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Resumo:  

 

As sociedades modernas têm um estilo de vida muito dependente de energia, sendo que, os 

combustíveis fósseis são os principais geradores dessa energia primária. Entretanto, eles são 

responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito estufa no mundo. A busca por fontes 

de energias renováveis tem crescido, principalmente devido aos novos paradigmas de 

sustentabilidade socioambiental.  A biomassa apresenta relevante papel nesse contexto, por causa 

da sua abundância no planeta e devido ao grande potencial para a sua produção. As biomassas são 

consideradas renováveis devido ao ciclo do carbono, pois quando queimadas elas liberam CO2, 

porém ao serem formadas pela fotossíntese, sequestram o carbono e liberam o oxigênio. A bioenergia 

é aquela que tem por matéria-prima a biomassa, que de acordo com suas transformações, podem 

resultar em biocombustíveis líquidos, gasosos ou sólidos. Dentre muitos exemplos, destacamos o 

biodiesel e o bioetanol, dentre os biocombustíveis líquidos, obtidos por meio de cultivos energéticos 

lignocelulósicos, amiláceos, oleaginosos ou sacarinos. O biometano é um importante gás gerado em 

biodigestores alimentados com resíduos animais ou em aterros sanitários planejados. São 

importantes ainda os biocombustíveis sólidos, tais como o carvão vegetal, a lenha e os briquetes e 

péletes fabricados pela compactação da biomassa de resíduos de cultivos, de madeireiras e de podas 

urbanas. Destacamos ainda o licor negro, residual da indústria de celulose, que é usado em altos-

fornos e os biocombustíveis obtidos de microalgas. O Brasil tem grande potencial para a produção 

de biomassas devido ao seu clima, incidência solar, extensão territorial e boa estrutura de 

agronegócio. Contudo, o setor das biomassas, ainda necessita de avanços tecnológicos e de 

incentivos. Portanto, o propósito desse artigo foi contribuir com o debate nacional tão relevante para 

a diversificação da matriz energética brasileira 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das sociedades no campo social e econômico requer uma maior demanda por 

energia e grande parte destas provém de combustíveis fósseis. Este tipo de fonte de energia tem 

trazido preocupações para a sociedade mundial em função da provável escassez do petróleo, que é a 

principal fonte de energia do mundo e somado a isso, as pressões mundiais para a preservação 

ambiental e diminuição dos gases de efeito estufa (GEE’s). Esses são os motivos principais para que 

governos mundiais busquem maior produção e consumo de combustíveis renováveis, inclusive de 

bioenergia da biomassa (LAL, R., 2004; GOLDEMBERG, 2009; CARBONARI, 2012). 

Seguindo diretrizes internacionais, o Brasil tem realizado esforços públicos e privados para a 

adoção de fontes renováveis de energia em vários setores produtivos a fim de diversificar a sua matriz 

energética. O uso e produção de biomassa para fins energéticos é uma potencial proposta para que 

setor agroindustrial brasileiro alcance maior grau de sustentabilidade. Além de mitigar as emissões 

de GEE’s do setor, a diversificação da matriz é fundamental para a segurança energética nacional, 

que requer menor dependência do petróleo com suas variações cambiais e da energia hidrelétrica que 

cada vez mais é atingida por períodos prolongados de estiagens. A utilização da bioenergia brasileira 

pode ser realizada inicialmente por meio do aproveitamento das várias fontes de biomassa já 

disponíveis e pouco aproveitadas, bem como pelo incentivo à produção de novas fontes de matéria-

prima para a geração de bioenergia em cadeias produtivas bem estruturadas (PHILIPPI; DOS REIS, 

2016). 

Os biocombustíveis brasileiros já constituem uma identidade nacional e abriram caminhos para a 

bioenergia em geral que vem crescendo nas últimas décadas, principalmente com a criação de novas 

legislações para o setor, quanto à produção, logística reversa, distribuição, incentivos tributários 

fiscais, incentivo ao associativismo, as inovações tecnológicas de conversão energética (pirólise, 

biodigestão anaeróbica, gaseificação, hidrólise enzimática, torrefação, etc.), melhoramento genético 

de culturas, principalmente gramíneas com o capim-elefante e o sorgo biomassa, e florestas 

energéticas de eucalipto e pinus, dentre tantas iniciativas (RUIZ, 2015; MARAFON et al., 2017; 

ROCHA et al., 2017, PEDROSO et al., 2018) 

O objetivo deste artigo é contribuir para o debate nacional sobre o setor de geração de bioenergia, 

copilando e descrevendo informações sobre os tipos de transformações da biomassa em 

biocombustível e os principais tratamentos e tecnologias usados, redução de custos e expansão da 

produção de bioenergia. 

 

2. BIOMASSA 

 

Biomassa é a matéria orgânica que pode ser utilizada na produção de energia.  

As vantagens do uso da biomassa na produção de energia são o baixo custo, o fato de ser renovável, 

de permitir o reaproveitamento de resíduos e de ser bem menos poluente que as outras fontes de 

energia como o petróleo ou o carvão (BERMANN, 2008). 

A biomassa é o elemento principal de diversos novos tipos de combustíveis e fontes de energia 

como o BTL, o biodiesel, o bio-óleo e o biogás. O BTL, também chamado de Biomass-to-Liquids, 

consiste em um combustível líquido obtido através da pirólise rápida, que consiste em uma reação 

química de decomposição por meio de calor. Esse método é responsável pela transformação da 

biomassa em gás e, em seguida, através de um processo químico, transformado em líquido, dando 

origem ao biocombustível denominado BTL (BOERRIGTER, 2006). 

A mais abundante fonte renovável de recurso biológico da natureza é a da biomassa. Na natureza 

pode-se explorar a biomassa açucarada, a biomassa lignocelulósica e biomassa amilácea bem como 

as oleaginosas. A biomassa açucarada é proveniente de produtos vegetais e tubérculos tais como cana 
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de açúcar e beterraba. A biomassa lignocelulósica é o nome dado para um conjunto de 

macromoléculas orgânicas complexas constituídas muitas vezes de pectinas, ligninas, hemicelulose 

e celuloses, as quais podem estar ligadas ou não entre si (VASSILIEV ET al., 2010). Estão presentes 

na madeira, bagaço de cana, resíduos agrícolas, gramíneas, resíduos de celulose (Tab. 1). A biomassa 

amilácea é proveniente dos produtos contendo amidos como exemplo o milho, a mandioca e a batata.  

As biomassas oleaginosas são as usadas para biodiesel e os principais exemplos são soja, algodão, 

milho, dentre outras (SANTOS, 2012) 

A biomassa é renovada através do ciclo do carbono. Uma vez queimada, ela libera CO2 na 

atmosfera. A fotossíntese das plantas transforma o CO2 em hidratos de carbono e libera o O2. Desta 

forma, a atmosfera não é alterada com o uso da biomassa, desde que seja realizada de forma 

controlada e não predatória. (BNDS, 2010) 

Segundo Lal (2004), a queima de combustíveis fósseis representa aproximadamente 82% das 

emissões dos gases causadores do efeito estufa. Então, seja pela questão ambiental global, seja pela 

importância em reduzir a dependência externa de energia de outros países, o uso de biocombustíveis 

representa uma alternativa viável na substituição de combustíveis fósseis, e assim, há uma busca bem 

apropriada pela bioenergia proveniente de biomassas. 

 

Tabela 1. Composição (%) da biomassa lignocelulósica. 
Biomassa  Celulose Hemicelulose Lignina 

Palha de Cana 40-44 30-32 22-25 

Bagaço de Cana 32-48 19-24 23-32 

Madeira Dura 43-47 25-35 16-24 

Madeira Mole 40-44 25-29 25-31 

Talo de Milho 35 25 35 

Espiga de Milho 45 35 15 

Algodão 95 2 0,3 

Palha de Trigo 30 50 15 

Sisal 73,1 14,2 11 

Palha de Arroz 43,3 26,4 16,3 

Forragem de Milho 38-40 28 7-21 

Fibra de Coco 36-43 0,15-0,25 41-45 

Fibra de Bananeira 60-65 6-8 5-10 

Palha de Cevada 31-45 27-38 14-19 

Fonte: copilado pelo autor.  

 

A biomassa tem destaque pela abundância, alta densidade energética, pelas facilidades de 

armazenamento, conversão e transporte, maturidade tecnológica tanto para plantio e colheita quanto 

para geração em bioenergia, maior competitividade comparada às outras fontes de energias, além da 

vantagem da utilização na permuta dos combustíveis fósseis pelo combustível da biomassa entre 

equipamentos das indústrias. Dessa maneira, a substituição das formas de obtenção de energia não 

teria impacto tão grande nas indústrias. (CASTRO; DANTAS, 2008) 

A utilização da biomassa como combustível pode ser feita na sua forma bruta ou através de seus 

derivados. Madeira de reflorestamento, produtos e resíduos agrícolas que antes não eram aproveitados 

e sim descartados e queimados, como é o caso da casca de arroz, de café, bagaço da cana e muitos 

outros, resíduos florestais como eucalipto e pinus, excrementos animais, carvão vegetal, álcool, óleos 

animais, óleos vegetais, gás pobre, biogás são formas de biomassa utilizadas como combustível 

(PACHECO, 2006) 

Parte considerável de um vegetal não é amido nem açúcar, mas sim fibras que não são digeridas 

pelos fermentos tradicionais, como é o caso da cana-de-açúcar, que apresenta 2/3 de sua massa na 
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forma de fibra não fermentável (Tab. 2 e 3). Desta forma, grande porcentagem da massa desse tipo 

de substrato é desperdiçada em termos de geração de etanol (LEITE; CORTEZ, 2013). 

A oferta de biomassa no Brasil tem um potencial enorme devido a extensão do país bem como 

sua característica tropical, área agricultável, incidência solar, clima, agroindústria consolidada, etc.  

O Brasil já possui um destaque na produção de biocombustível, especificamente o biodiesel e 

etanol, porém, há ainda um grande potencial ainda não utilizado de produção de bioenergias 

proveniente de biomassas, além de poder se tornar uma fonte energética para produção de energia 

elétrica. Conforme dados do Balanço Energético Nacional 2017 (dados de 2016), as fontes de energia 

elétrica no Brasil são representadas por 81,7 % de renováveis e a biomassa atende com 8,2 %, sendo 

basicamente utilizadas lenha, óleos vegetais e carvão vegetal. 

 

Tabela 2. Composição (%) de biomassa sacarina. 

Biomassa  

 

Água 

Total 

Sacarose Fibras Sacarose na 

Água 

Glicose na 

Água 

Glicose na 

Água 

Cana 73-76 10-15 15-20 70-88 2-4 2-4 

Beterraba 85 11 3,4 97 - - 

Fonte: TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 2011 

 

 

Tabela 3. Composição (%) de biomassa amilácea. 

Biomassa  Água Total Amido Fibras 

Milho 63,5 70-75 3,9 

Batata 73-83 14,7-28,2 1,2-2,6 

Mandioca 61,8 36,2 1,9 
Fonte: TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - 2011 

 

3. BIOENERGIA 

 

A bioenergia é o nome dado para a energia obtida através da biomassa. Esta energia pode ser 

usada para se gerar calor, eletricidade ou combustível para motores de combustão em geral. Também 

é considerada a energia quimicamente armazenada na biomassa, ou seja, pode ser interpretada como 

energia solar aprisionada por se originar nos processos de fotossínteses. As principais fontes de 

bioenergia são provenientes de matérias primas renováveis, como madeira, produtos agrícolas e 

dejetos orgânicos. Dentre os combustíveis bioenergéticos destaca-se o etanol, o metanol, o biodiesel, 

entre outros. Estes representam uma fonte alternativa de combustível, perante aos combustíveis 

fósseis. (LEMOS; STRADIOTO, 2012) 

Conforme Zhang (2008), um bilhão de toneladas de biomassa seca produz entre 80-130 bilhões 

de galões de etanol celulósico. Porém, é necessário utilizar de forma eficaz todas as frações das 

matérias-primas, especialmente, a celulose, hemicelulose e lignina, para obter sistemas que sejam 

sustentáveis e economicamente viáveis.  

De acordo com Ripoli (2000), uma tonelada de palha equivale a algo entre 1,28 bpe (barris de petróleo 

equivalentes). Consequentemente, a não utilização dessa biomassa é um grande desperdício 

energético. 

A crescente demanda energética, principalmente de combustíveis para a indústria, associada 

aos problemas relacionados a uso de combustíveis fósseis e ao meio ambiente, tem direcionado o 

foco para muitos estudos relacionados a uso de bioenergia e principalmente para os biocombustíveis. 

Os biocombustíveis apresentam as vantagens de serem obtidos a partir de biomassas abundantes e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biomassa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_t%C3%A9rmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADveis
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool_combust%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metanol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biodisel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel_f%C3%B3ssil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel_f%C3%B3ssil
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baratas, redução da emissão de CO2, uma vez que a produção da biomassa reduz a quantidade deste 

gás e os biocombustíveis são também biodegradáveis (BRASIL, 2018). 

De acordo com Zheng, et al. (2009), há um grande esforço da comunidade científica para o 

desenvolvimento de novos processos economicamente viáveis para o aproveitamento da componente 

lignocelulósica da biomassa. Como exemplo o caso dos resíduos agrícolas (palha e bagaço de cana-

de-açúcar, palha de trigo e resíduos de milho) e resíduos florestais (pó e restos de madeira), assim 

como o capim elefante para produção de etanol combustível (etanol de segunda geração). 

Outro ponto de destaque é a produção do biocombustível denominado biodiesel que são 

provenientes das plantas oleaginosas tais como soja, milho, algodão, dendê, palma, mamona, dentre 

outros, bem como também gordura animal. As matérias primas possuem características diferentes em 

relação à disponibilidade, produção dos óleos, absorção do CO2 da atmosfera, custos e produção 

(BRASIL, 2018).  

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustível (ANP, 2012) o 

biodiesel tem por definição um composto de ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido 

a partir da transesterificação e ou/esterificação de matérias graxas, de gorduras de origem vegetal 

(oleaginosas) ou animal. 

O biodiesel apresenta uma vantagem enorme em relação ao diesel derivado de petróleo em 

virtude da importância para a indústria, para o setor agrícola, setor econômico do país, valorização 

de mão de obra rural e de profissionais na área química, e vantagens para o meio ambiente e 

principalmente para a saúde humana. Durante sua reação de combustão a quantidade de dióxido de 

carbono liberada pela queima é menor em relação aos combustíveis fósseis. Porém, o biodiesel 

também possui algumas desvantagens que precisam ser minimizadas para a sua produção. As 

principais são a dificuldade de produção, adaptações mecânicas em equipamentos para sua utilização, 

custo de produção maior que os combustíveis normais, profissionais especializados, equipamentos 

sofisticados, além da questão da segurança na manipulação dos produtos para sua produção, pois 

envolvem o uso do metanol e bases fortes, bem como tratamento dos rejeitos. (BIODIESELBR.COM) 

O Brasil possui lei desde 2005 que obriga a mistura do biodiesel ao óleo diesel proveniente de 

fóssil. Segundo o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), haverá um aumento gradativo 

periódico. As misturas entre o biodiesel e o diesel mineral é conhecida pela letra B seguido do número 

que corresponde a quantidade de biodiesel na mistura. Segundo o CNPE, houve um aumento em 

março de 2018 para 10 % de biodiesel no diesel mineral assim, a mistura está sendo denominada B10 

(BRASIL, 2018). 

 

4. ROTAS DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Em termos energéticos, a Biomassa é a matéria-prima para a produção de bioenergia, portanto são 

produtos energéticos e renováveis, originados a partir da matéria orgânica de vegetais e animais, que 

pode ser utilizado para produção de energia (BERMANN, 2008).  

Quanto à tipologia existem dois grandes grupos de biomassa, o primeiro refere-se à biomassa 

tradicional, composta pela lenha e resíduos naturais. O segundo grupo, chamado de biomassa 

moderna, é aquela produzida em processos tecnológicos, tais como biocombustíveis líquidos, 

briquetes e pellets, cogeração termelétrica e cultivos energéticos, a exemplo das florestas plantadas e 

gramíneas geneticamente melhoradas para esse fim (BERMANN, 2008).  

Os seus principais usos como insumo energético são: produção de biocombustíveis sólidos para 

geração de energia térmica (carvão e resíduos agroflorestais), biocombustíveis líquidos (álcool 

combustível e biodiesel utilizados em motores a combustão) e geração de energia elétrica (combustão 

direta, gaseificação, queima de gases, entre outras tecnologias). A biomassa pode ser obtida de 

http://www.infoescola.com/reacoes-quimicas/combustao/
http://www.infoescola.com/quimica/combustiveis-fosseis/
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vegetais lenhosos, não lenhosos e/ou de resíduos orgânicos, e transformados em energia mediante 

diferentes processos de conversão (MARAFON ET al., 2017). 

Algumas são as formas de transformação das biomassas em bioenergias passando por processos 

químicos, físicos, biológicos e térmicos. Podemos verificar na Fig. 1 o diagrama para conversão da 

biomassa em bioenergia. 

 

  
Figura 1 - Conversão da Biomassa em Bioenergia 

 
Fonte: www.lippel.com.br 

 

A produção do biocombustível proveniente da biomassa açucarada passa por um processo de 

fermentação com leveduras num meio aquoso açucarado onde as leveduras transformam o açúcar em 

etanol.  

Os açucares já estão disponíveis na biomassa como é o caso da cana de açúcar e da beterraba. O 

processo de obtenção do açúcar da cana se dá através da extração do caldo da cana de açúcar por 

meio de moagem. No caso da beterraba a extração do açúcar se dá através da lavagem com água 

quente da beterraba cortada em fatia bem finas. Estas são tecnologias muito conhecidas e dominadas 

há muitos anos (MANOCHIO, 2014). 

Na Fig. 2 podemos verificar um fluxograma com os diversos tipos de biomassas e a forma para 

se produzir o biocombustível.  

 

 

 

http://www.lippel.com.br/
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Figura 2 – Tipos de Biomassas e suas transformações em biocombustível 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

A produção do biocombustível proveniente da biomassa açucarada passa por um processo de 

fermentação com leveduras num meio aquoso açucarado onde as leveduras transformam o açúcar em 

etanol. Os açucares já estão disponíveis na biomassa como é o caso da cana de açúcar e da beterraba. 

O processo de obtenção do açúcar da cana se dá através da extração do caldo da cana de açúcar por 

meio de moagem. No caso da beterraba a extração do açúcar se dá através da lavagem com água 

quente da beterraba cortada em fatia bem finas. Estas são tecnologias muito conhecidas e dominadas 

há muitos anos. (MANOCHIO, 2014) 

A produção do biocombustível proveniente da biomassa lignocelulósica passa por um processo 

físico-químico e biológico de fracionamento dos componentes químicos para transformação em 

açucares mais simples para posterior fermentação. É necessário desmontar a parede celular para 

transformar a celulose, hemicelulose e lignina em açucares fermentáveis, isto é, glicose, através de 

hidrólises com ácidos ou enzimas, uma vez que a estrutura lignocelulósica é muito resistente a 

bioconversão. As tecnologias atuais são caras e desfavoráveis, neste momento. Uma vez se obtendo 

açucares fermentáveis, o processo de obtenção do etanol é semelhante ao processo da biomassa 

açucarada. (SILVA, 2014) 

A produção do biocombustível proveniente da biomassa amelace também passa por um 

processo moagem, cozimentos e de hidrólise do amido para transformação em cadeias menores de 

açucares fermentáveis. Esse processo está também muito dominado pois muitos países no mundo 

produzem etanol de milho. Uma vez obtido o açúcar fermentável, o processo é semelhante aos outros. 

(MANOCHIO, 2014) 

O biodiesel é um biocombustível obtido através da transesterificação de triglicerídeos (Fig. 3). 

Transesterificação é uma reação química entre um éster e um álcool da qual resulta um novo éster e 

um novo álcool. Significa dizer que é um processo de reação entre as gorduras dos óleos e gorduras 

http://www.infoescola.com/geografia/biocombustiveis/
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
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em geral com um álcool e um catalisador e assim, a reação química de transesterificação produz dois 

produtos, o glicerol e uns ésteres que é designado de biodiesel. (LEMOS & STRADIOTO, 2012) 

 

 
 

Figura 3 – Processo básico de transformação de óleos em biodiesel 

Fonte: Santos et al (2012). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso da biomassa, em especial de biocombustíveis, é muito importante para substituição gradual 

de combustíveis fósseis na matriz energética brasileira e consequente diminuição da geração dos 

gases de efeito estufa. O Brasil já possui um destaque neste assunto, pois domina a produção do etanol 

e do biodiesel. Porém há muito ainda por se fazer, pois há um desperdício enorme de biomassas que 

são descartadas durante colheita de produtos agroflorestais.  

A combustão direta da biomassa e o consumo de gás natural, muito comuns para a sobrevivência 

de populações rurais e de países subdesenvolvidos, é uma prática também adotada em diversas 

indústrias brasileiras, mas que tende a diminuir devido às novas tecnologias de transformação da 

biomassa. Como exemplo a utilização de briquetes e péletes é uma forte tendência como madeira 

artificial, assim como o bioetanol na substituição de gás natural em residências, cogeração 

termelétrica e em veículos. 

Há significativas vantagens na produção de energia proveniente de biomassas, são ganhos 

socioambientais e econômicos, mas o setor carece de estudos científicos para inovação tecnológica 

em toda cadeia produtiva. Também há grandes dificuldades para cumprimentos de legislações, 

mitigação de impactos ao meio ambiente e cuidados para a saúde humana. 

A biomassa e a bioenergia são ferramentas propulsoras de desenvolvimento sustentável da 

indústria em geral, inclusive a agroindústria, proporcionando desenvolvimento do homem do campo, 

os cumprimentos dos protocolos de acordo mundiais sobre clima, redução do desmatamento, 

utilização de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) por meio de florestas energéticas, além 

da utilização dos créditos de carbono entre nações. 
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