilização ou aquelas 

em que o manejo pelo homem é compatível com sua utilização energética. São elas: 

Hidrelétricas: utilizam a energia cinética potencial contida em corpos d’água cuja queda é 

afunilada em turbinas. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s) têm potência máxima 

instalada de 30 MW e área máxima do reservatório de 3,0 km² (Resolução ANEEL nº 

394/1998) e são consideradas de menor impacto ambiental. 

Energia dos Oceanos: existem duas maneiras de aproveitar a energia gerada nos oceanos: 

através das marés, envolvendo as correntes marítimas; e através das ondas, que representam 

maior potencial. 

Energia Solar: o aproveitamento deste tipo de fonte envolve a utilização de equipamentos de 

alta tecnologia que convertem diretamente a luz solar em energia elétrica. O Brasil tem pouco 

desenvolvimento nestes equipamentos, criando uma forte dependência estrangeira. Tem-se, 
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no entanto, o aproveitamento térmico da luz solar bastante difundido no Brasil, devido à baixa 

tecnologia. 

Energia Eólica: neste tipo de fonte, equipamentos aerodinâmicos são movimentados pela 

energia dos ventos, transmitindo esta para geradores em seus eixos. Apesar do enorme 

potencial no Brasil, não há bom desenvolvimento tecnológico nacional, e boa parte dos 

equipamentos utilizados atualmente vem sendo importados, gerando inclusive reações 

protecionistas por parte das autoridades nacionais7. 

Geotérmica: neste tipo de fonte, utiliza-se o calor proveniente do interior da crosta terrestre, 

através de gêiseres já existentes ou mesmo perfurando poços. Apesar de ser considerada 

pouco poluente, há riscos inerentes relacionados à degradação do solo e liberação de gases 

tóxicos. 

Biomassa e Biocombustíveis: objeto principal deste estudo, são tidos como aqueles 

provenientes de material orgânico que possa ser utilizado em combustão direta ou através de 

fermentação (conversão em álcool), transesterificação (conversão em biodiesel) ou 

gaseificação para posterior combustão. É importante ponderar que a utilização de biomassa 

como combustível em máquinas térmicas de baixa tecnologia através da combustão direta a 

princípio gera mais material particulado (MP), e também maior emissão de CO2 (dióxido de 

carbono), devido à heterogeneidade do combustível e a dificuldade no controle de entrada de 

O2. Porém quando estas máquinas estão ligadas a equipamentos de controle como filtros e 

injetores controlados de oxigênio, o impacto ambiental se torna mínimo, devido a redução do 

MP e ao sequestro de Carbono durante a produção desta biomassa. Os filtros para as chaminés 

podem ser equipamentos de alto custo, porém já foram desenvolvidas algumas alternativas 

mais baratas e rústicas que minimizam drasticamente a emissão de MP, conforme verfica-se 

em caixas de fumaça desenvolvidas com baixa tecnologia. 

No Brasil, tamanho o interesse público em diversificar as fontes de energia utilizadas 

na matriz eletroenergética, foi criada a Lei Nacional 10.438, de 26 de abril de 2002 que 

institui o Programa de Incentivo ás Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). 

Neste programa, são previstos subsídios como a Conta de Consumo de Combustível (CCC; 

tributo pago por consumidores de energia do Sistema Interligado Nacional –SIN – para 

subsidiar os combustíveis das termelétricas) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE; 

tributos pagos por consumidores de energia do Sistema Interligado Nacional para promover a 

                                                 
7 http://www.jornaldaenergia.com.br/ler_noticia.php?id_noticia=10850&id_secao=9, acessado em 16 

de Agosto de 2012. 
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competitividade de geradores que utilizem fontes alternativas: eólicas; Pequenas Centrais 

Hidrelétricas; biomassa; entre outras). Importante também destacar que há cotas de 

nacionalização de equipamentos para que os empreendimentos possam contar com os 

benefícios previstos. 

Para operar a entrada destas fontes renováveis no Sistema Interligado Nacional (SIN) 

de energia elétrica especificadamente, tem-se como norma principal o PRODIST 

(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) e cartilha 

desta, que traz de forma mais didática as fases de implantação de um empreendimento no 

setor energético. 

2.4 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Faz-se importante, no contexto de desenvolvimento sustentável, destacar o conceito 

de resíduo, que difere do antiquado e genérico “lixo”, por haver neste uma concepção mais 

técnica, viabilizando seu tratamento adequado. Tendo como conceito geral de resíduo sólido o 

definido pela norma ABNT NBR 10004, verifica-se: “Resíduos nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. (…)”. 

A Lei Federal 12.305, promulgada em 2 de agosto de 2010 para instituir a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), define resíduo sólido de forma mais abrangente:  

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível. 

Nesta definição pode ser observado que quaisquer materiais que sejam destinados ao 

descarte e que não possam ser lançados diretamente no sistema de esgoto ou em outros corpos 

d´água devido às suas características estão neste englobados. 

De forma mais específica, o Resíduo Sólido Industrial (RSI) por sua vez é definido 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da Resolução CONAMA nº 313, de 29 de 

outubro de 2002, art. 2º, inciso I: 

É todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos 
estados sólido, semissólido, gasoso - quando contido, e líquido – cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto 
ou em corpos d água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
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economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam 
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição. 

Dentro da PNRS devem ser destacados os seguintes princípios (BRASIL, 2010): 

• Ecoeficiência: na qual os produtos e serviços devem compatibilizar sustentabilidade 

ambiental e competitividade econômica. 

• Responsabilidade compartilhada: o ciclo de vida dos produtos deve ser assistido na 

sustentabilidade pelo poder público, empresas e consumidores finais. 

• Reconhecimento do Resíduo Sólido: este deve reconhecido como um bem econômico 

para reutilização e reciclagem sempre que possível, promovendo trabalho, renda e 

cidadania. 

Através destes princípios, a PNRS busca objetivos que aumentam a sustentabilidade 

e a qualidade de vida, convergindo com os valores vanguardistas do eco desenvolvimento. 

Dentre os objetivos podem ser encontrados (BRASIL, 2010): 

• Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, através da priorização, nesta ordem, 

de: não geração; redução; reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como a destinação final ambientalmente correta dos resíduos. 

• A gestão integrada, com estímulo a padrões sustentáveis de produção e consumo, a 

integração entre o poder público e o setor empresarial, e o incentivo a indústria de 

reciclagem através da integração e a capacitação técnica contínua de catadores. 

• O incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados a 

melhoria dos processos produtivos e ao aproveitamento energético de resíduos sólidos. 

Para atingir estes objetivos, as principais ferramentas listadas em lei são: Os Planos 

de Resíduos Sólidos (poder público federal, estadual e municipal); Inventários (poder público 

municipal e empresas); os consórcios municipais; a coleta seletiva e os sistemas de logística 

reversa (municípios; consórcios municipais e empresas); o incentivo técnico, através de 

pesquisas, e econômico, através de isenções tributárias e linhas de crédito a cooperativas e 

associações de catadores de recicláveis (empresas e poder público); e o Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir). O PNRS determina metas para a 
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queima de gases de aterros sanitários, desde que as emissões de gases tóxicos sejam 

controladas aproveitamento energético dos resíduos deve ser utilizado. 

A responsabilidade do planejamento e gestão no gerenciamento dos resíduos sólidos 

é incumbida aos estados, que devem exercê-los inclusive buscando a criação de consórcios 

entre municípios de regiões metropolitanas e microrregiões. Os estados que criarem estes 

consórcios são priorizados no acesso aos recursos da União. Os planos estaduais e municipais 

devem conter no mínimo, entre outros fatores: a identificação de origem e fluxo de resíduos 

nos seus respectivos territórios, incluindo o volume, a caracterização destes e a destinação 

final adotada. Estes planos devem cadastrar também os geradores sujeitos a sistemas de 

logística reversa, listados no artigo 33 da PNRS.  

Antes da existência da PNRS, Wiecheteck (2009) organizou as políticas públicas 

relacionadas à gestão de resíduos e energia, conforme abaixo: 

Tabela 2. Principais políticas públicas nacionais referentes aos resíduos 

MINISTÉRIO DIVISÃO PROGRAMAS 

MEIO AMBIENTE 

IBAMA 

Política Nacional de Meio Ambiente 

Política Florestal 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Perigosos 
Sec. De Mudanças Climáticas e 

Qualidade Ambiental / Gerência de 
Resíduos Perigosos e Tecnologias 

Limpas. 

Gestão Ambiental para produção mais limpa e 
ecoeficiente e gestão de passivos e áreas 

contaminadas 

Secretaria de Recursos Hídricos e 
Ambiente Urbano/ Departamento de 

Resíduos Sólidos 

Reciclagem e reaproveitamento (inclusão social e 
econômica de catadores) 

Projeto de MDL de redução de emissões em aterros 
de resíduos sólidos. 

MINAS E ENERGIA - 

Política Nacional Energética 

Política de Agroenergia 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (PROINFA) 

Plano Nacional de Energia 2030 

Política de Agroenergia 

CIENCIA E 
TECNOLOGIA 

Tecnologia Industrial Básica e 
Serviços Tecnológicos 

Serviços de Apoio à Produção Mais Limpa 

DES., INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 
EXTERIOR. 

Grupo de Trabalho Permanente para 
Arranjos Produtivos Locais 

Serviço de Apoio a APLs de Madeira e Móveis 

INTERMINISTERIAL - Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

SAÚDE Secretaria de Vigilância da Saúde 
Serviço de Vigilância relacionados a contaminação 

do ar e do solo 

CIDADES 
Secretaria de Saneamento 

Ambiental 
Programa de Modernização do Setor de Saneamento

Programa de Resíduos Sólidos 
Fonte: Wiecheteck (2009), adaptado pelo autor. 

A existência de programas em diversos setores governamentais demonstra a 

preocupação com o tema. Além disto, observa-se que todos os Programas contidos no quadro 

incidem no vetor de minimizar os rejeitos, ou seja, aproveitar ao máximo os materiais 
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descartados em outras atividades econômicas, deixando ao ambiente somente materiais 

biodegradáveis.  

Após tal conceituação, faz-se necessário um procedimento padronizado para 

classificação que precede aos tratamentos necessários, que é dado pelo diagrama a seguir, 

encontrado na norma ABNT NBR 10004: 

Figura 9.Caracterização e classificação de resíduos
Fonte: ABNT (2010) 

Nesta norma, os anexos A e B listam diversos tipos de materiais que tem 

características de toxicidade, inflamabilidade ou reatividade, que os tornam perigosos e, 

portanto passíveis de tratamento especial. Após esta classificação, podem-se determinar quais 

resíduos sólidos da classe II B (inertes, cujos componentes não se solubilizam na água) 
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podem ser utilizados como fonte energética, pois além da presença do carbono, são também 

ausentes de outros componentes que devam ser controlados na combustão, conforme será 

exposto mais a frente. 

Após a classificação dos resíduos, os mesmos devem passar por transformações que 

os adequem as técnicas de aproveitamento energético. Os processos de transformação podem 

ser resumidos pela tabela a seguir: 

Tabela 3. Técnicas de manejo de resíduos 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO PRODUTO 
MECÂNICO SEPARAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO Grupos de resíduos 

REDUÇÃO DE VOLUME Fardos compactados 
REDUÇÃO DE VOLUME UNITÁRIO Briquetes/ pallets

BIOLÓGICO/ 
QUÍMICO 

BIODIGESTÃO Biogás 
TRANSESTERIFICAÇÃO Biodiesel 
FERMENTAÇÃO Álcool 

TÉRMICO COMBUSTÃO Energia 
PIRÓLISE Carvão vegetal 
TORREFAÇÃO Biomassa torrificada 

Fonte: autor 

Os primeiros processos classificados como mecânicos utilizam técnicas simples e 

mão de obra não especializada, e são importantes para que os equipamentos utilizados 

posteriormente não sejam danificados. Aqueles colocados como bioquímicos necessitam de 

mão de obra especializada e objetivam a obtenção de combustíveis mais eficientes, 

permitindo a alimentação de equipamentos de tecnologia mais avançada. Os processos 

colocados como térmicos também necessitam de mão de obra especializada, porém em menor 

proporção aos processos biológicos, e seus produtos são mais rudimentares, porém com 

excelente custo-benefício (WIECHETECK, 2009). 

A combustão, no entanto, só pode ser tida como uma das técnicas ambientalmente 

integradas de manejo de resíduos quando executada com controle de MP e demais efluentes 

do processo. 

Por sua vez, a responsabilidade de serviços básicos, entre eles a coleta e o 

beneficiamento do lixo, são das autoridades municipais, conforme definido legalmente no art. 

182 da Constituição Federal. Porém dentro do conceito de “Gestão de Resíduos Socialmente 

Integrada” apresentado por Nunesmaia (2002), esta responsabilidade deve ser partilhada por 

todos. Podem ser realizados acordos setoriais (Brasil, 2010), ou mesmo consórcios entre 

municípios (FEAM, 2012) no caso de cidades menores. Somente esta integração de todos os 

setores econômicos e atores sociais no tocante a gestão de resíduos pode viabilizar uma 
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eficiente gestão de resíduos, de forma a torna-la até mesmo uma fonte de renda, conforme 

inclusive é previsto no Art. 19, inciso XII, da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

O aproveitamento dos resíduos sólidos com potencial energético segue, portanto 

como uma solução integrada e totalmente viável, trazendo benefícios sociais, econômicos e 

ambientais, as todas as partes interessadas: indústrias, sociedade, e governo. 

2.5 BIOMASSA: RESÍDUO E TECNOLOGIA 

Conforme pode ser verificado no Balanço Energético Nacional 2012 (BEN 2012) 

( EPE, 2012), a biomassa representa 31,5% da Oferta Interna de Energia Primária 8 no Brasil. 

Destacando-se os produtos derivados da cana (15,7%) e a lenha/carvão vegetal (9,7%). Em 

Minas Gerais, as fontes renováveis somam 53,6% da demanda estadual de energia primária, 

sendo desta a lenha e derivados responsáveis por 39,7%, e a cana e derivados representam 

15,2%. Especificamente para a geração de energia elétrica, o Banco de Informações de 

Geração da ANEEL (dados extraídos em janeiro de 2013) contabiliza 10,2 GW de capacidade 

instalada, distribuída em 450 usinas, cuja fonte primária é a biomassa. 

Esta concentração em usinas de álcool e em lenha é delineada pela própria economia 

brasileira, que nas últimas décadas destacou-se na produção em larga escala do etanol e em 

agronegócios. Porém outros resíduos agropecuários ainda são pouco aproveitados perante seu 

enorme potencial (Itaipu Binacional, 2009). Mesmo entre os derivados da cana, somente 

metade do potencial energético do bagaço é hoje utilizado, conforme será exposto na página 

40. Podem ser colocados como fatores potencializantes da subutilização a falta de linhas de 

créditos específicas para utilização da biomassa, além da falta de conhecimento dos subsídios 

do PROINFA por parte das empresas geradoras e consumidoras (Wiecheteck, 2009). 

Rocca et al. (1993) apud Tôrres Filho (2005) destacaram fatores que influenciam na 

viabilização da recuperação de um resíduo: proximidade entre geradores e consumidores do 

resíduo; custos de transporte; taxa de geração (em m3/dia, por exemplo); e custo de estocagem. 

A biomassa pode ser utilizada através da combustão direta ou após a gaseificação da 

mesma. Caso seja gaseificada, sua utilização é feita conforme abaixo (Henriques, 2009): 

Pode dar-se via queima em caldeira, motores de combustão interna (ex. ciclo 
diesel), turbinas de combustão ou por combinações entre tais opções. A 
utilização com base na queima do gás em turbinas de combustão poderá 
estar associada à utilização de ciclos combinados, que permitem alcançar 
maior eficiência energética global.

                                                 
8 Energia Primária: energia disponível nas fontes naturais. 
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Para a utilização energética tendo a biomassa como combustível, faz-se importante 

revisar o conceito de Poder calorífico Inferior (PCI), definidos por Vivacqua Filho et al. 

(1982) apud Tôrres Filho (2005): 

Poder Calorífico Inferior (PCI): quantidade de calor liberado na combustão 

completa de uma unidade de massa do combustível (após a retirada completa da umidade), 

expresso em kcal/kg para combustíveis sólidos ou líquidos ou kcal/m3 para combustíveis 

gasosos.

Wiecheteck (2009) observou que as políticas públicas nacionais referentes à matriz 

energética são historicamente concentradas em comando e controle. Porém atualmente a 

existência das leis referentes à PNRS e ao PROINFA pode ser o início da necessária mudança 

deste quadro, passando o Estado a atuar igualmente como estímulo e fomento as fontes 

alternativas. 

Entre os 451 empreendimentos de energia elétrica ligados ao SIN que utilizam 

biomassa, gerando uma capacidade instalada de 10.117 MW, encontram-se a utilização de 

diversos combustíveis conforme gráfico abaixo: 

Figura 10. Geração de Energia Elétrica no Brasil com Biomassa. 
Fonte: www.aneel.gov.br, adaptado pelo autor. 

Por outro lado, verifica-se que o PCI (kCal/m³) da biomassa em estado natural é 

muito baixa em relação aos óleos, o que gera maior necessidade de espaço para estocagem do 

combustível (FEAM, 2012). No que tange ao custo, a utilização de biomassa é vantajosa, 

conforme tabela 4, montada com dados verificados no BEN 2012, onde se verifica que as 

fontes relacionadas a esta (carvão vegetal e lenha) hoje são as mais acessíveis: 
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Tabela 4. Custo Energético 

Fonte: ( EPE, 2012), adaptado pelo autor 

Figura 11 - Histórico de Custo energético no Brasil
Fonte: ( EPE, 2012),adaptado pelo autor 

No caso da origem da biomassa ser residual, entende-se que esta terá um custo ainda 

mais baixo do que a lenha ou o carvão, pois são subprodutos nas cadeias que as originam. 

Além de ter o custo ser mais baixo, a cadeia atrelada à biomassa residual pode apresentar um 

alto emprego de mão de obra local não especializada, gerando um impacto positivo na 

sustentabilidade social da empresa que a utilizar (Wiecheteck, 2009). 

Devido a já citada vantagem intertropical quanto à incidência de radiação solar, a 

produtividade das culturas orgânicas nesta região é muito maior, colocando esta atividade 

econômica entre as principais. Desta maneira, o aproveitamento da biomassa residual 9 nestes 

países tem sido cada vez mais investigado, visando otimizações energéticas que acarretem 

também em melhoria de imagem corporativa com marketing ambiental. Porém tal aumento 

em pesquisa e aplicação é ainda incipiente, deixando ainda muitas lacunas de informação e 

                                                 
9 Biomassa residual: biomassa originada de resíduos.
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desenvolvimento tecnológico, que deixam ao assunto um amplo campo de pesquisa 

(Wiecheteck, 2009). Atualmente, a viabilidade técnica e econômica foi atingida 

principalmente para o etanol, biodiesel, carvão vegetal e queima simples. Porém devido ao 

enorme potencial, as pesquisas continuam visando a superação de barreiras tecnológicas e o 

alcance da viabilidade. 

Pode-se notar, através dos documentos Panorama do Potencial de Biomassa no Brasil 

(Coelho, 2002) e Atlas de Bioenergia do Brasil (Coelho, 2012), que as principais fontes no 

cenário nacional de biomassa residual energética são: 

• Resíduos de cana-de-açúcar: produzem atualmente 7.421 MW ( EPE, 2012) de 

potência, com potencial de atingir 14.000 MW. O aproveitamento do bagaço, devido a já 

maturada tecnologia de cogeração, onde são aproveitadas as energias térmica e elétrica, nas 

usinas sucroalcooleiras, tem hoje status de insumo não aproveitado em exemplos assim 

ocorridos. 

• Resíduos florestais: provenientes das indústrias de papel e celulose e madeireira, 

cuja produção nacional ficou em 14.000 t no ano 2010, tem rendimento de 50% do peso total 

da madeira em tora, e com poder calorífico inferior (PCI) de 2,3256 kWh/Kg. Isto leva a um 

potencial teórico de 16 GWh/ano (Coelho, 2012), sendo que a eficiência estimada em 

potenciais entre 200 KW e 10 MW é de 15% (2,4 GWh) e para capacidade instalada acima de 

10 MW é de 30% (4,8 GWh). Além disto, deve-se colocar que as projeções de cenários 

futuros da biomassa energética no mundo levam sempre a existência de florestas energéticas, 

onde o fim principal da madeira é a própria energia. Nestes, para fim de melhorar o 

rendimento, facilitando o transporte e a operacionalização da queima, são feitos basicamente 

três processos adicionais: a Pirólise (conversão em carvão vegetal); a Briquetagem / 

Pelletização (métodos de trituração e compactação em volumes uniformes); e a Gaseficação 

(método mais caro porém que dá mais retorno em situações onde o insumo está pulverizado 

em um espaço geográfico de maior dimensão, pois concentra Kcal/Kg) (Wiecheteck, 2009). 

Os dois primeiros métodos serão mais detalhados posteriormente. 

• Resíduos agrícolas: outro insumo energético de grande potencial, devido a aptidão 

natural do Brasil, têm potencial de carga estimado em 9233,6 MW (LORA et al., 2009). Esta 

fonte apresenta a maior necessidade de estudos, devido a complexidade envolvida no 

aproveitamento destes resíduos, utilizando a própria estrutura da indústria agrônoma. 

Atualmente, a principal utilização é através da casca de arroz em termelétricas, gerando 

somente 36,43 MW de potência instalada, vindo a destacar o quando ainda se pode crescer 

neste nicho. 
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• Biogás (fração de metano): proveniente do tratamento de efluentes líquidos 

gerados na criação de suínos, bovinos e aves: são estimados 714,8 milhões de m³ médios 

mensais, que geraria em cálculos conservadores 1TWh/mês. (Itaipu Binacional, 2009) 

• Biogás (fração de metano): proveniente do tratamento de efluentes líquidos 

domésticos e comerciais; fazendo uma projeção de dados de 1990 a 1994, obteve-se 65,723 

mil toneladas de metano produzido, alcançando um potencial de 913 GWh/ano (ALVES, 

1998) 

• Biogás (fração de metano): proveniente da disposição de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) em aterros sanitários: (Coelho, 2002) destacou que os RSU têm dados demasiadamente 

irregulares para serem estudados em amplitude nacional. Porém, através de uma projeção nos 

dados estima-se uma produção anual de 64 milhões de toneladas, levando a uma produção de 

161 x109 MJ ou 44 TWh anuais. (Henriques, 2009). 

A conversão da biomassa sólida para energia elétrica é feita através de instalações 

compostas basicamente por caldeiras e turbinas ou motores alternativos (pistões) no caso de 

aplicações de menor porte, pois as turbinas apesar de mais eficientes necessitam de maior 

aporte financeiro. 

As caldeiras são basicamente máquinas geradoras de vapor, que utilizam a água 

vaporizada sob pressão de até 250 atm como meio de transporte de energia. As caldeiras 

utilizadas em processos de conversão para energia elétrica são aquatubulares (onde a água 

circula dentro dos tubos), conforme esquema abaixo:

Figura 12. Caldeira aquatubular 
Fonte: Bizzo (2012) 

Legenda: a) cinzeiro; b) fornalha com grelha ou queimadores de óleo ou gás; c) seção de irradiação; d) 

seção de convecção; e) superaquecedor; f) economizador; g) pré-aquecedor de ar; h) exaustor; i) chaminé. 

Em aplicações de menor escala, existem também sistemas cujos geradores são 

movimentados por motores alternativos. Este tema tem relevância significativa, dada a 
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dispersão na geração de resíduos de madeira, sobretudo na região Norte do país. Para 

aplicações residenciais existem projetos inovadores, como o fogão BMG (Bio Micro Gerador) 

na reserva extrativista Chico Mendes no estado do Acre, cujo desenvolvimento em larga 

escala é dificultado pelo pouco envolvimento governamental (Wiecheteck, 2009). Mesmo 

para indústrias, no caso destas serem de pequeno porte, tal tecnologia deve ser considerada, 

pois exige menor aplicação de capital.  

Conforme já visto nos tópicos anteriores, os combustíveis fósseis são cada vez mais 

desvantajosos economicamente além de altamente poluentes. A busca pelo aumento na 

eficiência energética dos equipamentos já é antiga e bastante limitada com as tecnologias 

atuais. Têm-se então como alternativas para melhoria nos custos operacionais Pinheiro (1992) 

apud Tôrres Filho (2005): 

• Alterações dos processos produtivos, descartando a necessidade de energia 

térmica; 

• Substituição de equipamentos para novas fontes energéticas; 

• Adaptação dos equipamentos para novas fontes energéticas. 

Destas, a última se mostra a mais atrativa economicamente. Deve ser lembrado 

também que após esta adaptação, a produção dos equipamentos cai de 40 a 50% se for 

convertido de algum combustível líquido ou gasoso para sólido, pois há necessidade de maior 

tempo de permanência do combustível dentro da câmara de combustão. Para adaptarmos o 

sistema mantendo o mesmo fluxo energético, as câmaras de combustão e os equipamentos de 

exaustão também deverão ser redimensionados (Tôrres Filho, 2005). 

Quanto à emissão de poluentes, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, através da Resolução Nº 436, DE 22 de dezembro de 2011 - Anexo IV, 

estabeleceu, em nível nacional, os limites máximos de emissão de poluentes do ar proveniente 

de processos de geração de calor em fontes fixas a partir da combustão externa. Observa-se 

que os limites são decrescentes em relação a potência térmica da instalação, visando 

minimizar a emissão total, e também são menores para combustíveis derivados do petróleo, 

podendo-se deduzir que estes são menores para combustíveis que não tem sequestro de 

carbono no seu ciclo produtivo, conforme verificado a seguir: 

  



35 

Tabela 5. Limites de emissão para poluentes atmosféricos 

COMBUSTÍVEL 
Potência térmica 
nominal (MW) 

MP(1)
NOx(1)

(como 
NO2) 

SOx(1)

(como 
SO2) 

CO(1)

Óleo combustível 

MW<10 300 1600 2700 NA 
10� MW �70 250 1000 2700 NA 

MW>70 100 1000 1800 NA 

Gás natural 

MW<10 NA NA NA NA 
10� MW �70 NA 400 NA NA 

MW>70 NA 320 NA NA 

Biomassa de cana-de-
açúcar 

MW<50 520 NA NA NA 
50� MW �100 450 350 NA NA 

MW>100 390 350 NA NA 

Biomassa de cana-de-
açúcar até 10 MW 

MW � 0,05  NA NA NA 6500
0,05 < MW � 0,15 NA NA NA 3250
0,15 < MW � 1,0 NA NA NA 1700
1,0 < MW � 10 NA NA NA 1300

Derivados da madeira 

MW<10 730 NA NA NA 
10� MW �50 520 650 NA NA 

MW>50 300 650 NA NA 
Fonte:CONAMA(2011), adaptado pelo autor 

(1) os resultados estão expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base seca a 3% de oxigênio 

Além disto, para a verificação do atendimento aos limites impostos pela legislação, 

deverão ser aplicadas amostragens seguindo as normas técnicas: 

• NBR 10.700 - Planejamento de Amostragem em Dutos e Chaminés de Fontes 

Estacionárias;  

• NBR 10.701 - Determinação de Pontos de Amostragem em Dutos e Chaminés; 

• NBR 10.702 - Efluentes gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionarias;  

• NBR 12.020 - Efluentes Gasosos em Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias-

Calibração dos Equipamentos Utilizados em Amostragem - Método de Ensaio;  

• NBR 12.827- Determinação de Material Particulado por gravimetria. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Após a revisão conceitual dos principais tópicos envolvidos na utilização da 

biomassa residual, apresentar-se-á dados estratificados em diversos casos de aplicação. Com 

isto, será definido o escopo de viabilidade econômica da biomassa residual como fonte 

energética. 

Em menor escala, somente a cogeração10 se torna economicamente viável, pois os 

pesados investimentos em tecnologias de conversão de alto rendimento só são possíveis para 

agentes de maior capital. O aproveitamento térmico da cogeração só é possível em menor 

escala, com resíduos em pequenas proporções, típica de autoprodutores de poucos MW. Além 

disto, os custos de conversão contam com ganho de escala, fazendo com que a conversão em 

energia elétrica em sistema de maiores proporções seja mais vantajosa.  

Por outro lado a coleta de um grande volume de resíduos acarreta em maior custo de 

transporte, fazendo com que na verdade os agentes que produzem energia elétrica com 

biomassa residual sejam vizinhos ou mesmo os próprios agentes da indústria que a gera, 

majoritariamente a indústria sucroalcooleira e a de papel e celulose (Macedo, 2001). Faz-se 

observar também uma tendência em pesquisas de gaseificação da biomassa, pois a utilização 

de gases na conversão para energia elétrica obtém melhor resultado.  

Podem ser também colocadas as seguintes categorias de geração, que geram 

panoramas diferenciados (Macedo, 2001): 

• Geração em pequena escala (menor que 1 MW): onde existe menor 

concentração de biomassa, os sistemas são a vapor (motores alternativos, ou 

turbina) ou utilizando gaseificadores acoplados a motores (Diesel ou Otto). 

Os avanços são maiores com motores alternativos e turbinas a vapor, apesar 

da baixa eficiência. No caso da gasificação, temos pouca qualidade de 

informação. 

• Geração em escala média / grande (dezenas de MW), com ciclos a vapor: esta 

faixa tem ampla aplicação nas agroindústrias de cana de açúcar e celulose. A 

eficiência de conversão tem forte dependência da pressão e do emprego de 

cogeração parcial ou total, variando entre 7% para caldeiras a 20 bar e 

cogeração pura e 30% no caso de caldeiras a 80 bar e condensação. 

                                                 
10 Cogeração: produção simultânea e seqüencial de calor de processo e potência mecânica e/ou elétrica. (fonte: 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/aspectos_institucionais/2_2_1.htm) 
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• Geração em escala média / grande (dezenas de MW), com ciclos de 

gasificação e turbinas a gás. As tecnologias não atingiram ainda um patamar 

de viabilidade comercial. No entanto, devido à promessa de bom desempenho 

técnico e econômico, devem ser consideradas na análise de potencial e 

prioridades políticas de desenvolvimento tecnológico. 

3.1 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DA BIOMASSA 

A utilização da biomassa sólida em seu estado natural não é aplicada em escala 

industrial, devido a sua característica heterogênea. Para eliminar estas variações, são 

necessários preparações do material antes de levá-lo a combustão, pois os equipamentos 

térmicos são projetados para uma demanda fixa. A seguir serão descritos os principais 

processos termomecânicos utilizados, com seus respectivos equipamentos e tecnologias. 

3.1.1 Pirólise ou Carbonização 

Este é o método no qual se fabrica o carvão, cuja densidade energética pode atingir 

8000 kcal/kg, equivalente a quatro vezes o PCI da madeira recém-extraída. Com isto, 

otimizam-se os custos de transporte do material, bem como o processo de combustão, que se 

torna mais eficiente e mais rápido. A carbonização origina da antiguidade, sendo utilizada 

para obter-se combustível sem emissão de fumaça e é definida, por diversos autores citados 

em Tôrres Filho (2005), como o processo de decomposição térmica em que a matéria orgânica 

é convertida em diversos subprodutos, na ausência de oxigênio, o que faz com que haja 

concentração de carbono. A carbonização é precedida pela secagem do material, que ocorre 

até 200ºC. Porém a degradação térmica de um dos componentes da madeira, a lignina, já se 

inicia com 150ºC, e pode ser dividida em três fases:  

• Zona de secagem ou evaporação da água contida no material 

• Zona de destilação e queima dos voláteis contidos no material 

• Zona de queima do carbono fixo, que ocorre em temperaturas da ordem de 

400ºC. 

Apesar de ser um método rudimentar, existe hoje desenvolvimento de novas 

tecnologias, de melhor desempenho técnico e socioambiental, conforme fotos abaixo, onde os 

fornos processam maior quantidade de madeira, protegendo também a saúde de quem os 

alimenta através do melhor controle da fumaça gerada: 
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Figura 13. Carbonização em fornos cilíndricos verticais 
Fonte: Colombo (2006)11

Além do carvão, a pirólise também produz principalmente o Bio-óleo e o Alcatrão 

(além de outros 213 compostos já identificados), ambos também excelentes combustíveis.  

3.1.2 Torrefação 

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

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

prima, com o mínimo de perda de energia. A carbonização efetuada de forma tradicional 

anteriormente descrita finaliza com perdas energéticas consideráveis, com rendimento relativo 

bem abaixo da torrefação. O produto intermediário entre a madeira e o carvão vegetal obtido 

através da torrefação apresenta as seguintes vantagens (Tôrres Filho, 2005): conservação de 

80 a 90% da energia contida na matéria prima original (menor conversão em gases e bio-

óleo); poder calorífico mais elevado que a matéria prima original; higroscopicidade12 baixa, 

com teor de umidade estabilizado em no máximo 3%. O processo de torrefação da madeira é 

feito através do aquecimento até aproximadamente 280ºC, através de ar quente ou vapor 

superaquecido, durante determinado tempo que varia conforme o volume unitário da matéria 

prima, sendo que em volumes menores o tempo necessário também é menor. 

3.1.3 Briquetagem ou pelletização 

Estes métodos são mais modernos, e de eficiência energética e ambiental bastante 

significativa, pois consomem pouca energia na fabricação em relação ao que agregam ao 

material e não emitem gases como nos tratamentos térmicos. Segundo Quirino (1991) apud

Gonçalves et al. (2009) briquetagem é um “processo no qual os materiais são densificados 

concentrando energia e diminuindo significativamente o volume”. Este processo pode contar 

                                                 
11www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/1208.pdf, acessado em janeiro de 2013. 
12Força pela qual um determinado material tende a absorver ou exalar a umidade até que esteja em 

equilíbrio ambiente. 
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com a adição de um material ligante, e também com tratamento térmico posterior a 

compactação, resultando em unidades com diâmetro entre 100 e 80 mm. Já a peletização visa 

a produção de unidades de menor volume (9 a 6 mm de diâmetro), normalmente feitas sem 

nenhum outro material agregado a biomassa, utilizando-se somente a pressão. Abaixo o 

aspecto típico destes materiais, que contam com ampla oferta de equipamentos para 

fabricação: 

Figura 14. Pellets de biomassa 

Figura 15. Briquetes de biomassa 

3.2 SETORES COM POTENCIAL EM BIOMASSA ENERGÉTICA 

De uma forma geral, o aproveitamento da biomassa como energia necessita ainda de 

maior interesse dos agentes públicos, pois sua aplicação muitas vezes depende mais de 

divulgação de informações do que de pesados investimentos financeiros, que já vem sendo 

supridos pela iniciativa privada. As políticas públicas hoje existentes sofrem determinada falta 

de integração, pois estão coordenadas por dois ministérios distintos: Ministério de Meio 

Ambiente (MMA); e Ministério de Minas e Energia (MME) (Wiecheteck, 2009). 



40 

As informações necessárias para aplicação das tecnologias ainda não estão 

adequadamente divulgadas para as áreas de interesse, vindo a biomassa residual a ser 

considerada, de forma geral, um problema ambiental. Obtiveram-se também dados 

informando que a queima de resíduos de madeira e do setor agrícola a céu aberto é prática 

comum, desperdiçando energia e emitindo carbono e material particulado desnecessariamente 

perante um cenário em que estes poderiam ser utilizados como insumo energético. 

A seguir serão apresentados os panoramas dos setores divididos em dois tópicos: no 

primeiro tópico encontram-se as indústrias nas quais a exploração já tem tecnologia 

desenvolvida o suficiente para que o aproveitamento energético da biomassa seja considerado 

um dos produtos; e no segundo estão os setores nos quais há um grande potencial, porém com 

exploração ainda inexistente por limitações principalmente tecnológicas. 

3.2.1 Setores com exploração industrial da biomassa integrada 

Plantações para Energia: Neste caso, a biomassa não é resíduo, mas sim o produto 

principal da cadeia produtiva.  Apesar do enorme potencial (estimados em 52.763 TWh em 

projeção para 2050, somente na região da América do Sul (Macedo, 2001)) e do intenso 

debate por críticas de vertentes conservacionistas (alegando que as culturas para energia 

podem encarecer o preço dos alimentos), não é objetivo deste estudo, focado em 

aproveitamento de resíduos. 

Setor Sucroalcooleiro: Apesar de o setor sucroalcooleiro ser o mais desenvolvido da 

bioenergia no Brasil, com a capacidade instalada de 7421 MW, este ainda tem enorme 

potencial, podendo chegar aos 14.000 MW. Para chegar neste número, deve-se obter avanço 

na indústria utilizando-se de tecnologias mais avançadas nas caldeiras e turbinas e também 

com a utilização da palha, que atualmente é queimada no campo durante a pré-colheita. 

Setor de papel e celulose: Tem um consumo energético intenso, sendo o terceiro 

colocado no setor industrial do BEN 2012, consumindo 118,39 GWh em 2011 (4,12% do 

Consumo Final total ou 11,51 % do Setor Industrial), destes 92,91GWh são provenientes do 

próprio setor ( EPE, 2012). Este foi um cenário que se desenvolveu bastante nos últimos anos 
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devido à crise energética, pois em mais antigos (década de 1990) verifica-se que o potencial 

ainda não vinha sendo totalmente aproveitado pelo alto custo, na época, dos equipamentos 

necessários à instalação. Devido a hoje ser amplamente utilizada a madeira como fonte 

energética neste setor, colocando as empresas como autoprodutor perante ANEEL, o 

aproveitamento da biomassa neste setor (principalmente a proveniente do licor negro, rico em 

carbono)é um dos subprodutos inerentes ao processo.

3.2.2 Setores com potencial inexplorado da biomassa residual 

3.2.2.1 Setor silvicultor e moveleiro: 

Este setor utiliza a princípio o mesmo tipo de biomassa que o setor de papel e 

celulose, mas se diferem nas características residuais. Aqui se encontram as empresas 

responsáveis pela exploração comercial da madeira, precedentes da indústria que fabricam 

móveis. Segundo dados do IBGE, a produção de madeira em tora foi de aproximadamente 

175,8 milhões de m3, conforme tabela a seguir: 

Tabela 6. Quantidade produzida na silvicultura (m3)

Quantidade produzida na silvicultura (exceto papel e celulose) (m³) 

Madeira em tora 

REGIÃO 2011 

Norte 5.951.986
Centro-Oeste 7.312.218
Nordeste 18.544.609
Sudeste 56.164.178

Sul 87.850.578

TOTAL 175.823.569
Fonte: IBGE (2011), adaptado pelo autor. 

Entre os resíduos industriais, pode-se subdividi-los nas Indústrias: de celulose e 

papel; de painéis de madeira; e moveleira. Destes, o aproveitamento energético é mais 

organizado nos dois primeiros, pois utilizam exclusivamente madeira proveniente de florestas 

plantadas (majoritariamente no sistema intensivo de rápido crescimento – espécies pinus e 
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eucalipto). Quanto à Indústria Moveleira, por esta se concentrar em alguns polos destacados 

na região Sul e Sudeste, foi observada a consolidação do mercado consumidor e produtor 

destes resíduos, levando a existência de preços de mercado competitivos. Esta consolidação se 

dá através do crescimento de empresas que processam estes resíduos em pellets e briquetes, 

que são técnicas de fragmentação e aumento da densidade energética, que otimizam custos de 

transporte e utilização. O surgimento destas empresas ainda é incipiente, de forma isolada, e 

ocorre sobretudo nos estados do Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, e São Paulo. Porém já 

há projetos de construção de fábrica de briquete e pellets na região Amazônica (Wiecheteck, 

2009). 

Em levantamento de campo, também identificou utilização de pirólise em fornos 

artesanais dos resíduos lenhosos da indústria madeireira e moveleira, comum em 

comunidades próximas aos polos produtores. Este tipo de processo apesar de viável não deve 

ser considerado uma alternativa tecnológica propriamente dita, pois as emissões nestes fornos 

são extremamente elevadas por não haver nenhum controle. Há também a prática de coleta de 

resíduos lenhosos após o corte das toras nos polos madeireiros, com permissão das empresas, 

que serve de fonte de renda para as famílias e diminui o custo de limpeza por parte das 

empresas (Wiecheteck, 2009). 

Quanto a viabilidade econômica, que é um dos principais aspectos da geração de 

energia com resíduos de madeira a ser estudado, Wiecheteck (2009) exemplificou através de 4 

cenários hipotéticos típicos: 

• Cenário 1 – Serraria de médio porte (consumo de 2.200 m³ de madeira por mês), 

isolada do sistema elétrico, que já utiliza o resíduo para obter energia térmica utilizada 

na secagem da madeira;  

• Cenário 2 – termelétrica de médio porte, consumindo 11.900 t/mês de resíduo de 

madeira e com potência de 7 MW;  

• Cenário 3: fabricação de briquetes, queimando parte dos resíduos em fornalha para a 

secagem da matéria-prima; e  

• Cenário 4 – produção de 950 t de pélete por mês, voltados para exportação ao mercado 

europeu e norte-americano, sendo que em relação ao cenário 3, este necessita de 

aporte financeiro 15% maior, produzindo em contrapartida 4 vezes mais. 
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O quadro a seguir apresenta outros aspectos: 

Figura 16. Cenários de Aproveitamento de Resíduos de Madeira 
Fonte: Wiecheteck (2009) 

Estes cenários foram analisados considerando os métodos de engenharia financeiras 

mais comuns: 

• Valor Presente Líquido (VPL): valor presente de receitas e despesas futuras descontadas 

a uma taxa de desconto ou taxa mínima de atratividade (TMA), menos o custo do 

investimento inicial. Indica a rentabilidade do negócio em Reais;  

• Taxa Interna de Retorno (TIR): taxa necessária para igualar o VPL à zero. 

• Payback: expressa o tempo necessário em anos para recuperar o montante inicial 

investido.  

O horizonte dos cálculos foi de 15 anos considerando os impostos aplicados sob o 

método de lucro presumido13, o pesquisador obteve o quadro de retorno financeiro conforme 

abaixo: 

Indicador cenário 1         
(cogeração) 

cenário 2 
(termelétrica)

cenário 3 
(briquete)

cenário 4 
(pélete) 

VPL (R$ milhões) 7.253 0 -1.433 1.682 
TIR (%) -¹ 10,0 -4,0 20,3 

PAYBACK (anos) -² 11 >15 8 
Figura 17. Indicadores Econômicos e Financeiros dos cenários 

Fonte: Wiecheteck (2009) 

Para o cenário 1, não se aplica o TIR, por se tratar de um empreendimento já 

existente, cuja análise foi baseada no custo de oportunidade, nem o Payback pois o fluxo já é 

                                                 
13 Lucro Presumido: método com tarifas reduzidas, aplicável em empreendimentos cuja receita anual 

na ultrapasse R$ 48 milhões. 
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positivo no primeiro ano. Neste quadro portanto verifica-se novamente o quanto é atrativa a 

recuperação energética da biomassa na própria fonte que a produz, características do cenário 1, 

mais vantajoso. 

No cenário 2 existe a maior necessidade de investimento em ativos fixos, 

aumentando o Payback. Porém neste, após o período de recuperação obtêm-se a melhor 

lucratividade, gerando a predileção para grandes investidores. 

Entre os cenários 3 e 4, a grande diferença de retorno foi causada principalmente pela 

produtividade e consequente diferença de mercado: a projeção da receita na venda de 

briquetes foi considerando o mercado nacional, enquanto para o pellet considerou-se a 

exportação.  

3.2.2.2 Setor agrícola 

A produção de resíduos neste setor é extremamente elevada, porém a limitação na 

tecnologia para coleta e aproveitamento energético destes faz com que os custos atuais sejam 

inapropriados para exploração comercial. Esta dificuldade surge sobretudo pela já citada 

dispersão destes resíduos. Por este motivo, todas as soluções encontradas estão sempre 

integradas na própria logística da atividade que gera o resíduo, para não gerar custo no 

transporte deste. Coelho (2002), considerando uma caldeira de pequeno porte com 15% de 

rendimento, estimou com dados de 1999, levando em conta apenas o beneficiamento do arroz, 

a castanha de caju e o coco baía, 397,03 MW potenciais em todo o Brasil: casca do arroz 

(32,54 MW – Norte; 34,47 MW - Nordeste; 67,72 MW - Centro Oeste; 13 MW - Sudeste e 

189,89 MW - Sul); Castanha de caju (0,17 MW – Norte; 12,76 MW - Nordeste) e Coco baía 

(5,71 MW – Norte; 36,19 MW - Nordeste; 4,58 MW - Sudeste). 

3.2.2.3 Atividades Urbanas 

Os grandes centros urbanos empregam sistemas complexos de redes elétricas, de 

comunicação e de saneamento, por outro lado a presença de arborização nas mesmas obedece 

também rígido controle, pois é necessária na manutenção da qualidade de vida dos que vivem 

nela. Por este motivo, é intensa a geração de resíduos provenientes de poda (Tôrres Filho, 

2005). Quanto a utilização destes resíduos, constata-se um cenário heterogêneo, que vai desde 

o descarte sem nenhum tipo de classificação até a utilização energética de alta eficiência, 

trazendo inclusive faturamento para as prefeituras (Wiecheteck, 2009). 

Para classificação dos resíduos urbanos de madeira quanto a origem, pode-se utilizar 

o quadro abaixo (Wiecheteck, 2009): 
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Figura 18. Classificação dos Tipos de Resíduos de madeira 
Fonte: Wiecheteck (2009) 

Entre os Resíduos da Construção Civil, a madeira, por estar constantemente agregada 

a outros materiais como argamassa e pregos, via de regra não tem utilização energética 

(Wiecheteck, 2009). 

Quanto ao resíduo proveniente das embalagens de madeira, na maioria das vezes 

utilizadas em transporte de alimentos, existem empresas especializadas na recuperação e 

reutilização, no caso de paletes, e para embalagens mais nobres podem também ser destinadas 

ao artesanato. Quando nenhum dos dois é possível, existem empresas que processam estes 

resíduos transformando-os em cavacos para fins energéticos. 

Existem intensas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento nesta área, no Brasil e 

no Exterior, pois o aproveitamento destes resíduos tem preliminarmente o ganho em logística 

pelo fato dos resíduos já serem coletados e agregados em grandes volumes nos grandes 

centros urbanos. Quanto às emissões atmosféricas, onde há incineração exige-se também o 

controle contínuo de: CO, partículas, HCl, SO2, NOx, TOC, HF, NH3; e periodicamente de: 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Cd, Tl, Hg e dioxinas e furanos (FEAM, 2012). 

3.3 FONTES REGIONAIS POTENCIAIS DE BIOMASSA 

Conforme já exposto, a utilização da biomassa como fonte energética deve ser 

preferencialmente feita em dimensões locais, devido à dispersão na geração da mesma como 

resíduo e visando a minimização nos custos de transporte do insumo energético. Desta forma, 

as pesquisas aplicadas atualmente vêm sempre delineadas por um escopo local ou regional, 
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traçando os potenciais nesta dimensão. Com este trabalho, o intuito é revisar os conceitos, 

para indicar a necessidade de estudo aprofundado especificamente na região da Zona da Mata 

Mineira. Para tanto, iniciemos revendo a legislação ambiental estadual. O quadro a seguir 

apresenta os principais aspectos das políticas públicas do estado de Minas Gerais referentes 

aos Resíduos Sólidos (Wiecheteck, 2009): 

Lei Estadual
18.031/09 

Elaboração de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais

Proibição de Lançamento e Queima a Céu Aberto 
Observância de Normas Técnicas (SISNAMA, ABNT, ANVISA) e 
Preferência de Compras e Contratações Públicas de Produtos e Serviços de 
Reaproveitamento de Resíduos 

Previsão de Incentivos Fiscais, Tributários e/ou Creditícios. 
Figura 19. Principais políticas públicas de resíduos sólidos em MG 

Fonte: Wiecheteck (2009), adaptado pelo autor. 

Os Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, assim como o 

Inventário Estadual e a proibição de lançamento e queima a céu aberto são replicações do que 

já é previsto na lei da PNRS. As especificações técnicas também se repetem apenas sendo 

convertidas para o âmbito estadual. Devido ao Inventário ser um dos requisitos desta lei, nota-

se que quando estes estiverem concluídos (o limite é agosto de 2014) pode haver boas 

descobertas de potenciais energéticos em diversas regiões. 

Na legislação estadual é citada diversas vezes a palavra “incentivo”, o que corrobora 

que existem oportunidades financeiras ainda subaproveitadas neste setor. Quanto ao 

Inventário Estadual, este acarretou na criação do Sistema Integrado de Bolsas de 

Resíduos(SIBR), que conta com 1540 empresas cadastradas no estado de Minas Gerais14. 

Dados a respeito do volume de materiais comercializados nesta não puderam ser obtidos, pois 

o cadastro só é liberado a empresas, mas puderam ser visualizados alguns anúncios de compra 

e venda de resíduos de madeira, evidenciando que alguns empreendedores locais já estão 

familiarizados com o assunto.  

Em Juiz de Fora e região, deve-se citar como possíveis fontes de biomassa residual 

as atividades industriais e agrícolas, com a logística incluída nesta, que utiliza caixas e paletes 

de madeira. Conforme já exposto, o transporte por longa distância inviabiliza a utilização da 

biomassa como alternativa tanto ambiental quanto economicamente, por este motivo para este 

tipo de resíduo urbano entende-se que o local ideal para coleta estaria próximo ou mesmo 

                                                 
14 http://www.sibr.com.br/, dados extraídos em janeiro de 2013 



47 

anexo ao CEASA-JF, onde inclusive já há coleta dos caixas e paletes descartados, ainda de 

forma incipiente por ser apenas para revenda. Além disto, devem ser investigadas as próprias 

atividades econômicas regionais, que indicam potenciais ainda não descobertos.  

Através das referências estudadas, pôde-se filtrar onde buscar as informações sobre 

os potenciais regionais. Sendo assim, os principais potenciais energéticos identificados na 

Zona da Mata mineira, com a tecnologia de incineração, seriam: 

Tabela 7. Estimativa energética biomassa residual Zona da Mata MG 
ATIVIDADE 

ECONOMICA 
TECNOLOGIA TOTAL DE ENERGIA 

(MWh/ano) 
POTÊNCIA 

(kW) 
SILVICULTURA(1) INCINERAÇÃO 48.184,102 5,500468 

MADEIRA-ATERRO CLASSIFICAÇÃO-
INCINERAÇÃO 

10.824,623 1,235688 

Fonte: autor, dados extraídos do IBGE (2011) 
(1)madeira em tora, exceto da industria de papel e celulose - (eucalipto short rotation) 50%UR. 

Tais potenciais foram mensurados através de dados estatísticos contidos nas 

referencias mencionadas, considerando um percentual de 50% de resíduo no processamento 

da madeira para outros fins e de 2% de madeira nos RSU (Tôrres Filho, 2005). Através dos 

resultados calculados, pode-se verificar que não há viabilidade para produção de energia 

elétrica através da combustão direta (incineração), devido à pequena dimensão do potencial 

em KW.  

No entanto, quanto ao retorno financeiro para outras utilizações (aproveitamento 

térmico), somente um estudo mais detalhado abordando os custos de implantação pode trazer 

números exatos quanto à capitalização necessária a um possível empreendimento. Buscou-se 

através deste delinear então os principais tópicos a serem abordados para o início do estudo de 

viabilidade, sem aprofundar no processo empreendedor. Para tanto mais dados de cunho 

empresarial devem ser buscados em fontes específicas tais como ANEEL, SENAI, SEBRAE. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos mostram que a viabilidade econômica na implantação de 

empreendimentos que visem o aproveitamento da biomassa residual como insumo energético 

varia bastante conforme a localização do empreendimento, pois o volume da geração de 

resíduos, as distâncias para os pontos de geração e consumo, bem como as características de 

composição dos mesmos influi diretamente na viabilidade de qualquer tipo de 

empreendimento.  

Pôde ser constatado também que as atividades agrícolas e as de silvicultura são os 

principais potenciais em âmbito nacional. Como a Zona da Mata tem sua economia 

concentrada em atividades urbanas (principalmente o setor de serviços, com 69,1% do PIB 

regional15), o principal destaque potencial se fez no aproveitamento de resíduos urbanos 

(aproveitamento do biogás de aterro sanitário, que recebe em média 780 ton./dia em 201116), 

pois as demais tecnologias demandam uma escala de resíduos maior do que foi rastreada na 

região. A utilização dos resíduos desta atividade como insumo energético representa uma 

oportunidade ambiental e econômica ainda inexplorada e que seguirá, portanto como ponto de 

atenção aos empreendedores da região. 

Notou-se que a participação de investimentos públicos na pesquisa desta área é 

crescente, mas ainda com muito espaço para crescimento, pois os dados de viabilidade são 

sempre fragmentados em setores específicos conforme o interesse de cada patrocinador 

privado. Esta pulverização de dados e aplicações prejudica a economia de escala, tão 

necessária em qualquer tipo de empreitada. 

A produção de energia no Brasil vem se tornando cada vez mais um assunto de 

elevada importância estratégica, dado o desenvolvimento econômico acelerado das ultimas 

décadas. Por este motivo, a busca de fontes alternativas por órgãos governamentais e 

empresas aumenta de forma constante o interesse no estudo do assunto, mesmo sem 

considerar as questões ambientais. Existe hoje no Brasil uma acirrada concorrência interna 

entre as regiões no que diz respeito à demanda por energia, levando as instalações de 

transmissão de energia elétrica até pontos de sobrecarga. 

Existem também preocupações quanto ao custo destas instalações pois as mesmas 

necessitam de grandes aportes financeiros para transportar a energia em um país de território 

                                                 
15 , http://www.fjp.gov.br, dados de janeiro de 2013. 
16 http://www.demlurb.pjf.mg.gov.br, dados de janeiro de 2013. 
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tão extenso quanto o Brasil, pois os pontos de maior consumo são polarizados isoladamente 

(Sudeste e Sul formando um bloco separado do Centro-Oeste e Nordeste). Desta forma, já se 

entende entre as empresas e o governo que as soluções passam pela geração descentralizada, 

minimizando os custos de operação e manutenção de grandes linhas de transmissão. Aliado a 

isto, nota-se que extraordinário potencial energético brasileiro provindo da biomassa já aguça 

a atenção de diversos empreendedores estrangeiros (Centro Alemão de Ciência e Inovação - 

São Paulo; participantes do GreenPowerConference (2012); entre outras) em busca de 

oportunidades econômicas e tecnológicas. 

Nota-se também que as tecnologias nacionais existentes são ainda de menor 

eficiência em relação as estrangeiras para este tipo de empreendimento, evidenciada pelas 

cotas de nacionalização criadas na lei do PROINFA. Este estímulo busca fomentar, além de 

retorno financeiro, um aumento no ritmo de desenvolvimento de novos empreendimentos. 

Para tanto, os estudos pertinentes devem estar e estão sendo intensificados num mercado em 

franca expansão, porém deveriam ser preferencialmente capitalizados em um só centro de 

excelência, pois se notou que as informações ainda estão contidas de forma bastante dispersa, 

caracterizando uma desarticulação típica do poder público. O pleno desenvolvimento da 

indústria sucroalcooleira e também a descoberta de novas reservas de petróleo atuam neste 

cenário como importantes competidores, mas deve ser feita uma análise para ser projetado um 

cenário futuro nacional contando com mais alternativas, que fortaleçam e assegurem um 

futuro sólido para o desenvolvimento econômico e social. 

4.1 RECOMENDAÇÕES 

Para prosseguimento de dados mais aprofundados desta pesquisa, foram anotadas as 

seguintes limitações, a serem mais discutidas em futuras pesquisas: 

• Qual a composição média dos resíduos industriais na região da Zona da Mata 

Mineira; 

• Qual o porcentual de resíduos da produção silvicultora da região; onde estes 

resíduos são produzidos; e qual a composição destes. 

• Estudo de viabilidade econômica para aproveitamento destes resíduos. 
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